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II. Informacje ogólne
1. Charakterystyka Gminy Chodel
Gmina Chodel usytuowana jest w środkowo-zachodniej części województwa lubelskiego
i wschodniej części powiatu opolskiego. Graniczy z pięcioma gminnymi jednostkami
administracyjnymi: Borzechowem, Bełżycami, Poniatową, Urzędowem i Opolem Lubelskim.
Gmina zajmuje powierzchnię 108 km2 i jest średnią pod względem wielkości zarówno
powierzchniowej jak i ludnościowej gminą w powiecie opolskim. Zamieszkuje ją 6614
mieszkańców i pod tym względem w stosunku do lat ubiegłych wykazuje tendencję spadkową.
Wiejska gmina Chodel ma charakter typowo rolniczy. Główną specjalizacją w rolnictwie jest
uprawa owoców miękkich. Obecnie uprawy sadownicze na ternie gminy zajmują powierzchnię
ok. 1510 ha (z czego około 550 ha zajmują drzewa owocowe, 940 ha plantacje krzewów
owocowych i jagodowych), co stanowi ok. 27,8% powierzchni użytków rolnych. Działalnością
z pogranicza rolnictwa, realizowaną w gminie na nieco mniejszą skalę, jest hodowla ryb
słodkowodnych - zarówno ciepłolubnych jak i zimnolubnych. Warunki do rozwoju gospodarki
rybnej zapewnia rzeka Chodelka, której wody zasilają liczne stawy rybne. Łączna powierzchnia
stawów hodowlanych na terenie gminy wynosi obecnie 65,91 ha. Na terenie gminy Chodel
występują złoża piasku i gliny. Przez obszar gminy przebiega droga wojewódzka nr 747 Lublin Lipsko i droga wojewódzka nr 833 Kraśnik - Chodel. Gmina jest położona w niedalekiej
odległości od Lublina - 40 km, od Kraśnika - 24 km oraz od Opola Lubelskiego -14 km.
W skład Gminy wchodzi 26 miejscowości: Adelina, Antonówka, Budzyń, Borów, BorówKolonia, Chodel, Granice, Grądy, Godów, Huta Borowska, Jeżów, Kawęczyn, Książ, Majdan
Borowski, Osiny, Lipiny, Przytyki, Radlin, Ratoszyn Pierwszy, Ratoszyn Drugi, Siewalka, Stasin,
Świdno, Trzciniec, Zastawki, Zosinek. Tworzą one 25 sołectw.

Rysunek 1 Położenie poszczególnych miejscowości na terenie Gminy Chodel
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Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną w zakresie dróg, wodociągów,
gazyfikacji oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej.
Na obszarze województwa lubelskiego, w tym w Gminie Chodel, rozpoczęto realizację
trzeciego etapu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę sieci
światłowodowej w lokalizacjach, gdzie usługi te nie były wcześniej dostępne. Do końca 2022
roku na terenie województwa lubelskiego wybudowana zostanie infrastruktura światłowodowa
obejmująca swoim zasięgiem większość gospodarstw domowych oraz jednostki oświatowe.
W ramach programu POPC powstanie infrastruktura światłowodowa w technologii Fiber-To-TheHome (światłowód do domu), oparta na kablach światłowodowych doprowadzanych
bezpośrednio do domu lub mieszkania. Dzięki temu mieszkańcy uzyskają dostęp do
niezawodnych usług światłowodowych (internet, telewizja, telefon). Priorytetem w projekcie
POPC jest podłączenie jednostek oświatowych wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Wybudowana sieć OSE pozwoli szkołom na
bezpłatne korzystanie z Internetu o wysokiej przepustowości.
Mniejsze możliwości gmina ma w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej. Jedyną
miejscowością w gminie, która posiada system kanalizacji zbiorczej jest Chodel. W pozostałych
miejscowościach ścieki komunalne zbierane są do przydomowych szamb i odwożone do gminnej
oczyszczalni ścieków lub sąsiednich zakładów komunalnych. W tej kwestii pozyskane w 2021
roku środki pozwolą na modernizację miejscowej oczyszczalni ścieków co przyczyni się
niewątpliwie na zwiększenie jej przepustowości. Coraz większą popularnością cieszą się
przydomowe oczyszczalnie ścieków, szczególnie przy nowobudowanych budynkach
mieszkalnych.
W 2021 roku na terenie gminy działało 7 jednostek organizacyjnych Gminy tj.:
•
•
•
•
•

•
•

Urząd Gminy w Chodlu;
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu;
Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu, w którego strukturach działa Gminna Biblioteka
Publiczna wraz z filią w Ratoszynie Drugi;
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu;
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu, w składzie którego
działa Szkoła Podstawowa im ks. Jana Twardowskiego i Gminne Przedszkole
Samorządowe;
Szkoła Podstawowa w Granicach;
Szkoła Podstawowa w Ratoszynie Drugim.

Ponadto na terenie gminy działają:
•
•
•

Zespół Szkół w Chodlu prowadzony przez powiat opolski;
Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chodlu;
Od 8 marca 2021 roku funkcjonuje Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ratoszynie Drugim Filia Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim Sp. z o.o.
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2. Podstawowe dane o ludności
W okresie od początku do końca 2021 r. liczba mieszkańców Gminy zmniejszyła się o 66
osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 6614 osób w tym 3317 kobiet i 3297
mężczyzn. Na przestrzeni ostatnich lat liczba mieszkańców systematycznie zmniejsza się, co
obrazują poniższe tabele. Powodem zmniejszania się liczby mieszkańców jest emigracja
zarobkowa. Nie bez znaczenia w omawianym okresie jest także dodatkowa liczba zgonów
spowodowana pandemią COVID-19.
Liczba mieszkańców gminy Chodel 2017-2021
Lata

2017

2018

2019

2020

2021

Liczba ludności
razem

6749

6739

6725

6680

6614

Tabela 1 Liczba ludności w gminie Chodel w latach 2017-2021

Na przestrzeni ostatnich lat, liczba narodzin kształtowała się na podobnym poziomie, przy
jednoczesnym wzroście od roku 2019 liczby zgonów. W 2021 roku urodziło się 63 dzieci w tym
28 dziewczynek i 35 chłopców, zmarło 103 osoby w tym 43 kobiety i 60 mężczyzn. Wobec
czego przyrost naturalny w 2021 r. wyniósł -40. Jak już wspomniano wcześniej widać tu wyraźny
wpływ zgonów spowodowanych COVID-19.

Lata
Urodzenia
Zgony
Przyrost
naturalny

Przyrost naturalny w gminie Chodel w latach 2017 - 2021
2017
2018
2019
2020
83
76
63
68
73
80
94
99
+10
-4
-31
-31

2021
63
103
-40

Tabela 2 Przyrost naturalny w gminie Chodel w latach 2017-2021

Struktura wiekowa mieszkańców gminy Chodel w odniesieniu do poszczególnych kategorii
wiekowych w 2021 roku:
- liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 1147 osób,
w tym 547 kobiet i 600 mężczyzn;
- ogółem ludność w wieku produkcyjnym wynosiła 4174 osób, w tym liczba kobiet w wieku
produkcyjnym (15-59) wynosiła 1931 osoby, a liczba mężczyzn w wieku produkcyjnym
(15-64) wynosiła 2243 osoby;
- ogółem ludność w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1293 osób, w tym liczba mieszkańców
w wieku poprodukcyjnym: kobiety - 845 osoby, mężczyźni - 448 osoby.
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Struktura wiekowa mieszkańców gminy

2019

ludność w przedprodukcyjnym kobiety
wieku (14 lat i mniej)
mężczyźni
razem
ludność w wieku produkcyjnym: kobiety
- kobiety w wieku (15-59)
mężczyźni
- mężczyźni w wieku (15-64)
razem
ludność
w
poprodukcyjnym kobiety
wieku
mężczyźni
razem

2020

578
629
1207
1945
2287
4232
840
429
1269

2021

583
613
1196
1941
2291
4232
817
435
1252

547
600
1147
1931
2243
4174
845
448
1293

Tabela 3 Struktura wiekowa mieszkańców gminy Chodel w latach 2019-2021

Największa liczba ludności zamieszkuje miejscowości: Chodel (1375 osób), Ratoszyn
Drugi (584 osób), Granice (583 osób) i Ratoszyn Pierwszy (513 osób). Gęstość zaludnienia
w gminie Chodel wynosi ok. 61 osób/km².

Lp. Miejscowość
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Adelina
Antonówka
Borów
Borów-Kolonia
Budzyń
Chodel
Godów
Granice
Grądy
Huta Borowska
Jeżów
Kawęczyn
Książ
Lipiny
Majdan Borowski
Osiny
Przytyki
Radlin
Ratoszyn Drugi
Ratoszyn Pierwszy
Siewalka
Stasin
Świdno
Trzciniec
Zastawki
Zosinek
Razem

Pobyt stały
150
80
145
226
87
1356
406
580
161
48
222
43
48
122
67
192
157
337
578
510
189
76
276
215
111
139
6521

Pobyt
czasowy
2
3
0
8
2
19
23
3
0
0
0
0
2
3
5
0
1
1
6
3
2
0
2
1
2
5
93

Kobiety
67
43
75
118
40
711
209
299
84
19
108
22
19
64
36
98
75
165
289
250
99
37
149
114
55
72
3317

Mężczyźni
85
40
70
116
49
664
220
284
77
29
114
21
31
61
36
94
83
173
295
263
92
39
129
102
58
72
3297

Razem
152
83
145
234
89
1375
429
583
161
48
222
43
50
125
72
192
158
338
584
513
191
76
278
216
113
144
6614

Tabela 4 Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach gminy Chodel na dzień 31.12.2021 r.
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III.

Informacje finansowe

1.1. Dochody
Budżet Gminy na rok 2021 został uchwalony po stronie dochodów w kwocie 35.437.053,00 zł,
z tego dochody bieżące – 31.071.786,40 zł i dochody majątkowe – 4.365.266,60 zł.
- w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami na kwotę 11.396.461,00 zł;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę
120.000 zł;
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000 zł;
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 620.000 zł.
W okresie roku 2021 uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono
zmiany w planie dochodów.
Po dokonanych zmianach plan dochodów zamknął się kwotą
bieżące
majątkowe

– 44.198.386,95 zł
– 34.699.142,72 zł
– 9.499.244,23 zł

Plan dochodów w roku 2021 został zrealizowany w 95,85 % w kwocie 42.364.877,50 zł
- w tym realizacja dochodów własnych w 94,31 % w kwocie 29.739.854,47 zł.

1.2. Wydatki
Budżet po stronie wydatków został uchwalony w kwocie 40.563.313,00 zł, z tego wydatki
bieżące – 29.918.257,80 zł i wydatki majątkowe – 10.645.055,20 zł.
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami na kwotę 11.396.461,00 zł;
- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze
porozumienia w kwocie 606.287,80 zł;
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w kwocie 122.460 zł;
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii
w kwocie 10.000 zł;
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.803.619,38 zł;
- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w kwocie 880.000 zł.
W okresie roku 2021 uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono
zmiany w planie wydatków.
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Po dokonanych zmianach plan wydatków zamknął się kwotą
bieżące
majątkowe

– 51.149.025,18 zł
– 33.095.411,15 zł
– 18.053.614,03 zł

Plan wydatków w roku 2021 został zrealizowany w 82,51 % w kwocie 42.204.667,94 zł
– w tym realizacja wydatków własnych w 76,86 % w kwocie 29.579.644,91 zł

1.3. Stan finansów Gminy
1. Udział dochodów własnych 7.043.016,19 zł w dochodach ogółem 42.364.877,50 zł, stanowi
– 16,62 %;
2. Udział wydatków majątkowych 10.980.836,01 zł w wydatkach ogółem 42.204.567,94 zł
stanowi – 26,01 %;
3. Zadłużenie ogółem na koniec 2021 roku wynosiło – 1.650.000 zł;
4. W roku 2021 zaciągano nowe zobowiązanie tj. kredyt inwestycyjny 2.000.000 zł;
5. Koszt obsługi zadłużenia w roku 2021 wyniosła – 27.664,17 zł.
Wskaźnik struktury dochodów własnych informuje i potwierdza potencjał finansowy oraz
samodzielność finansową Gminy Chodel w generowaniu dochodów własnych.

2. Wykonanie budżetu Gminy
1.
2.
3.
4.
5.

Wykonanie dochodów 42.364.877,50 zł (w tym PIT – 2.752.759 zł – 6,49 % ogólnych
dochodów, podatek od nieruchomości – 1.459.504,22 zł – 3,44 % ogólnych dochodów);
Wykonanie wydatków - 42.204.667,94 zł;
Wynik – nadwyżka – 160.209,56 zł;
Dotacje inwestycyjne pozyskane spoza budżetu Gminy – 7.554.368,24 zł;
Dochody z majątku – 41.222,64 zł.

3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych
Lp

Nazwa zadania

Dz.

inwestycyjnego
rozdz.

Jednostka org.

Okres

real. program

realizacji

Plan

programu

wydatków

5

na 2021
6

Wykonanie

1

2

3

lub koordyn.
jego
wykonanie
4

%

1

Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków w Gminie
Chodel

900
90005

Urząd Gminy

2021

4 892 138,45

4 219 408,98

86,25

2

Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków w Gminie
Chodel - Roboty dodatkowe

900
90005

Urząd Gminy

2021

650 806,76

506 267,94

77,79

3

Budowa boiska do piłki nożnej
w miejscowości Chodel

926
92601

Urząd Gminy

2021

2 655 345,00

2 520 380,00

94,92

7

8

10

4

Dofinansowanie zakupu samochodu
dla KPP w Poniatowej

754
75405

Urząd Gminy

2021

9 000,00

9 000,00

100,00

5

Dofinansowanie zakupu samochodu
dla KP PSP w Opolu Lub.

754
75411

Urząd Gminy

2021

0,00

0,00

0,00

6

Wykonanie oświetlenia drogowego
we wsi Zastawki

900
90015

Urząd Gminy

2021

190 000,00

0,00

0,00

7

Wykonanie oświetlenia drogowego
we wsi Antonówka

900
90015

Urząd Gminy

2021

165 000,00

0,00

0,00

8

Przeb.ciągu drogowego.dr.pow. tj.
trzech odc.dr. pow. Nr 2248L oraz
dwóch odc. dr.pow. Nr 2245L wraz z
przeb.mostu nad rzeką Chodelką w m.
Rat. II w ramach FDS Etap II

600
60014

Urząd Gminy

2021

606 287,80

606 287,80

100,00

9

Budowa chodnika przy drodze
powiatowej w m. Chodel
ul.Strażacka

600
60014

Urząd Gminy

2021

104 000,00

101 230,00

97,34

10

Przebudowa byłej drogi
wojewódzkiej (ul. Partyzantów)
w miejscowości Chodel, od km
67+702,62 do km 68+695

600
60016

Urząd Gminy

2021

1 089 943,02

1 090 592,82

100,06

11

Budowa chodnika przy drodze
powiatowej w m. Świdno

600
60014

Urząd Gminy

2021

215 000,00

214 677,22

99,85

12

Rezerwa celowa na wydatki
majątkowe w ramach FIL

758
75818

Urząd Gminy

2021

0,00

0,00

0,00

13

Modernizację sieci wodociągowej w
Gm. Chodel ( Zakup i wymiana
hydrantów p. poż.)

900
90017

ZGKiM

2021

30 000,00

24 112,51

80,38

14

Wykonanie przyłącza gazowego do
budynku po byłym ośrodku zdrowia
w Ratoszynie

700
70005

Urząd Gminy

2021

30 000,00

3 678,16

12,26

15

Cyfrowy urząd
przyjazny mieszkańcom

720
72095

Urząd Gminy

2021

7 400,00

7 400,00

100,00

16

Przebudowa drogi dojazdowej w m.
Świdno na dz. ew. 619

600
60016

Urząd Gminy

322 000,00

318 432,99

98,89

17

Budowa przyłącza wodociągowego
(nad Zalew)

630
63095

Urząd Gminy

40 000,00

36 949,20

92,37

18

Budowa Chodnika w m. Chodel przy
ul. Piaskowej

600
60016

Urząd Gminy

152 000,00

148 470,00

97,68

19

Budowa chodnika przy drodze
powiatowej w m. Radlin

600
60014

Urząd Gminy

2021

117 000,00

114 860,00

98,17

20

Budowa chodnika przy dr. powiat.
w m. Przytyki (opracowanie
dokumentacji projektowej)

600
60014

Urząd Gminy

2021

20 000,00

19 680,00

98,40

21

Przebudowa oczyszczalni ścieków
oraz sieci wodociągowej
w miejscowości Chodel

900
90001

Urząd Gminy

2021-2022

2 480 815,00

666 073,39

26,85

22

Budowa przedszkola i świetlicy przy
SP w Granicach

801
80101

Urząd Gminy

2021-2022

160 000,00

43 000,00

26,88

23

Zakup samochodu dostawczego dla
ZGKiM

900
90017

ZGKiM

2021

0,00

0,00

0,00

24

Modernizację sieci wodociągowej
w gm. Chodel ( Budowa instalacji
fotowoltaicznych na ujęciach wody)

900
90017

ZGKiM

2021

0,00

0,00

0,00

2021
2021
2021

11

25

Zakup samochodu strażackiego dla
OSP Trzciniec

26

Urząd Gminy
GOPS w
Chodlu

2021

220 000,00

220 000,00

100,00

Dzienny Dom Seniora

754
75412
853
85395

2021

126 658,00

0,00

0,00

27

Modernizację sieci wodociągowej
w gm. Chodel ( Budowa instalacji
fotowoltaicznych na ujęciach wody.)

900
90095

Urząd Gminy

2021

100 000,00

99 630,00

99,63

28

Modernizację sieci wodociągowej
w gm. Chodel ( Budowa odcinka
wodociągu w m. Trzciniec )

900
90095

Urząd Gminy

2021

15 000,00

10 705,00

71,37

29

Rezerwa celowa na wydatki
majątkowe

758
75818

Urząd Gminy

2021

3 655 220,00

0,00

0,00

18 053 614,03

10 980 836,01

60,82

RAZEM
Tabela 5 Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2021 roku

4. Wieloletnia prognoza finansowa
1. Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia
Pozostało do spłaty w latach

Kwota
kredytu/
Pożyczki

Cel kredytu

Rok
zadłuż.

Pożyczka inwest.

2020

120 000

120 000

Kredy Inwestycyjny

2021

2 000 000

510 000

2022

2023

2024

120 000
510 000

510 000

Razem
Koszty kredytów
i pożyczek

Pozostało
do spłaty

1 530 000
1 650 000

60 000

53 747

40 615

154 362

Tabela 6 Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia

12

2. Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata, prognoza zadłużenia na najbliższe lata
Wykonanie
L.p. Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Wydatki ogółem
wydatki na obsługę długu,
Wynik budżetu
Kwota prognoz. nadwyżki
budżetu
Przychody budżetu
Kredyty, pożyczki, emisja
papierów
wartościowych,
w tym:
Nadwyżka budżetowa z lat
ubiegłych,

Wolne środki, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
7. ustawy, w tym:
Spłaty udzielonych pożyczek
8. w latach ubiegłych, w tym:
Inne przychody niezwiązane z
9. zaciągnięciem długu, w tym:
10. Rozchody budżetu
Spłaty
rat
kapitałowych
11. kredytów i pożyczek
12. Kwota długu
Tabela 7

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

42 204 667,94
27 664,17
160 209,56

45 204 869,71
60 000,00
-7 100 508,16

29 545 000,00
53 747,00
1 225 000,00

29 845 000,00
40 615,00
718 825,29

30 125 000,00
10 631,00
200 000,00

30 195 000,00
5 000,00
200 000,00

30 095 000,00
3 500,00
291 431,87

0,00
7 052 152,09

0,00
7 730 508,16

1 225 000,00
0,00

718 825,29
0,00

200 000,00
0,00

200 000,00
0,00

291 431,87
0,00

2 000 000,00

1 615 257,16

1 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 616 093,09

2 305 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

639 996,00

3 809 491,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 796 063,00
989 996,00

0,00
630 000,00

0,00
1.225 000,00

0,00
718 825,29

0,00
200 000,00

0,00
200 000,00

0,00
291 431,87

989 996,00
1 650 000,00

630 000,00
2 635 257,16

1 225 000,00
1 410 257,16

718 825,29
691 431,87

200 000,00
491 431,87

200 000,00
291 431,87

291 431,87
0,00

Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata, prognoza zadłużenia na najbliższe lata
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IV. Informacja o stanie mienia komunalnego
1. Prawa Własności Przysługujące Gminie Chodel
Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy
Chodel, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, z uwzględnieniem zmian w jego stanie od 1
stycznia 2021 roku.
Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne
prawa majątkowe należące do Gminy. Pod innymi prawami należy rozumieć użytkowanie wieczyste
gruntów, udziały w spółkach prawa handlowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Nieruchomości gruntowe położone na terenie gminy Chodel
Łączna powierzchnia gruntów na terenie gminy Chodel wynosi 10838 ha, w tym 8477 ha
użytków rolnych i 1997 ha lasów. Grunty stanowiące własność Gminy Chodel, zajmują obszar
o powierzchni 190,6 ha, co stanowi 1,76 % ogólnej powierzchni obszaru gminy.

Nieruchomości budynkowe i lokalowe
1) Budynki mieszkalne 100% własność Gminy Chodel - 0 szt.
2) Budynki mieszkalne z udziałem Gminy Chodel – 2 szt.
3) Budynki użyteczności publicznej – 11 szt.:
a) Szkoły Podstawowe - 3 szt. (Chodel, Granice, Ratoszyn Drugi),
b) Budynek Urzędu Gminy – ul. Partyzantów,
c) Kino Wrzos - ul. Partyzantów,
d) Gminny Ośrodek Kultury – ul. Rynek,
e) Biblioteka Publiczna - ul. Partyzantów,
f) Dzienny Dom Senior - ul. Partyzantów,
g) Budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Osinach,
h) Budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Godowie,
i) Budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Siewalce.
4) Budynek usługowo – mieszkaniowy – 1 szt., ul. Rynek (w tym 1 lokal użytkowy o pow. 40m2).
5) Budynek garażowy (z 4 stanowiskami), ul. Partyzantów.
6) Budynek gospodarczy na terenie składowiska odpadów PSZOK, ul. J. Piłsudskiego.
7) Budynek gospodarczy w miejscowości Zosinek.
8) Budynki pełniące funkcję strażnic OSP - 7 szt. w miejscowościach: Siewalka, Trzciniec, Chodel,
Granice, Świdno, Ratoszyn Pierwszy, Radlin.
9) Budynki świetlic gminnych - 10 szt., które funkcjonują w miejscowościach: Borów, Godów,
Granice, Grądy, Jeżów, Radlin, Ratoszyn Pierwszy, Siewalka, Świdno, Zastawki.
10) Place zabaw - 12 szt., które zlokalizowane są w miejscowościach: Adelina, Borów, Chodel ul.
Rynek, Chodel ul. Szkolna, Jeżów, Lipiny, Osiny, Radlin, Siewalka, Świdno, Zastawki, Zosinek.
11) Budynki niemieszkalne zarządzane przez ZGKiM – 9 szt.:
a) budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (siedziba), ul. J. Piłsudskiego,
b) budynki hydroforni w miejscowości: Chodel, Grądy, Jeżów, Granice, Trzciniec, Ratoszyn
Drugi,
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c) budynek oczyszczalni ścieków w Chodlu, ul. Opolska,
d) budynek byłego Ośrodka Zdrowia w Ratoszynie Drugim.
W dniu 7 września 2021 r. aktem notarialnym Rep A nr 7900/2021 Gmina Chodel dokonała
zamiany działek z osobą fizyczną. Przedmiotem zamiany były działki położone w Chodlu nr 2067/4
i nr 2067/5 o łącznej pow. 0,1440 ha, stanowiące własność Gminy Chodel, za działki nr 2066/2 i nr
2066/3 o pow. łącznej – 0,0753 ha, będące własnością osoby fizycznej. Do przeprowadzonej
zamiany gruntów Gmina Chodel dopłaciła kwotę – 149,60 zł. Koszty aktu notarialnego strony
poniosły po połowie.
W dniu 02 stycznia 2021 r. na okres 10 lat zawarta została przez Gminę Chodel z Polskim
Związkiem Wędkarskim w Lublinie i Kołem PZW w Chodlu, umowa na dzierżawę działki nr 415
o pow. 14,81 ha (zalew), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Koła PZW.
Czynsz dzierżawny wynosi 1500,00 zł + 23% podatek VAT, w stosunku rocznym i terminem
płatności do 31 marca każdego roku.
Ponadto w dniu 01 czerwca 2021 r. zostały zawarte na okres 3 miesięcy umowy na dzierżawę
wydzielonych na działce nr 416 placów nad zalewem w Chodlu:
- plac nr 1 o pow. 240 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie usług związanych z gastronomią,
z możliwością sprzedaży alkoholu do 4, 5 % i piwa.
Czynsz w wysokości - 1200,00 zł (brutto) w stosunku miesięcznym.
- plac nr 2 o pow. 100 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w zakresie
sprzedaży lodów, artykułów spożywczych i napojów alkoholowych do 4,5 %.
Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi – 600, 00 zł (brutto).
- plac nr 4 o pow. 25 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej - sprzedaż waty
cukrowej i popcornu.
Miesięczny czynsz dzierżawny w wys. 175,00 zł (brutto).
- plac nr 5 o pow. 25 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej typu
gastronomicznego, sprzedaż waty cukrowej i popcornu.
Miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości -500,00 zł (brutto).
W dniu 15 września 2021 r. zawartych zostało 8 umów na dzierżawę działek rolnych
położonych miejscowości Świdno, stanowiących własność Gminy. Dzierżawcy oraz wysokość
rocznego czynszu dzierżawnego została ustalona w wyniku przetargu ograniczonego,
przeprowadzonego w dniu 03 września 2021 r. Dzierżawcami zostały osoby fizyczne - rolnicy
z terenu gminy Chodel. Przedmiotem dzierżawy są działki nr 229/4 o pow. 2283 m2, nr 229/5 o pow.
0,2283 m2, nr 229/6 o pow. 0,2313 m2, nr 229/17 o pow. 1929 m2, nr 229/19 o pow. 1609 m2,
nr 229/23 o pow. 1659 m2 i nr 229/24 o pow. 0,52 m2, nr 229/21 o pow. 1365 m2, nr 229/12 o pow.
1738 m2.
Czynsz za dzierżawę działek w roku 2021 wyniósł – 542,19 zł, natomiast od 2022 roku wynosił
będzie ogółem - 1859,00 zł., płatny w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
Umowy zawarte zostały na okres 3 lat tj. do 14.09.2024 r.
W 2021 r. obowiązywała umowa dzierżawy na plac o pow. 15 m2 pod kioskiem w Chodlu przy
ul. Rynek, stanowiący część działki nr 947. Czynsz dzierżawny wynosił – 90,00 zł (netto)
w stosunku miesięcznym. Dotychczasowy dzierżawca wnosił o przedłużenie umowy.
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W miesiącu styczniu 2021 r. podpisane zostały 2 aneksy do umów użyczenia na lokale
użytkowe z Kołem Gospodyń Wiejskich w Chodlu (lokal o pow. 20 m2 w budynku remizy OSP)
i Kołem Gospodyń Wiejskich w Godowie (2 lokale o pow. ogólnej – 90,88 m2).
Zawarta została również umowa na użyczenie lokalu o pow. 20 m 2 w budynku świetlicy,
z Kołem Gospodyń Wiejskich „Jeżowianki” w Jeżowie. Okres obowiązywania umowy – 7 lat.
Umowy użyczenia zawarte zostały również z jednostkami OSP na prowadzenie działalności
statutowej:
- w dniu 5 luty 2021 r. z OSP Świdno (budynek remizy i pom. garażowe o pow.46 m2),
- w dniu 24 maja 2021 r. z OSP Trzciniec (budynek remizy z wyłączeniem świetlicy),
- w dniu 31 maja 2021 r. z OSP Siewalka (budynek remizy strażackiej).
Poza tym nie było innych zmian w zarówno w trwałym jak i czasowym rozdysponowaniu
nieruchomości.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej utworzony został na podstawie Uchwały
Rady Gminy w Chodlu Nr XX/149/97 z dnia 22 stycznia 1997 r. Podstawowym celem działania
Zakładu jest świadczenie usług komunalnych przy osiąganiu efektywnych wyników finansowych.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu osiągnął w 2021 roku przychody
w kwocie 1.108.191,19 zł tj. 84,70% w stosunku do przychodów planowanych w kwocie:
1.307.184,80 zł.
Zestawienie przychodów za 2021 r. w ZGKiM Chodel:
§ 0 830

PLAN
1.307.184,80

Woda
woda centralizacja
N-ści płynne
Ścieki z kanalizacji
dopłata do abonamentu(ścieki)
Czynsze
Czynsze Ośr Zdrowia Ratoszyn
Pozostałe usługi
w tym:
- usługi świadczone przez środki transp.
- odśnieżanie
- plombowanie wodomierzy
- wymiana wodomierzy
- montaż zasuwy ,podgrzewacza, ekspertyza i inne
odsetki
pozostałe przychody w tym sprzedaż śmieciarki
zwrot kosztów sądowych i komorn.
Ogółem przychody

WYKONANIE
1.108.191,19
720.252,76
14.218,80
69.643,53
197.762,17
1.030,08
8.180,68
31.902,98
42.279,50
14.640,04
18.304,36
891,12
7.603,44
840,54
4.206,70
13.696,85
5.017,14
1.108.191,19
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Najbardziej znaczącą pozycję wśród należności stanowią należności za wodę i ścieki, które na
dzień 31.12.2021 roku wynoszą 89.083,73 zł oraz należności z tytułu czynszów z Ośrodka Zdrowia
w Ratoszynie Drugim w wysokości 8.635,52 zł. Realizacja wpłat za wodę i ścieki z bieżących wpłat
kształtuje się na poziomie 93,00%.
2019 rok

2020 rok

2021 rok

Plan przychodów

1.203.346,00

1.209.405,00

1.307.184,80

Osiągnięte przychody

1.052.466,13

1.115.939,71

1.108.191,19

87,46

92,27

84,78

Plan kosztów

1.203.346,00

1.209.405,00

1.307.184,80

Poniesione koszty

1.111.598,46

1.129.532,01

1.222.737,87

Wykonanie w %

92,38

93,40

93,54

Wykonanie w %

Tabela 8 Zestawienie przychodów i kosztów w latach 2019-2021 w ZGKiM w Chodlu

W 2021 roku wydano:
- warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej 31 szt., kan. 8 szt.,
- sporządzono protokołów wymiany wodomierzy i usunięcia awarii 259 szt.,
- sprzedano 208.863,20m3 wody, tj. 89,14% w stosunku do planowanej sprzedaży 234.298 m3,
- sprzedaż ścieków 31.998,72 m3, tj. 98,75% w stosunku do planowanej sprzedaży 32.404 m3,
- sprzedaż ścieków dowożonych 3.296,50 m3, tj. 96,11% w stosunku do planowanej 3.430 m3.
ZGKiM w Chodlu zarządza następującymi nieruchomościami:
Czynsz brutto (miesiąc)

Lp.

Lokale mieszkalne (m2)

1.

28,00

19,20

2.

53,00

179,14

3.

28,20

87,98

4.

60,77

182,28

Tabela 9 Zestawienie lokali mieszkalnych będących w zarządzie ZGKiM w Chodlu

Czynsz brutto (miesiąc)

Lp.

Lokale użytkowe (m2)

1.

193,00

2246,01

2.

44,60

545,32

3.

31,00

378,20

4.

40,00

230,63

Tabela 10 Zestawienie lokali użytkowych będących w zarządzie ZGKiM w Chodlu

Lp.
1.

Lokal socjalny - kontener (m2)

Czynsz brutto (miesiąc)

25,50

33,15

Tabela 11 Zestawienie lokali socjalnych będących w zarządzie ZGKiM w Chodlu
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Budynek Ośrodka Zdrowia w Ratoszynie Drugim
Przychody:
2019 rok
ogółem

2020 rok

39 452,24

2021 rok

38 890,38

31 902,98

Tabela 12 Zestawienie przychodów z najmu budynku Ośr. Zdrowia w Ratoszynie Drugim w latach 2019-2021

Koszty:
2019 rok
olej grzewczy

2020 rok

2021 rok

24 651,38

16 280,15

26 800,64

2 522,50

2 534,97

2 556,82

materiały

690,64

641,70

przeglądy

3 300,00

650,00

pozostałe

2 537,35

k. ogólnozakładowe

8 406,60

8 784,65

6 649,47

42 108,47

28 891,47

38 504,91

energia

Ogółem

500,00
1 985,98

Tabela 13 Zestawienie kosztów budynku Ośr. Zdrowia w Ratoszynie Drugim w latach 2019-2021

Koszty: lokale mieszkalne
2019 rok

2020 rok

2021 rok

materiały

93,75

energia

1 098,66

1 098,66

3 046,04

Koszty ogólnozakład.

1 732,35

1 778,21

1 705,08

Ogółem

2 831,01

2 876,87

4 844,87

Tabela 14 Zestawienie kosztów lokali mieszk. budynku Ośr.Zdrowia w Ratoszynie Drugim w latach 2019-2021

Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w gminie Chodel
Długość sieci wodociągowej - 110,2 km
Ilość przyłączy wodociągowych ogółem - 2069 szt. w tym budynki mieszkalne - 1986 szt.
Długość sieci kanalizacyjnej - 9,7 km
Ilość przyłączy kanalizacyjnych ogółem - 264 szt. w tym do budynków mieszkalnych - 246 szt.
Zakład zatrudnia 10 osób w tym: 8 osób na pełnych etatach, 1 osoba - 3/4 etatu , 1 osoba 1/2 etatu.
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V.

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
1. Strategia Rozwoju Gminy Chodel na lata 2015-2023

Strategię rozpoczyna diagnoza obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Chodel
Diagnozę rozpoczyna analiza w zakresie planowania strategicznego istotnego dla obszaru. Strategia
Rozwoju Gminy Chodel na lata 2015-2023 jest spójna z priorytetami i celami dokumentów szczebla
krajowego i regionalnego, określającymi główne kierunki polityki rozwoju, tj. Długookresową
Strategią Rozwoju Kraju, Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, Strategią Rozwoju Kraju 2020
(średniookresową), Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Koncepcją Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030, Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Przyjęty dokument stanowi „pogłębioną diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy
Chodel”, opisującą przestrzeń i środowisko (położenie gminy, charakterystykę sieci osadniczej,
opis zasobów naturalnych i kulturowych), sferę społeczną (demografia, rynek pracy, uczestnictwo
w kulturze), strefę gospodarczą (główni pracodawcy, struktura podstawowych branż, ilość
podmiotów gospodarczych, rolnictwo, turystyka), infrastrukturę techniczną (infrastruktura
komunikacyjna, ochrony środowiska, energetyczną), infrastrukturę społeczną (infrastruktura
edukacyjna, sportowo rekreacyjna, kultury, ochrony zdrowia) oraz zarządzanie, uwzględniające
możliwości budżetowe gminy, planowanie strategiczne i kapitał społeczny. Każda z części
pogłębionej diagnozy kończy się identyfikacją podstawowych problemów gminy z poszczególnych
zakresów. Podsumowaniem przeprowadzonej diagnozy jest analiza SWOT, prezentująca mocne
i słabe strony obszaru oraz zewnętrzne szanse i zagrożenia, która stanowi podstawę do
sformułowania misji gminy, celów strategicznych i operacyjnych.
Strategia stanowi właściwy plan strategiczny Gminy Chodel, zawierający misję Gminy.
W świetle wizji w 2023 roku gmina Chodel jest dynamicznie rozwijającym się obszarem,
opierającym rozwój o nowoczesną infrastrukturę (ochrona środowiska, drogi i infrastruktura
towarzysząca, sportowa, społeczna, rekreacyjna, kultury, przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa,
centra miejscowości), przyszłościowe gałęzie gospodarki (biogospodarka, agroturystyka oraz
turystyka) i zadowolonych, zaangażowanych mieszkańców. Misją Gminy Chodel jest sentencja,
która najlepiej ujmuje główne kierunki działania samorządu oraz wszystkich innych podmiotów
zlokalizowanych na terenie gminy, jednocześnie w zwięzły sposób wskazując priorytety działalności
w najbliższych latach, będąc podsumowaniem całej opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy
Chodel. Misją Gminy Chodel jest również budowa ekologicznego, dynamicznie rozwijającego się
obszaru pod względem społecznym i gospodarczym poprzez budowę, remonty i modernizację
infrastruktury, a także stworzenie najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym
turystyki, agroturystyki, ekologicznej produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego.
Prezentacja celów strategicznych, celów operacyjnych i działań, będące konkretnym nakazem
realizacji dla samorządu gminnego. W procesie planowania strategicznego, na podstawie
przeprowadzonych analiz wyodrębniono następujące cele strategiczne:
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•

Cel strategiczny 1. Nowoczesna infrastruktura

Stan infrastruktury gospodarczej, technicznej, społecznej na terenie danego obszaru
determinuje jego pozycję konkurencyjną na rynku regionalnym i subregionalnym oraz jest
wyznacznikiem poziomu życia mieszkańców. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w tej
dziedzinie i upowszechnianie ich na terenie całej gminy w ogromnym stopniu ułatwia mieszkańcom
codzienne życie oraz zachęca nowe osoby do migracji w celach osadniczych. Dostrzegając bieżące
problemy związane z funkcjonowaniem urządzeń użyteczności publicznej władze samorządowe
Gminy Chodel zamierzają podjąć odpowiednie działania zmierzające ku radykalnej poprawie tej
sytuacji. W szczególności dotyczy to podejmowanych działań polegających na budowie
i modernizacji dróg (w tym poprawie nawierzchni dróg gminnych oraz utworzeniu ścieżek
rowerowych, rozbudowie sieci chodników i oświetlenia ulicznego oraz budowie i modernizacji
placów postojowych i zatok dla komunikacji publicznej), dokończenia budowy i modernizacji
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz budowy, modernizacji, remontów infrastruktury
przeciwpowodziowej. Zakłada się również działania z zakresu wyposażenia gminy w nowoczesną
infrastrukturę sportową, społeczną, rekreacyjną oraz infrastrukturę kultury i ppoż, które zapewnią
również korzyści z życia w bardziej przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.
Gmina zamierza podjąć działania mające na celu rewitalizację centrów miejscowości,
polegającą na przywróceniu funkcji przestrzeni publicznej poprzez wykonanie np. miejsc
postojowych, oświetlenie i odwodnienie terenu, urządzenie zieleni, obiektów małej architektury.
Dzięki przeprowadzeniu rewitalizacji centrów miejscowości przywrócona zostanie funkcjonalność
użytkowa terenu, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców korzystających z przestrzeni
publicznej.
Kolejnym wezwaniem stojącym przez władzami samorządowymi, związanym z dalszym
rozwojem gminy, jest bardziej efektywne i racjonalne wykorzystywanie energii. W tym celu
w gminie Chodel zaplanowano realizację przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji budynków
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii polegających np. na: modernizacji lub wymianie
systemów grzewczych; montażu urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, m.in.:
kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych; instalacji energooszczędnego oświetlenia,
elektromobilność.
Tabela wykonanych w 2021 roku zadań które wpłynęły na poprawę infrastruktury w gminie

Lp.

Wartość
zadania w zł

Nazwa zadania inwestycyjnego

1.

Przebudowa byłej drogi wojewódzkiej (ul. Partyzantów) w miejscowości
Chodel, od km 67+702,62 do km 68+695 (rozpoczęcie prac w 2020 roku)
1 075 943,02

2.

Modernizacja (przebudowa)
w miejscowości Świdno

3.

Remont nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie zjazdów na długości 332 mb
ul. Partyzantów w m. Chodel

159 546,42

4.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2247L Chodel – Borzechów – Wilkołaz
w zakresie robót brukarskich na odcinku od km 0+054 do km 0+180, dł. 0,126
km

99 630,00

drogi

dojazdowej

do

gruntów

rolnych
306 860,45
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5.

Przebudowa ulicy Piaskowej i ulicy P. Ściegiennego w m. Chodel polegająca
na budowie chodnika po stronie lewej ul. Piaskowej w m. Chodel, gm. Chodel,
km roboczy: od km 0+000,00 do km 0+253,75, długość 253,75 mb

146 370,00

6.

Budowa chodnika po prawej stronie drogi powiatowej nr 2248L Chodel –
Ratoszyn - Borzechów na działce nr ewid. 329, obręb Radlin w m. Radlin, gm.
Chodel, km roboczy 0+550,95 – 0+687, długość 136,05 mb

113 160,00

7.

Budowa drogi powiatowej nr 2633L Granice – Świdno w m. Świdno
w zakresie budowy chodników i zjazdów, gm. Chodel, km roboczy 0+000,00 –
0+447,50, długość 445,50 mb

211 085,22

Budowa sieci elektroenergetycznej nN (linii
wydzielonego) w miejscowości Zastawki i Godów

oświetlenia

8.

183 393,00

Budowa sieci elektroenergetycznej nN
wydzielonego) w miejscowości Antonówka

oświetlenia

9.

(linii

drogowego
drogowego
162 360,00

10. Wykonanie przyłącza wodociągowego przy zalewie w Chodlu

34 612,20

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,5 kW przy hydroforni w
11. m. Granice

99 630,00

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich
w Ratoszynie Pierwszym, Trzcińcu, Radlinie, Świdnie Granicach, Siewalce i
12. Dziennym Domu Seniora w Chodlu

159 159,98

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości
13. w miejscowości Chodel

644 263,39

Zaprojektowanie
i
wykonanie
rozbudowy
oczyszczalni
14. w miejscowości Chodel (rozpoczęcie prac w 2020 roku)

ścieków
W trakcie

Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Chodel (rozpoczęcie prac
15. w 2020 roku)
2 592 335,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w Gminie Chodel
(rozpoczęcie prac w 2020 roku) w ramach której wykonano termomodernizację
budynków:
Ogółem
1. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu;
2. Szkoła Podstawowa w Ratoszynie Drugim;
6 561 838,52
3. Szkoła Podstawowa w Granicach;
w tym
4. Budynek przedszkola w Ratoszynie Drugim;
w 2021 r.
5. Budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Godowie;
16.
6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu.
3 384 196,75
Tabela 15 Zestawienie wykonanych w 2021 roku zadań, które wpłynęły na poprawę infrastruktury w gminie

Cel strategiczny 2. Rozwój gospodarczy gminy Chodel
Założenia Strategii Rozwoju Gminy przewidują realizację przedsięwzięć służących budowie
nowoczesnej biogospodarki, w tym w szczególności rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego
i rybactwa. Zaplanowano podjęcie współpracy z innymi samorządami, przedsiębiorcami,
instytucjami otoczenia biznesu i światem nauki, która pozwoli na prężny rozwój lokalnej gospodarki.
W celu podniesienia atrakcyjności gminy oraz wzrostu jakości życia mieszkańców podjęto decyzję
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o budowie infrastruktury turystycznej, wykorzystującej lokalne zasoby, służące zarówno
mieszkańcom, jak i turystom. Biorąc pod uwagę predyspozycje obszaru, wyrażające się w bogactwie
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego zakłada się rozwój turystyki i agroturystyki na terenie
gminy. W dzisiejszych czasach rozwinięta infrastruktura gospodarcza obszaru, stanowi
fundamentalny czynnik jego rozwoju. W ramach celu planuje się realizację działań zmierzających do
powstania strefy aktywizacji gospodarczej i budowę, modernizację i przeprowadzenie remontów
infrastruktury gospodarczej, stanowiącej podstawę do prowadzenia działalności gospodarczej
i rozwoju przedsiębiorczości. Obecnie wiele regionów i miejsc podejmuje coraz więcej działań
promocyjnych. Konkurencja na rynku miejsc, które próbują dotrzeć ze swoją ofertą do szerokiego
grona odbiorców jest ogromna, z czego doskonale zdają sobie sprawę władze samorządowe Gminy
Chodel. W związku z powyższym planuje się intensyfikację działań zmierzających do rozwoju marki
Gminy Chodel i dalszą jej promocję. Z powodu ogłoszonego stanu epidemii COVID-19 w 2021r.
liczba działań upowszechniających i promujących region została znacznie ograniczona – na terenie
gminy odbył się Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz Dożynki Gminne. W celu rozwoju
gminy w 2021r. rozpoczęto działania zmierzające do współpracy z innymi jednostkami samorządu
lokalnego – Gminami: Opole Lubelskie, Poniatowa i Karczmiska. Gmina Chodel przystąpiła do
wspólnych działań z jednostkami samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Opole Lubelskie, w tym zawieranie stosownych umów i porozumień, w celu opracowania Planu
Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata
2021-2027 oraz zinstytucjonalizowania współpracy w formie porozumienia międzygminnego.
Tabela wykonanych w 2021 roku zadań które wpłynęły na atrakcyjności gminy
Lp.

Nazwa zadania

Wartość zadania

1.

Zadania obejmujące budowę/przebudowę/remont dróg na terenie
gminy Chodel

2.112.595,11

2.

Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Chodel
(rozpoczęcie prac w 2020 roku)

2.592.335,00

Tabela 16 Zestawienie wykonanych w 2021 roku zadań, które wpłynęły na atrakcyjności gminy

•

Cel strategiczny 3. Poprawa standardu życia mieszkańców gminy

Poprawa standardu życia mieszkańców jest wartością trudno mierzalną. Na odczuwanie
komfortu bądź dyskomfortu życia wpływ mają czynniki obiektywne i subiektywne. Do czynników
obiektywnych zaliczyć można łatwy dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej,
możliwości kształcenia stworzone dla mieszkańców. Czynniki subiektywne wiążą się najczęściej
z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, atrakcyjnym wykorzystaniem czasu wolnego
itp. Zatem priorytetem dla władz samorządowych staje się poprawa standardu życia mieszkańców
gminy.
Planuje się podjęcie działań zmierzających do doskonalenia wdrażania i realizacji edukacji
odpowiadającej potrzebom społeczeństwa, m.in. poprzez systematyczne podnoszenie poziomu
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i jakości nauczania w placówkach edukacyjnych oraz poprawę jakości bazy edukacyjnej. Rozwój
kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego jest ważnym elementem konkurencyjności
gospodarki. Działania zmierzające do rozwoju kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego
pozwolą ocalić od zapomnienia kulturę i tradycję regionu. Istotne dla poprawy standardu życia
mieszkańców staje się również zachowanie i waloryzacja zasobów przyrodniczych.
Zakłada się realizację przedsięwzięć zmierzających ku lepszej komunikacji społecznej
i wzroście partycypacji społecznej polegającej na komunikowaniu się mieszkańców z władzami
gminy oraz ich obustronnej współpracy, będące istotnymi czynnikami podnoszenia jakości życia
i skuteczności działań w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych. Ponadto w celu
efektywnej realizacji polityki społecznej w gminie niezbędne jest podjęcie działań polegających na
dokonaniu diagnozy rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej oraz określenie planu działań
rozwiązywania problemów społecznych. Dla podniesienia jakości życia mieszkańców władze Gminy
Chodel planują podjąć działania wspierające wzrost dostępności, jakości i efektywności usług
publicznych, z których korzystają mieszkańcy gminy. Realizując założenia tej części Strategii
w 2021 roku Gmina wykonała szereg zadań inwestycyjnych, które przyczyniły się do poprawy
standardu życia mieszkańców.
W 2021 roku wykonanych zostało szereg zadań, które wpłynęły na poprawę standardu życia
mieszkańców. Do zadań tych zaliczyć należy:
Wartość
zadania w zł

Lp.

Nazwa zadania

1.

Przebudowa
byłej
drogi
wojewódzkiej
(ul.
Partyzantów)
w miejscowości Chodel, od km 67+702,62 do km 68+695

1 075 943,02

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Świdno

306 860,45

Remont nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie zjazdów na długości
332 mb ul. Partyzantów w m. Chodel

159 546,42

Przebudowa drogi powiatowej nr 2247L Chodel – Borzechów –
Wilkołaz w zakresie robót brukarskich na odcinku od km 0+054 do km
0+180, dł. 0,126 km

99 630,00

Przebudowa ulicy Piaskowej i ulicy P. Ściegiennego w m. Chodel
polegająca na budowie chodnika po stronie lewej ul. Piaskowej w m.
Chodel, gm. Chodel, km roboczy: od km 0+000,00 do km 0+253,75,
długość 253,75 mb

146 370,00

Budowa chodnika po prawej stronie drogi powiatowej nr 2248L
Chodel-Ratoszyn-Borzechów na działce nr ewid. 329, obręb Radlin
w m. Radlin, gm. Chodel, km roboczy 0+550,95 – 0+687, długość
136,05 mb

113 160,00

Budowa drogi powiatowej nr 2633L Granice – Świdno w m. Świdno
w zakresie budowy chodników i zjazdów, gm. Chodel, km roboczy
0+000,00 – 0+447,50, długość 445,50 mb

211 085,22

Budowa sieci elektroenergetycznej nN (linii oświetlenia drogowego
wydzielonego) w miejscowości Zastawki i Godów

183 393,00

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
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9.

Budowa sieci elektroenergetycznej nN (linii oświetlenia drogowego
wydzielonego) w miejscowości Antonówka

162 360,00

10.

Wykonanie przyłącza wodociągowego przy zalewie w Chodlu

11.

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic
nieruchomości w miejscowości Chodel

644 263,39

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków
w miejscowości Chodel

W trakcie

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w Gminie Chodel
(rozpoczęcie prac w 2020 roku) w ramach której wykonano
termomodernizację budynków:
1. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego
w Chodlu
2. Szkoła Podstawowa w Ratoszynie Drugim
3. Szkoła Podstawowa w Granicach
4. Budynek przedszkola w Ratoszynie Drugim
5. Budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Godowie
6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu

Ogółem:
6 561 838,52
w tym w 2021
r. 3 384 196,75

12.
13.

34 612,20

Tabela 17 Zestawienie wykonanych w 2021 roku zadań, które wpłynęły na poprawę standardu życia mieszkańców
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Prezentacja wybranych inwestycji gminnych:

Zdjęcie 1 Przebudowa byłej drogi wojewódzkiej (ul. Partyzantów) w miejscowości Chodel
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Zdjęcie 2 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świdno

Zdjęcie 3 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,5 kW przy hydroforni w m. Granice
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Zdjęcie 4 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola Samorządowego w Chodlu

Zdjęcie 5 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Granicach
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Zdjęcie 6 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratoszynie Drugim

Zdjęcie 7 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Godowie
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2. Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego
Gminy
Chodel
oraz
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego
Gmina Chodel nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego dla całej
Gminy. W 2014 roku Rada Gminy uchwałą Nr LII/279/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku
uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ośrodka Gminnego
Chodel w tym (obszar Zalewu) , Etap I.
Gmina posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chodel, które zostało uchwalone przez Radę Gminy, uchwałą Nr XLV/182/2009 w dniu 23 września
2009 r.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod budownictwo dla terenów objętych
miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ośrodka Gminnego Chodel w tym
obszar Zalewu), Etap I wydawane są w formie wypisu z planu dla pozostałych terenów w formie
decyzji o warunkach zabudowy.
W 2021 roku wydano:
1) 68 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w tym:
• budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - 33 decyzje,
• budownictwo usługowe - 11 decyzje,
• budownictwo gospodarcze i inne - 25 decyzji;
2) 11 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ośrodka
Gminnego Chodel w tym (obszar Zalewu), Etap I;
3) 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

3. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chodel na lata 2017-2023
Lokalny Programu Rewitalizacji Gminy Chodel na lata 2017-2023 powstał przy szerokiej
współpracy z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotami
społecznymi, przedsiębiorcami oraz innymi interesariuszami rewitalizacji.
Dokument jest rezultatem prac analitycznych i konsultacji społecznych służących wytyczeniu
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Chodel. Całość dokumentu rozpoczyna opis
powiązań Lokalnego Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chodel jest spójny z priorytetami i celami dokumentów
szczebla krajowego i regionalnego: Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony,
Miasta, Obszary Wiejskie, Strategią Rozwoju Kraju 2020, Koncepcją Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju, Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego. Jednocześnie wskazano
zgodności celów niniejszego Programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na szczeblu
lokalnym - Strategią Rozwoju Gminy Chodel na lata 2015-2023 oraz Strategią Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Chodel na lata 2017-2023.
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Cele główne Lokalnego Programu Rewitalizacji:

1.

Znaczne ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych (ubóstwo, bezrobocie)
oraz zahamowanie procesów ich rozprzestrzeniania się na teren całej gminy.

Cel zakłada ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych (bieda, bezrobocie, ubóstwo)
i zahamowanie procesów ich rozprzestrzeniania się na teren całej gminy poprzez wspieranie rozwoju
kapitału ludzkiego na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji, ukierunkowane na podniesienie
poziomu wykształcenia, wiedzy umiejętności, aktywności mieszkańców, szczególnie grup
zmarginalizowanych. Ważnym elementem budowania kapitału społecznego jest realizacja działań
zapobiegających patologiom oraz ograniczanie wykluczenia społecznego na wskazanych obszarach.
Istotne jest, aby poprzez współudział w realizowanych projektach oraz udostępnienie oferty usług
społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, zachęcić jak największą część mieszkańców obszarów
rewitalizowanych do podjęcia działań służących ich poprawie oraz neutralizować problemy jakimi są
m.in. bezrobocie, ubóstwo, często prowadzące do wykluczenia społecznego. Proponowana oferta,
zorientowana na aktywizację i integrację lokalnej społeczności powinna być dostosowana
i atrakcyjna do różnych grup wiekowych oraz zainteresowań.
Cel zakłada realizację projektów w obszarze infrastruktury, które bezpośrednio wpłyną na
podniesienie jakości kapitału społecznego, ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych
(w postaci biedy, ubóstwa), aktywizację społeczną, kulturalną oraz budowanie poczucia tożsamości
lokalnej.

2.

Zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej i poprawa atrakcyjności przestrzeni
publicznej obszaru gminy.

Nowoczesna i dostosowana do potrzeb infrastruktura stanowi podstawę do prężnego rozwoju
społeczno-gospodarczego obszaru. Cel ten zakłada zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej
i poprawę atrakcyjności gminy, polegającą na zorganizowaniu interesującej pod względem
społecznym, kulturowym, gospodarczym przestrzeni publicznej w postaci obiektów infrastruktury
publicznej, stref aktywności i integracji lokalnej społeczności, miejsc przeznaczonych pod funkcje
gospodarcze. Istotna jest realizacja przedsięwzięć zorientowanych na poprawę infrastruktury
nieprawidłowo funkcjonującej, uzupełnionej o ofertę skierowaną do różnych grup wiekowych
mieszkańców, która przyczyni się przede wszystkim do poprawy warunków życia osób
korzystających z przestrzeni publicznej.

3.

Likwidacja barier rozwojowych w sferze gospodarczej/ społecznej/ przestrzennej/
środowiskowej.

Stan infrastruktury gospodarczej, technicznej, ochrony środowiska na terenie danego obszaru
determinuje jego pozycję konkurencyjną na rynku regionalnym i subregionalnym oraz jest
wyznacznikiem poziomu życia mieszkańców. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w tej
dziedzinie i upowszechnianie ich na terenie obszarów wskazanych do rewitalizacji w ogromnym
stopniu ułatwi mieszkańcom codzienne życie, zachęci nowe osoby do migracji w celach osadniczych
oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarze gminy. Dostrzegając bieżące problemy związane
z funkcjonowaniem urządzeń użyteczności publicznej, zakłada się realizację projektów
zmierzających ku radykalnej poprawie tej sytuacji. W szczególności dotyczy to konieczności
podjęcia działań polegających na budowie i modernizacji dróg, rozbudowie sieci chodników,
oświetlenia ulicznego, budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zakłada się również działania
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z zakresu zagospodarowania terenów publicznych, które zapewnią korzyści z życia w bardziej
przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.
W ramach zaplanowanych przedsięwzięć w LPR w 2021 r. zrealizowano:
Przedsięwzięcie 1
Poprawa stanu lokalnej infrastruktury (infrastruktura drogowa, techniczna, ochrony
środowiska):
a. Remont drogi dojazdowej od ul. Targowej do garaży na „Błoniu Olszyna”
b. Rozpoczęcie prac związanych z rozbudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków.
c. Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2248L wraz z miejscami
postojowymi przy Urzędzie Gminy Chodel

Zdjęcie 8 Chodnik przy drodze powiatowej nr 2248L wraz z miejscami postojowymi

Przedsięwzięcie 3
Infrastruktura obiektów sportowych:
• Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Chodel (rozpoczęcie prac w 2020 roku)
Przedsięwzięcie 4
Termomodernizacja budynków - ZGKiM, Zespołu Szkół w Ratoszynie Drugim:
• Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratoszynie Drugim oraz budynku
przedszkola w Ratoszynie Drugim wraz z montażem instalacji OZE.
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Zdjęcie 9

Zdjęcie 10

Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Chodel

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przedszkola w Ratoszynie Drugim
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Przedsięwzięcie 7
Remont budynku poszkolnego w Godowie z przeznaczeniem do funkcji społecznych wraz
z rekultywacją terenu przyległego
Dzięki realizacji poszczególnych przedsięwzięć Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Chodel na lata 2017-2023 w 2021 pośrednio osiągnięto założone cele - zwiększenia poziomu
aktywności gospodarczej i poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej obszaru gminy oraz
likwidacja barier rozwojowych w sferze gospodarczej/ społecznej/ przestrzennej/ środowiskowej.

4. Strategia Rozwoju Elektromobilności
Gmina Chodel przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności w ramach
przedsięwzięcia sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II - transport niskoemisyjny.
Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”, którego celem jest wsparcie działań jednostek
samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności.
Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miejscowości
i skoncentrowany jest wokół zagadnień związanych z upowszechnianiem stosowania pojazdów
z napędem elektrycznym. Analizując światowe statystyki tempa przyrostu pojazdów elektrycznych
i zdając sobie sprawę z unijnych wymogów dotyczących poprawy jakości powietrza, można
zaobserwować, że Polskę, podobnie jak inne kraje europejskie, czeka epoka nisko i zeroemisyjnego
transportu.
Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie gminy Chodel stanowi odpowiedź na potrzebę
zrównoważonego rozwoju rynku mobilności nastawionej na wykorzystanie pojazdów nisko
i zeroemisyjnych w Polsce, a także prowadzoną politykę klimatyczno-transportową. Strategia
Rozwoju Elektromobilności na terenie gminy Chodel służy realizacji celów wynikających m.in.:
z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
(SOR), w tym w szczególności z:
• Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości” - przyjętego przez Radę
Ministrów dnia 16.03.2017 r.,
• Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych - przyjętych przez Radę
Ministrów dnia 29.03.2017 r.,
• Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Na podstawie problemów i potrzeb w zakresie polityki transportowej wytyczono cele Strategii:
Cel strategiczny: Rozwój elektromobilności na terenie gminy Chodel i ograniczenie emisji
szkodliwych substancji do atmosfery przez pojazdy z silnikami spalinowymi.
Cele operacyjne:
• Cel operacyjny 1. Stworzenie warunków i infrastruktury dla rozwoju elektromobilności
w Gminie.
• Cel operacyjny 2. Upowszechnienie elektromobilności wśród mieszkańców gminy,
promocja różnych środków transportu opartych na napędzie elektrycznym (samochody,
rowery, hulajnogi, inne).
• Cel operacyjny 3. Wsparcie działań na rzecz integracji technologicznej i infrastrukturalnej
gmin ościennych i powiatu dla rozwoju elektromobilności.
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•
•
•

•

Cel operacyjny 4. Włączenie społeczeństwa i przedsiębiorców z terenu gminy w prace na
rzecz rozwoju elektromobilności.
Cel operacyjny 5. Tworzenie ponadlokalnych układów transportowych opartych na
elektromobilności.
Cel operacyjny 6. Zakup taboru opartego o napęd elektryczny (autobusy, samochody,
rowery, hulajnogi itp.), w tym dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych i matek
z wózkami.
Cel operacyjny 7. Wykorzystanie systemów Smart City.

5. Stan dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840) zabytkiem nieruchomym jest „nieruchomość (…) lub
zespół nieruchomości, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące
świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze
względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”.
Do zabytków nieruchomych podlegających ochronie (bez względu na stan zachowania) zalicza
się: krajobraz kulturowy, układy urbanistyczne, i zespoły budowlane, dzieła architektury
i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki – zwłaszcza: kopalnie, huty,
elektrownie i inne zakłady przemysłowe, cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej
zieleni, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osób lub
instytucji. Gmina Chodel należy do zasobnych w wartości kulturowe, podczas gdy wartości
zabytkowe zostały znacznie uszczuplone.
Obecnie na obszarze gminy występuje jedna forma prawna ochrony zabytków nieruchomych,
tj. wpis do rejestru zabytków. W strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej obowiązuje zasada
nadrzędności wartości kulturowych, z dopuszczeniem wyłącznie przekształceń o charakterze
rewaloryzacyjnym.
Wszelkie prace projektowe wymagają uzyskania warunków i wytycznych konserwatorskich
sformułowanych przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawierających
w miarę potrzeb zalecenia specjalistycznych badań oraz ekspertyz interdyscyplinarnych.
Na terenie gminy Chodel zlokalizowane są ponadto liczne obiekty nie chronione formą
prawną, częściowo zebrane w ewidencji zabytków.

Wykaz zabytków z terenu gminy Chodel wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych
województwa lubelskiego
Lp.

Miejscowość

Zakres wpisu

Nr rejestru
zabytków

1.

Chodel

ruiny dawnego kościoła Jezuitów pw. M B.
Loretańskiej z wyposażeniem i otaczającym
drzewostanem

A/130

2.

Chodel

cmentarz parafialny

A/1016

3.

Chodel

zespół kościoła parafialnego:kościół pw. Trójcy

A/142
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Świętej i Narodzenia NMP wraz z wyposażeniem
ruchomym, ogrodzenie cmentarza kościelnego z
bramką i kapliczkami, drzewostan w obrębie
cmentarza kościelnego
4.

Ratoszyn Drugi

kościół paraf. pw. św. Macieja Ap. i św.
Katarzyny wraz z otoczeniem, dzwonnica

A/41

5.

Ratoszyn Drugi

zespół dworsko - parkowy: dwór i park

A/125

Tabela 18 Wykaz zabytków z terenu gminy Chodel wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa
lubelskiego

Wykaz obiektów i zabytków w gminie Chodel wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków
Lp.

Miejscowość

Obiekt

Czas powstania

cmentarz wojenny

1914 r.

młyn wodny

I-poł. lat 30-tych – XX w.

1.

Borów – Kolonia

2.

Borów-Kolonia

3.

Chodel

układ urbanistyczny osady

XVI / XIX w.

4.

Chodel

kapliczka przydrożna z figurą MB

1904 r.

5.

Chodel

kapliczka przydrożna z figurą
św. Antoniego z dzieciątkiem

1912 r.

6.

Chodel

cmentarz wojenny

1914 r.

7.

Chodel

cmentarz żydowski

1869-1872 r.

8.

Chodel

remiza strażacka, obecnie kino

1920 r.

9.

Chodel

zajazd, obecnie dom mieszkalny
(ul. Rynek 44)

1893 r.

10.

Godów

dawny budynek urzędu
gminy Godów

II-ga poł. XIX w.

11.

Godów

spichlerz w zespole dworskim

II-ga poł. XIX w.

12.

Borów - Kolonia
(Trzciniec)

cmentarz wojenny z I wojny
światowej

1914 r.

13.

Kożuchówka

pomnik ku czci poległych partyzantów
AK

1972 r.

14.

Książ

cmentarz wojenny

1914 r.

15.

Majdan Borowski

młyn wodny

1920 r.

16.

Radlin

dawna szkoła, obecnie dom mieszkalny

I-poł. lat 30-tych – XX w.

17.

Ratoszyn Pierwszy

cmentarz parafialny

1914 r.

18.

Ratoszyn Drugi

pomnik ku czci Tadeusza Kościuszki

1917 r.

19.

Ratoszyn Drugi

Gorzelnia

II-ga poł. XIX w.

20.

Ratoszyn Drugi

stare skrzydło szkoły

-----

21.

Świdno

Brama wjazdowa do dawnej rządcówki

-----

Tabela 19 Wykaz obiektów i zabytków w gminie Chodel wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków
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6. Transport i komunikacja
6.1. Stan dróg na terenie gminy Chodel jest zróżnicowany i przedstawia się następująco:
Nr drogi

108154
108237
108238
108239

108240
108241
108242
108243
108244
108245

108246
108247
108248
108249

107060
108250

108251

108252
108253

108254
108255

Przebieg drogi

Siewalka – granice gminy do drogi
gminnej 108237 we wsi Książ
od drogi pow. 2240 L – Książ - do
drogi pow. 1630L
od drogi pow. 2247L – Huta
Borowska – do drogi pow. 2244L
od drogi pow. 2247L – Majdan
Borowski – do drogi pow. 2247L
we wsi Jeżów
od drogi pow. 2247L –Borów
Kolonia
od drogi pow. 2247L – Chodel (ul.
Zapory, ul. Leśna)
od drogi woj. 747 – Budzyń
od drogi pow. 2248L – Zastawki –
do drogi woj. 833
od drogi pow. 2245L – Ratoszyn
Pierwszy – do drogi pow. 2248L
od drogi pow. 2245L – Ratoszyn
Drugi – Kolonia Górna – Kolonia
Granice
od drogi pow. 2245L – Zosinek –
do granicy gminy
od drogi pow. 2248L – Radlin
Kolonia – do drogi pow. 2248L
od drogi pow. 2248L – Ratoszyn
Drugi – do drogi pow. 2631L
od drogi pow. 2634L – Kolonia
Ratoszyn drugi – do drogi gminnej
108245
Stasin od drogi pow. 2248 do
granicy gminy
od drogi pow. 2248L – Kolonia
Ratoszyn Pierwszy – do granicy
gminy
od drogi gminnej 108243 –
Kolonia Godów – do drogi
gminnej 108245
od drogi woj. 833 do drogi
gminnej 108251
od drogi pow. nr 2633L – Granice
– Godów – do drogi powiatowej
2632L
od drogi woj. nr 833 – Granice –
do drogi gminnej 108253
od drogi woj. nr 833 – Granice –
do drogi gminnej 108253

Rodzaj nawierzchni

-

tłuczeń
(mb)
(m2)
740
2200
500
1500

-

408
1632

-

83
290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1170
3510

-

-

-

2900
10150
2000
7030
2500
9000
1001
4550

-

-

-

-

-

2000
11000
4150
19508

-

-

-

3150
11175

-

-

750
3000
2160
8279

750
3000
3400
12534

-

-

-

-

-

-

asfaltowa
(mb)
(m2)
3960
15415
1800
6000
2500
7500
1142
3474

betonowa
(mb)
(m2)

317
1170
870
4520
1500
4600
2410
9500
1900
6087
7355
26903
2900
10150
2000
7030
1330
5490
1001
4550
2000
11000
4150
19508
3150
11175

1240
4255
1000
3730
1100
4850

Długość
ogółem
(mb)
(m2)

-

-

naturalne
(mb)
(m2)
0
0
600
1800
-

200
800
-

670
2335

-

4700
17635
2900
930
2500
7500
1550
5106
400
1460
1070
5320
1500
4600
2410
9500
1900
6087
8025
29238

1000
3730
1100
4850
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108256

108257
108258
108274
108275

108276
108277

108278
108282
113484

113485

113486

113487
113489

128021

128022

od drogi gminnej 108251 –
Ratoszyn Pierwszy – do drogi
gminnej 108253 Granice
od drogi woj. 833 – Świdno – do
drogi pow. 2633L
od drogi pow. 2509L – Świdno –
do drogi pow. 2622L
od drogi pow. 2247L – Borów
Kolonia – do granicy gminy
od drogi pow. 2247L – Borów
Kolonia – do drogi pow. 2245L we
wsi Grądy
od drogi gminnej 107060 – Stasin
– do granicy gminy
od drogi powiatowej 2631L –
Ratoszyn Pierwszy – do drogi
gminnej108250
od drogi powiatowej 2633L –
Świdno – do granicy gminy
od drogi woj. 747 – Chodel (ul.
Targowa) – do drogi woj. 747
Chodel od drogi powiatowej
nr 2630 L ul. Piłsudskiego – od
drogi gminnej –
ul. Partyzantów
od drogi powiatowej nr 2245L – Ratoszyn Drugi - do drogi gminnej
nr 108245 L
od drogi woj. 833 – Granice – do
dz. 599 w Granicach
od drogi woj. 833 – Granice – do
dz. 513/2 (za szkołą w Granicach)
od drogi gminnej nr 108278L
w Świdnie – do drogi gminnej nr
108278l w Świdnie
droga zlokalizowana w m. Chodel
(ul. Mostowa, Rynek,
Partyzantów)
droga zlokalizowana w m. Chodel
(ul. P. Ściegiennego
i
Piaskowa)
Razem:
Tabela 20

3700
17082
730
2950
1100
5536

-

-

-

-

975
3070

-

1700
5100

-

-

550
1650
925
2775

-

0
0

-

-

-

-

788
2758

266
936

450
1878

-

496
1736
230
690

-

-

1250
4375
750
3000

120
570
-

-

0
0
670
2010

990
4094
1200
3855
1300
4550
-

3700
17082
1400
4960
1100
5536
2250
6750
1900
5845
1250
4375
750
3000
1550
5430
350
1260
450
1878

990
4094
-

-

1200
3855

-

-

-

1300
4550
1600
4518

564
1410

-

1036
3108

1850
13925

-

-

-

1850
13925

425
2550

-

155
930

-

580
3480

60070 mb
239533m²

1802 mb
6046m2

5288 mb
17054m2

5631 mb
18168m2

73021 mb
281601m2

Wykaz dróg gminnych w gminie Chodel wg rodzaju nawierzchni – stan na 31.12.2021 r.

6.2 Komunikacja zbiorowa
W 2021 roku w ramach środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej na terenie gminy Chodel funkcjonowały zainicjowane w 2019 r. przewozy
pasażerskie na terenach komunikacyjnie wykluczonych. Uruchomione zostały linie komunikacyjne
na trzech kierunkach obejmujących następujące miejscowości wykluczone komunikacyjnie:
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1. Siewalka – Lipiny – Chodel – Godów – Granice – Ratoszyn Pierwszy – Grądy – Ratoszyn Drugi
– Ratoszyn Pierwszy – Kożuchówka – Chodel – Jeżów – Majdan Borowski – Borów – BorówKolonia;
2. Siewalka – Lipiny – Chodel – Kożuchówka – Ratoszyn Pierwszy – Grądy – Ratoszyn Drugi –
Ratoszyn Pierwszy – Kożuchówka – Chodel – Jeżów – Majdan Borowski – Borów – BorówKolonia;
3. Radlin - Ratoszyn Drugi- Grądy - Ratoszyn Pierwszy – Kożuchówka – Chodel – Lipiny Siewalka.
Po podpisaniu umowy o dopłatę z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim oraz z operatorem
świadczącym usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego uruchomione zostały linie
komunikacyjne. Łączna długość trasy komunikacyjnej w roku 2021 wynosiła 26647 km. Całościowy
koszt dopłat to 88.811,10 zł, w tym dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
wyniosła 79.743,29 zł, a wkład własny 9.067,81 zł.
Z informacji otrzymywanych od przewoźnika obsługującego utworzone linie komunikacyjne
wynika, że korzysta z nich mała liczba mieszkańców. Niemniej zadanie będzie kontynuowane
w następnych latach.

7. Ochrona środowiska
Podstawą prawną regulującą gospodarowanie odpadami na terenie województwa lubelskiego
jest „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”. Jest to jeden z elementów
służących do osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz wypełnienie
wymogu ustawowego wyrażonego w nowej ustawie o odpadach. Obowiązująca ustawa o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2021 r., poz.779) zniosła obowiązek opracowywania gminnych
i powiatowych planów gospodarki odpadami. Celowy Związek Gmin ”PROEKOB” z siedzibą
w Bełżycach został zarejestrowany w Rejestrze Związków Międzygminnych w dniu 25 listopada
2004 roku pod pozycją 271. Związek tworzy 15 gmin i są to: Bełżyce, Bychawa, Chodel, Jabłonna,
Jastków, Józefów nad Wisłą, Konopnica, Krzczonów, Łaziska, Nałęczów, Opole Lubelskie,
Poniatowa, Wojciechów, Wysokie oraz Zakrzew. ”PROEKOB” został powołany do realizacji
przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości
Bełżyce”, jednocześnie jest to jednostka organizacyjna koordynująca wykonanie tego zadania.
Inwestycja została odebrana w dniu 31 marca 2014 roku. W roku 2020 zakład odbierał odpady od
wszystkich gmin należących do związku.
Monitoring jakości powietrza obejmuje zadania związane z badaniem i oceną stanu
zanieczyszczenia powietrza, w tym pomiary i oceny jakości liczone na podstawie 1 -godzinnych
wyników z pomiarów stężeń w powietrzu: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu PM10, pyłu PM
2,5, ozonu. Na terenie gminy Chodel nie wykonuje się pomiarów poziomu zanieczyszczenia
powietrza. Mierzenie odbywa się na czynnej stacji w Kraśniku ul. Koszarowa 10, oznaczenie stacji (LbKrasKoszar). Opierając się na wynikach stacji w 2021 roku nie odnotowano przekroczeń
dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń Pyłem PM 10.
W roku 2021 nie odnotowano także przekroczenia dopuszczalnego poziomy hałasu
drogowego. Wiąże się to z faktem, że gmina nie posiada na swoim terenie dróg krajowych
i szybkiego ruchu. Przez gminę przebiegają odcinki dwóch dróg wojewódzkich tj. droga wojewódzka
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nr 747 relacji Iłża – Konopnica (łączy gminę z drogą krajową o randze ekspresowej S-19 i drogą
wojewódzką nr 824 tzw. ”Nadwiślanką”) oraz droga wojewódzka nr 833 relacji Chodel – Kraśnik.
Ruch na drodze 747 prowadzony jest obwodnicą Chodla.
W 2021 r. udział ścieków oczyszczonych wyniósł 45,16 tys. m3 w tym 3296,5 m3 stanowiły
ścieki dowożone. W ciągu roku nie realizowano znaczących inwestycji w zakresie gospodarki
ściekowej. W 2021 roku podłączonych zostało do kanalizacji 2 gospodarstwa domowe. Na terenie
Chodla podłączonych do sieci kanalizacyjnej jest 246 budynków w tym 264 mieszkań.
W 2021 roku odebranych i wywiezionych na składowisko odpadów zostało 1024,89 tony
odpadów komunalnych w tym:
1. W ramach odbioru od gospodarstw domowych odebrano i wywieziono 988,78 tony w podziale na
frakcje:
• odpadów zmieszanych 520,96 t
• opakowań szklanych 118,60 t
• opakowań z tworzyw sztucznych 127,70 t
• opakowań z papieru i tektury 12,90 t
• odpady budowlane 11,94 t
• opakowań z metali 17,18 t
• opony 15,12 t
• odpadów wielkogabarytowych 111,04 t
• bioodpadów 24,78 t
• popioły 15,20 t
• zużyte urządzenia elektryczne 13,04 t
• odzież 0,32
2. Od sklepów, zakładów i instytucji z terenu gminy przedsiębiorstwa komunalne odebrały
i wywiozły na składowiska 36,11 tony odpadów zmieszanych.
Podział odpadów na frakcje

Ilość odebranych odpadów w tonach
2019

2020

2021

448,52

473,95

520,96

87,88

100,38

118,60

opakowania z tworzyw sztucznych

78,9

115,82

127,70

opakowania z papieru i tektury

2,94

13,06

12,90

12,78

5,7

11,94

-

-

17,18

opony

19,24

21,28

15,12

odpady wielkogabarytowe

66,62

156,99

111,04

0,96

36,44

24,78

popioły

16,58

19,01

15,20

zużyte urządzenia elektryczne

16,14

27,02

13,04

-

1,22

0,32

31,13

65,37

36,11

781,69

1036,24

1024,89

odpady zmieszane
opakowania szklane

odpady budowlane
opakowania z metali

bioodpady

odzież
odpady ze sklepów, zakładów i instytucji
Suma odpadów komunalnych
Tabela 21

Ilość odebranych odpadów wg podziału na frakcje w gminie Chodel w latach 2019-2021
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Program usuwania wyrobów azbestowych
Program usuwania wyrobów azbestowych Gmina Chodel posiada opracowany „Program
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chodel”, który był załącznikiem do
uchwały nr V/28/2011 Rady Gminy Chodel z dnia 08 marca 2011 r. Celem programu jest:
spowodowanie oczyszczenia obszaru Gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat
wyrobów zawierających azbest;
wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Gminy spowodowanych
azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań;
spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie,
w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska;
stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest;
pomoc mieszkańcom Gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo –azbestowych
zgodnie z przepisami prawa.

•
•
•
•
•

Gmina Chodel posiada podpisaną umowę współpracy z Województwem Lubelskim w celu
realizacji zadań na potrzeby projektu pt. ”System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie
województwa lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2021, Osi priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie
zasobów, działanie 6.3. Gospodarka Odpadami. Gmina Chodel w 2021 roku realizowała
ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest uzyskując dotację w
wysokości 55.000,00 zł na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W ramach projektu
unieszkodliwiono 174,99 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest.

8. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie gminy Chodel
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Chodel w 2021 roku uchwalony dnia 25 lutego 2021 r. – uchwałą nr XXX/143/2021
ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie gminy Chodel.
Cel i zadania programu:
•

•
•
•
•
•

ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Chodel oraz
zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, przebywającym w granicach
administracyjnych gminy,
sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy i opieka nad nimi przez schroniska
w zakresie podpisanych umów,
sterylizacja bądź kastracja zwierząt,
poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem bezdomnych zwierząt.

39

Gmina Chodel posiada obecnie umowę, podpisaną ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
Nowodwór 21-100 Lubartów. W 2021 roku realizacja zadania przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt wyniosła 50.340,84 zł. W skutek interwencji do schroniska trafiło 15 bezdomnych psów.
Ponadto wykonywano zabiegi sterylizacji i kastracji czworonogów na kwotę 16 210,00 zł.
Dokarmiano zwierzęta poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom.

Wydatkowana kwota na realizację
programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
Tabela 22

2019

2020

2021

35.186,09 zł

30.545,14 zł

50.340,84 zł

Wysokość wydatkowanej kwoty na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Chodel w latach 2019-2021

W ramach programu Wójt Gminy prowadził we współpracy z jednostkami organizacyjnymi
Gminy działania edukacyjne, między innymi w zakresie odpowiedzialnej, właściwej opieki nad
zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji
zwierząt bezdomnych.

9. Ochrona zdrowia
9.1. Podstawowa opieka zdrowotna
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia dla ludności w 2021 roku prowadziły
2 ośrodki zdrowia tj.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICAL w Chodlu oraz dzięki
podjętym działaniom przez Wójta od 8 marca 2021 roku funkcjonuje Przychodnia Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Ratoszynie Drugim Filia Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim
Sp. z o.o. Ośrodki zdrowia realizowały kontrakty NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
W zakresie opieki zdrowotnej na terenie gminy Chodel w ubiegłym roku funkcjonowało
2 apteki w Chodlu, które zaopatrywały mieszkańców w leki i artykuły sanitarno-ambulatoryjne.
We wszystkich aptekach pracowali magistrzy farmacji.

9.2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
Gmina Chodel umożliwia osobom z problemem alkoholowym oraz ich rodzinom korzystanie
z szerokiego zakresu pomocy.
W przypadku nadużywania alkoholu można złożyć wniosek o leczenie odwykowe do Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodlu. Gminna Komisja składa się z 6 osób.
Na dzień 1 stycznia 2021 r. na terenie gminy zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
posiadało 22 podmioty, z czego 19 punktów to punkty sprzedaży napojów alkoholowych
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przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – sklepy, natomiast 3 to punkty sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, tj. lokale gastronomiczne.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba podmiotów zmniejszyła się do 20 z powodu likwidacji
działalności. Pozostało 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży – sklepy oraz 3 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży, tj. lokalne gastronomiczne.
Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń
na sprzedaż alkoholu) w 2021 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:
• na funkcjonowanie 10 wiejskich świetlic środowiskowych przeznaczonych dla dzieci
i młodzieży na pozalekcyjne zajęcia sportowe jak również spędzanie wolnego czasu w celu
popularyzacji wychowania w trzeźwości przeznaczono kwotę 66.966,68 zł;
• sfinansowanie świadczenia zdrowotnego z zakresu leczenia uzależnienia od alkoholu w kwocie
1.200,00 zł;
• na funkcjonowanie powołanej przez Wójta Gminy Chodel Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, której zadaniem jest podejmowanie działań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach prac członkowie komisja zajmowali się m. in.
rozpatrywaniem wniosków związanych z nadużywaniem alkoholu w celu podjęcia czynności
zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu z zakładzie lecznictwa
odwykowego. Na zadania te przeznaczono kwotę 8.330,05 zł.
W 2021 roku członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wezwali i przeprowadzili rozmowy motywujące z 9 osobami podejrzewanymi o nadużywanie
napojów alkoholowych oraz z 5 świadkami tj. członkami rodzin osób uzależnionych. Realizując
swoje działania komisja podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób
uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu i skierowała 6 osób na badanie do
biegłych sądowych w celu wydania opinii.

10. Pomoc społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu
W 2021r. na podstawie ustawy o pomocy społecznej udzielono pomocy w następujących formach:
1) zasiłek stały przyznano dla 21 osób (w tym 20 dla osób samotnie gospodarujących), na kwotę
121 553,00 zł – z dotacji wojewody,
2) składka zdrowotna opłacana za 20 osób otrzymujących zasiłek stały na kwotę 10 785,00 zł,
3) zasiłek okresowy przyznano 39 osobom na kwotę 84 731,00 zł z dotacji od wojewody,
4) zasiłki celowe i w naturze przyznano 71 osobom na kwotę 33 052,00 zł (w tym zasiłek
specjalny – dla 12 osób na kwotę 6 190,00 zł),
5) zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – dla 1 osoby
na kwotę 211 475,00 zł,
6) usługi opiekuńcze przyznane dla 12 osób przez 2 999 godzin na kwotę 106 327,73 zł,
7) sprawienie pogrzebu – dla 1 osoby na kwotę 3 985,00 zł,
8) program „Posiłek w szkole i w domu” – pomocą objęto 152 osób, na kwotę 53 875,00 zł w tym:
środki Gminy 10 781,00 zł, dotacja wojewody 43 094,00 zł, z tego:
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a) posiłek dla 51 osób na kwotę 13 675,00 zł w tym:
- dla 18 dzieci do czasu rozpoczęcia szkoły podstawowej
- dla 34 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- zasiłek celowy dla 47 osób, na kwotę 40 200,00 zł (8 044,00 zł – środki Gminy
i 31 156,00 zł z dotacji wojewody),
9) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej - na dzień 01 stycznia 2021 r.
w Domach Pomocy Społecznej z terenu gminy Chodel umieszczonych było 11 osób, w tym w
Domach Pomocy Społecznej w Kraśniku, Popkowicach, Janowie Lubelskim, Lublinie,
Tyszowcach i Matczynie – 9 osób na kwotę 318 814,00zł;
10) praca socjalna – prowadzona w 130 rodzinach.
Uchwałą Nr XIII/69/2019 Rady Gminy Chodel z dnia 19 września 2019 roku przyjęto program
osłonowy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023.
Celem głównym programu osłonowego jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci
i uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Cele szczegółowe programu osłonowego:
Program jest elementem polityki rozwiązywania problemów społecznych gminy w zakresie:
a) poprawy poziomu życia rodzin zamieszkujących na terenie gminy;
b) wspierania dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych;
c) kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.
Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą łącznie:
W 2021 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 190 osób (tj. 117 rodzin, 283 osoby
w rodzinach), w tym:
1) w formie świadczeń pieniężnych 91 osób (tj. 88 rodzin, 193 osoby w rodzinach),
2) w formie świadczeń niepieniężnych 64 osoby (tj. 37 rodzin, 127 osób w rodzinach),
3) wyłącznie w postaci pracy socjalnej 35 osób (tj. 35 rodzin, 110 osób w rodzinach).
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek:
1) 49 osób w wieku przedprodukcyjnym,
2) 75 osoby w wieku produkcyjnym,
3) 30 osoby w wieku poprodukcyjnym.
Powody przyznania pomocy rodzinom:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ubóstwo – 79,
sieroctwo – 1,
potrzeba ochrony macierzyństwa - 6,
bezrobocie – 54,
niepełnosprawność – 32,
długotrwała lub ciężka choroba – 33,
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstw domowego
– 28, w tym:
a) rodziny niepełne – 6,
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8)
9)
10)
11)

b) rodziny wielodzietne – 3,
alkoholizm - 2,
trudności w przystosowania do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1,
zdarzenie losowe – 1,
klęska żywiołowa lub ekologiczna - 3.

Typy rodzin objętych pomocą społeczną:
Rodziny ogółem -152, z tego:
1) rodziny z dziećmi – 52,
2) rodziny niepełne – 9,
3) rodziny emerytów i rencistów – 25.
Zakres realizowanej pracy socjalnej z klientem indywidualnym:
1) działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym
poprzez np. prowadzenie indywidualnej pracy z rodziną skierowanej na zapobieganie
pogłębianiu się dysfunkcji, kierowanie dzieci i młodzieży do udziału w zorganizowanych
formach wypoczynku letniego, informowanie rodzin o możliwości udziału w zajęciach
edukacyjnych, kierowanie do DPS, pomoc w umieszczeniu w ZOL;
2) minimalizowaniu skutków dysfunkcji: podjęcie leczenia odwykowego, wyjście
z bezrobocia, usamodzielnienie ekonomiczne, organizacja wizyt lekarskich;
3) motywowanie do zmiany sytuacji: motywowanie do zwiększenia mobilności na rynku pracy,
podniesienia kwalifikacji zawodowych i usamodzielnienia finansowego;
4) realizowanie zaplanowanego procesu pracy socjalnej z udziałem klienta, towarzyszenie
w pokonywaniu bieżących trudności: edukacja w zakresie gospodarowania budżetem
domowym, w tym wspólne z klientem planowanie wydatków, rozliczanie z udzielonej pomocy,
motywowanie do uporządkowania mieszkania oraz terenu wokół niego, wskazanie osobie
bezrobotnej pomysłu na dodarcie do potencjalnych pracodawców (internet, ulotki, prasa),
pomoc i poradnictwo w spłacie lub umorzeniu zaległości;
5) monitorowanie środowisk zagrożonych: systematyczne wizyty w środowisku, kontakt
i wymiana informacji z dzielnicowymi, kuratorami, szkołami, służbą zdrowia, wspólne
podejmowanie działań mających na celu zniwelowanie zagrożeń;
6) przeciwdziałanie izolacji społecznej: motywowanie do udziału w turnusach rehabilitacyjnych
oraz pobyt w Dziennym Domu „SENIOR”+, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego,
motywowanie do udziału w grupach wsparcia;
7) kierowanie wniosków do sądu o wgląd w sytuację małoletnich dzieci;
8) kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności
i stopnia niepełnosprawności do właściwych organów (art. 110 ust 6 uops);
9) pomoc w ustaleniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych , alimentacyjnych, świadczenia
uzupełniającego, zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej;
10) indywidualne porady z zakresu przestrzegania norm sanitarnych w związku
z rozszerzającym się zjawiskiem pandemii;
11) monitorowanie i diagnozowanie potrzeb oraz dostarczanie żywności dla rodzin
i osób przebywających w kwarantannie.
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Działania w formie pracy socjalnej ukierunkowane na społeczność lokalną w celu zapobiegania
wykluczeniu społecznemu w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny:
1) monitoring rodzin szczególnie dysfunkcyjnych oraz niewydolnych wychowawczo;
2) stała współpraca z dzielnicowymi, kuratorami i pedagogami szkolnymi;
3) podejmowanie
działań
mających
na
celu
wyeliminowanie
negatywnych
i niepożądanych zachowań zaburzających prawidłowe funkcjonowanie rodzin;
4) prowadzenie działań osłonowych przeciwdziałających sytuacjom w następstwie których
zachodziłaby konieczność umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej poprzez przydzielenie
rodzinom asystenta rodziny;
5) udzielanie pomocy finansowe;
6) przekazywanie informacji o instytucjach wspierających funkcjonowanie rodziny.
Działania w formie pracy socjalnej ukierunkowane na społeczność lokalną w celu zapobiegania
wykluczeniu społecznemu w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Chodel:
1) stała współpraca z dzielnicowymi, kuratorami i pedagogami szkolnymi, służba zdrowia Gminną
Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG w Chodlu;
2) monitoring środowisk zagrożonych zjawiskiem przemocy;
3) kierowanie wniosków do Sądu o wgląd w sytuację rodziny;
4) kierowanie wniosków do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
5) przekazywanie informacji o instytucjach wspierających funkcjonowanie rodziny.
W 2021 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 32 „Niebieskie Karty” wszczęte w 28
rodzinach. Procedurą zostało objętych 28 rodzin w tym 27 kobiet, 4 mężczyzn oraz 14 dzieci spośród
których 2 rodziny były objęte pomocą asystenta rodziny. W rodzinach objętych procedurą została
przeprowadzona diagnoza sytuacji i udzielone poradnictwo socjalne informujące o możliwych
formach pomocy.
Działania w formie pracy socjalnej ukierunkowane na społeczność lokalną w celu zapobiegania
wykluczeniu społecznemu w ramach programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023:
1) przyznawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku.
Współpraca z instytucjami i placówkami zewnętrznymi:
1) Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji wolnych
miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o
szkoleniach.
2) Poradnią leczenia uzależnień poprzez kierowanie klientów na leczenie odwykowe.
3) Policją poprzez wspólne monitorowanie środowisk.
4) Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez kierowanie wniosków
o diagnozowanie uzależnień i klientów GOPS.
5) PCPR w Opolu Lubelskim poprzez kierowanie klientów do poradnictwa specjalistycznego
i monitorowanie sytuacji dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych.
6) Placówkami oświatowymi poprzez wymianę informacji o dzieciach z rodzin objętych pomocą.
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7) Placówkami Służby Zdrowia poprzez wymianę informacji i współpracę na rzecz klientów GOPS.
Działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej, wydawanie żywności.
Podejmowane inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
1) W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program Wieloletni ,,Senior+”
na lata 2021-2025 edycja 2021, którego celem przedmiotowym zadania była ogólna poprawa
jakości życia osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ będących mieszkańcami gminy
wiejskiej Chodel, poprzez zapewnienie funkcjonowania placówki Dzienny Dom ,,Senior+”
w Chodlu, utworzonej w II połowie grudnia 2017r. , dysponującej 20 miejscami dla seniorów,
z których w sposób rotacyjny - dostosowany do indywidualnych potrzeb
i możliwości.
2) Od dnia 26 lipca 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt Dzienny
Dom Seniora w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego
celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenia nowych miejsc
opieki dla 20 osób starszych/niesamodzielnych(osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem
społecznym w nowo utworzonym ośrodku zapewniającym opiekę dzienną - utworzony został
dom dziennej pomocy (DDP) w gminie Chodel oraz świadczenie usług opiekuńczych dla 14
osób, kwalifikujących się do formy wsparcia do 31 sierpnia 2023 roku.

Zdjęcie 11 Dom Senior+ w Chodlu
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Działania Ośrodka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
Podstawowym zadaniem Gminy jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej poprzez zespół planowanych działań mających
na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tej funkcji. Ustawa wprowadziła funkcje
asystenta rodziny, który ma pomóc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierać
w prowadzeniu domu i codziennych czynnościach.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w ramach zadaniowego czasu pracy, zatrudniony
jest asystent rodziny, którego wsparciem objętych zostało 20 rodzin w których wychowywało się 48
dzieci.
Do zadań własnych Gminy należy także między innymi współfinansowanie pobytu dziecka
w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka czy placówce opiekuńczo – wychowawczej. W 2021
roku w systemie pieczy zastępczej było 9 dzieci. Całkowity koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej
w 2021 roku wyniósł 79 978,70 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia uczniom pomoc socjalną w postaci
stypendiów i zasiłków szklonych na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty. Pomoc
skierowana jest do wszystkich uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chodel. Stypendia szkolne
przyznawane są w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów w zajęciach edukacyjnych
prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan, a także
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dotyczących w szczególności:
a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów
komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego
oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych,
d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych
imprezach organizowanych przez szkołę,
e) abonamentu za Internet.
Ponadto uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego przysługuje zasiłek szkolny. W 2021 r. wypłacono jeden taki zasiłek.

I-VI 2021

Liczba
przyznanych
stypendiów
szkodnych

Liczba
przyznanych
zasiłków
szkolnych

Wydatkowane
środki

Środki z dotacji
LUW
Środki z UG

106

1

93 750,00

75 000,00

18 750,00

0

53 831,81

43 064,64

10 767,17

IX-XII 2021 91

w tym:

Tabela 23 Wydatki na stypendia i zasiłki szkolne w 2021 r.
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Wydatki, po uwzględnieniu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w 2021 r. wyniosły:
1) 3 457 398,89 zł na realizację: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych
i świadczeń pielęgnacyjnych, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego;
2) 8 680,00 zł - na realizację zasiłków dla opiekuna;
3) 336 144,92 zł - na realizację składek emerytalno-rentowych;
4) 70 511,23 zł - na realizację składek zdrowotnych.

L.p. Charakterystyka rodzin

2021 r.

1.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne

413

2.

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny:

282

2.1. - na jedno dziecko

101

2.2. - na dwoje dzieci

102

2.3. - na troje dzieci

62

2.4. - na czworo i więcej dzieci

21

3.

Liczba rodzin pobierających zasiłek dla opiekuna

Tabela 24

3

Charakterystyka rodzin pobierających zasiłki

W 2021 r. na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów udzielono
pomocy następującym rodzinom:
1) liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 24, w tym rodzin bez
dochodu – 4,
2) liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez
osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą zobowiązaną do alimentacji wobec osoby
uprawnionej – 9,
3) liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez
osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą niezobowiązaną do alimentacji wobec osoby
uprawnionej – 6,
4) liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez
rodzica niepozostającego w związku małżeńskim – 30;
5) liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez
rodziców niepozostających w związku małżeńskim – 6,
6) liczba osób uprawnionych do świadczeń pobierających świadczenie na siebie – 0.
Koszt świadczeń w 2021 r. - 246 993,85 zł, z tego na osoby uprawnione w wieku:
1) 0-17 lat - 228 627,63 zł,
2) 18-24 lata - 18 366,22 zł,
3) 25 lat i więcej - 0,00 zł.
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Koszty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych:
1) z tytułu funduszu alimentacyjnego i odsetki: 104 435,19 zł,
2) z tytułu zaliczki alimentacyjnej: 16 754,27 zł.

Miesiąc

Styczeń

Liczba złożonych
wniosków

Liczba dzieci, na
które przyznano
świadczenie

Kwota wypłaconych
świadczeń

7

1261

641529,90

Luty

259

1266

633865,20

Marzec

60

1265

630190,20

Kwiecień

359

1268

633005,50

Maj

60

1267

628194,10

Czerwiec

38

1205

607375,00

Lipiec

12

1215

614523,80

Sierpień

17

1219

624918,00

Wrzesień

7

1224

635954,80

Październik

8

1228

622762,50

Listopad

5

1227

625324,40

Grudzień

5

1226

629453,30

Tabela nr 25 Realizacja Programu 500+ w 2021 r.

Łączne wydatki w 2021r., po uwzględnieniu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,
wyniosły: 7 527 096,70 zł.
Realizacja zadań w ramach ustawy "Za Życiem"
Pomoc materialna przysługuje z uwagi na: ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie
porodu - na podstawie zaświadczenia lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł
specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Łączne wydatki w 2021r. realizacji zadań w ramach ustawy "Za Życiem", wyniosły: 4 000 zł.
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11. Stan bezrobocia w gminie Chodel
Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan bezrobocia w gminie Chodel wynosił 209 osób. Stopa
bezrobocia w powiecie opolskim w 2021 roku wg danych GUS wyniosła 7,5%. Przyjmując liczbę
213 osób zarejestrowanych z gminy Chodel w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim jako
bezrobotni i poszukujący pracy (209-bezrobotni, 4-poszukujący pracy) w stosunku do liczby
mieszkańców gminy [6614] stanowi to 3,22 % bezrobocia.

W grupie 209 zarejestrowanych bezrobotnych jest:
•128 kobiet
• 81 mężczyzn
W przedziale wiekowym:
• do 30 lat zarejestrowanych jest 76 osób, w tym 58 kobiet i 18 mężczyzn,
• 30-50 lat zarejestrowanych jest 99 osób, w tym 56 kobiet i 43 mężczyzn,
• powyżej 50 lat zarejestrowanych jest 34 osoby, w tym 14 kobiet i 20 mężczyzn.
Według wykształcenia:
• podstawowe: 49 osób,
• średnie zawodowe i ogólne: 77 osób,
• wyższe: 24 osoby.
Liczba osób, która skorzystała z różnych form wsparcia PUP w 2021 r. z gminy Chodel 66 osób.

Forma wsparcia

Staż
Szkolenie
Bon na zasiedlenie
Doposażenie lub wyposażenie
stanowiska pracy
Roboty publiczne
Prace interwencyjne
Dofinansowanie wynagrodzenia
za zatrudnienie skierowanego
bezrobotnego który ukończył
50 rok życia
Przyznanie jednorazowo
środków na podjęcie
działalności gospodarczej
Razem

Liczba osób
objętych
wsparciem w
powiecie
opolskim
w
2020 r.
329
79
45
40

Liczba osób
objętych
wsparciem w
powiecie
opolskim w
2021 r.
421
129
52
48

Liczba osób
objętych
wsparciem z
gminy Chodel
w 2020 r.

Liczba osób
objętych
wsparciem z
gminy Chodel
w 2021 r.

27
2
2
3

43
8
6
1

5
37
1

9
41
3

0
1
0

0
1
0

61

77

4

7

597

780

39

66

Tabela 26 Dane dotyczące poszczególnych form wsparcia w latach 2020-2021
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12. Oświata w gminie Chodel
W roku 2021 na terenie gminy Chodel funkcjonowały 3 placówki oświatowe:
1. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu;
2. Szkoła Podstawowa w Granicach z oddziałami przedszkolnymi;
3. Szkoła Podstawowa w Ratoszynie Drugim z oddziałami przedszkolnymi.
Budynki szkolne, podobnie jak działki, które zajmują zostały przekazane dyrektorom
placówek w trwały zarząd przez Wójta Gminy Chodel.
Łącznie do placówek oświatowych w gminie Chodel uczęszcza 805 uczniów tworząc 44
oddziałów (stan wg SIO z dnia 30.09.2021 r.):
•

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu
470 uczniów w 22 oddziałach
333 uczniów w 16 oddziałach szkoły podstawowej
137 wychowanków przedszkola w 6 oddziałach

•

Szkoła Podstawowa w Granicach
114 uczniów w 10 oddziałach
87 uczniów w 8 oddziałach szkoły podstawowej
27 wychowanków w 2 oddziałach przedszkolnych

•

Szkoła Podstawowa w Ratoszynie Drugim
221 uczniów w 13 oddziałach
175 uczniów w 10 oddziałach szkoły podstawowej
46 wychowanków w 2 oddziałach przedszkolnych

Ogólna liczba nauczycieli pracujących w roku 2021 w placówkach oświatowych
podlegających gminie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy to 85,1 etatu, szczegółowo:
- 1,54 etatu nauczyciele stażyści
- 8,46 etatu nauczyciele kontraktowi
- 21,93 etatu nauczyciele mianowani
- 53,17 etatu nauczyciele dyplomowani.
W 2021 roku pracownicy obsługi zatrudnieni w szkołach to 23,17 etatu.
Łączny koszt utrzymania szkół w 2021 roku to:
•
•
•
•

•
•

szkoły podstawowe 6 698 112,54 zł,
oddziały przedszkolne 494 886,36 zł,
Przedszkole Samorządowe 1 218 822,37 zł,
dowożenie uczniów 204 995,33 zł, w tym:
- zatrudnienie opiekunów 63 212,00 zł,
- dowożenie dzieci do szkół 69 409,76 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych 72 369,57 zł,
specjalna organizacja nauki 260 281,70 zł,
dokształcanie nauczycieli 20 791,74 zł,
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•
•

stołówka szkolna i przedszkolna funkcjonująca przy ZSPiPS w Chodlu 218 380,76 zł,
obsługa szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych 1 025 862,69 zł.

Gminne jednostki oświatowe
Sieć szkół

Ilość
uczniów
470

Zatrudnienie
w etatach
Nauczyciele 45,66
obsł. i admin.
14,39

Szkoła Podstawowa w
Granicach

114

Nauczyciele 17,70
obsł. i admin. 2,20

Szkoła Podstawowa w
Ratoszynie Drugim

221

Nauczyciele 29,56
obsł. i admin. 6,58

Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola Samorządowego
w Chodlu

Łącznie koszy
jednostki
5 178 519,83 zł
w tym wynagr.
z pochodnymi
4 499 707,54 zł
1 709 688,18 zł
w tym wynagr.
z pochodnymi
1 432 456,65 zł
2 716 611,79 zł
w tym wynagr.
Z pochodnymi
2 343 773,79 zł

Tabela 27 Dane dotyczące kosztów funkcjonowania szkół

Stołówki szkolne

Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola Samorządowego
w Chodlu
Szkoła Podstawowa w Granicach
Szkoła Podstawowa w Ratoszynie
Drugim

Koszty
zatrudnienia
218 380,76

Liczba uczniów
korzystajacych
280

-

-

Ceny posiłków
3,50zł - obiad
dziecka w szkole
4,00zł - dziennie
w przedszkolu
-

Tabela 28 Dane dotyczące kosztów funkcjonowania szkół

Świetlice szkolne
Nazwa jednostki
Zespół Szkoły Podstawowej i
Przedszkola Samorządowego w Chodlu
Szkoła Podstawowa w Granicach
Szkoła Podstawowa w Ratoszynie
Drugim

Liczba
godzin
świetlicy
65

Etaty
opiekunów

Liczba
grup

2,5

6

Liczba
korzystających
z opieki wych.
210

9
26

9/19
1

1
4

26
113

Tabela 29 Dane dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych
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Pomoc materialna o charakterze socjalnym
Rodzaj pomocy
Stypendia socjalne
Zasiłki szkolne

Wysokość wypłaconej
pomocy
146 961,81zł
620,00 zł

Liczba uczniów, którym
udzielono pomocy
109
1

Tabela 30 Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Projekty i programy realizowane w poszczególnych szkołach
•

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu

Szkoła w ramach zadań zleconych w roku 2021 dokonała zakupu na kwotę 42 238,54 zł materiałów
ćwiczeniowych, materiałów edukacyjnych oraz podręczników dla uczniów.
•

Szkoła Podstawowa w Granicach

Szkoła w ramach zadań zleconych w roku 2021 dokonała zakupu na kwotę 9 562,92zł materiałów
ćwiczeniowych, materiałów edukacyjnych oraz podręczników dla uczniów.
•

Szkoła Podstawowa w Ratoszynie Drugim

Szkoła w ramach zadań zleconych w roku 2021 dokonała zakupu na kwotę 22 058,82zł materiałów
ćwiczeniowych, materiałów edukacyjnych oraz podręczników dla uczniów.
W roku 2021 szkoła ubiegała się o dotację w wys. 4 500 zł w ramach Rządowego programu
„Narodowy Program Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” środki te zostały przeznaczone na zakup
nagród książkowych dla dzieci biorących udział w konkursach oraz wyposażenie biblioteki szkolnej
w regały i nowości wydawnicze.
Remonty i zadania inwestycyjne (o wartości powyżej 5 tys. zł)
•

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu

W roku 2021 została przeprowadzona termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Szkolnej 19,
która obejmowała następujące prace:
-ocieplenie i izolacja fundamentów
- ocieplenie ścian i stropów
- częściowa wymiana drewnianych okien i drzwi,
- wymiana instalacji oświetleniowej na energooszczędną,
- wymiana instalacji zasilania gniazdek elektrycznych,
- częściowa izolacja posadzek wraz z ułożeniem nowej wykładziny,
- remont łazienek.
Ponadto w tym roku szkoła dokonała naprawy podłoża w dwóch salach lekcyjnych (108m2) wraz z
ułożeniem nowej wykładziny podłogowej (koszt 12.000 zł).
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•

Szkoła Podstawowa w Granicach

W 2021 roku w Szkole Podstawowej w Granicach została zakończona termomodernizacja budynku
polegająca m.in. na ociepleniu fundamentów, ścian zewnętrznych, stropu, wymiana instalacji
elektrycznej, oświetlenia na energooszczędne, centralnego ogrzewania, wymianie okien, ociepleniu
posadzek na parterze budynku, położeniu wykładzin, remoncie, modernizacji łazienek. Ponadto
wykonano nową konstrukcję dachu oraz porycie blachą. Na dachu zamontowano instalację
fotowoltaiczną.
•

Szkoła Podstawowa w Ratoszynie Drugim

W roku 2021 zostały wykonane następujące inwestycje:
1.

Termomodernizacja
termomodernizacji:

budynków

szkolnych.

Zakres

prac

w

ramach

przeprowadzanej

Budynek Szkoły Podstawowej w Ratoszyn Drugim
-

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
Ocieplenie stropu,
Ocieplenie stropodachu,
Ocieplenie ścian cokołowych z zejściem poniżej gruntu,
Ocieplenie ścian piwnic,
Wymiana części stolarki okiennej – sala gimnastyczna,
Modernizacja systemu oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED,
Wymiana instalacji elektrycznej aluminiowej na nową miedzianą,
Modernizacja centralnego ogrzewania – wymiana linii zasilających i grzejników,
Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,00 kW,
Montaż systemu zarządzania energią,
Ocieplenie podłogi starej części szkoły, położenie nowej wykładziny,
Założenie osłon na grzejniki,
Remont łazienek 4 komplety (2 x personel, 2 x uczniowskie),
Wykonanie nowej łazienki dla niepełnosprawnych z likwidacją barier
architektonicznych,
Wymiana drzwi do harcówki,
Wykonanie odwodnienia wokół szkoły,
Naprawa pokrycia dachu na 3 skrzydłach szkoły.

Budynek oddziału przedszkolnego
-

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
Ocieplenie ścian cokołowych z zejściem poniżej gruntu
Ocieplenie ścian piwnic
Modernizacja systemu oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED
Wymiana instalacji elektrycznej aluminiowej na nową miedzianą
Modernizacja centralnego ogrzewania – wymiana linii zasilających i grzejników
Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,40 kW
Montaż systemu zarządzania energią
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-

Cyklinowanie i lakierowanie podłogi w dużej sali.
Założenie osłon na grzejniki
Wykonanie nowej łazienki dla niepełnosprawnych
Wykonanie odwodnienia wokół przedszkola

2. Zakup materiałów do remontu ogrodzenia (brama, furtka, siatka), (prace remontowe wykonano
we własnym zakresie) - 5601,53 zł brutto.
3. Remont/wymiana drzwi wejściowych do świetlicy, wymiana pakietów szyb, oklejanie szyb folią
półprzeźroczystą - materiały i robocizna wykonawcy/dostawcy - 6742,10 zł brutto.

13.

Kultura

13.1. Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Kultury to samorządowa instytucja kultury. Jest to ważny obszar aktywności
gminy, która wpływa na jakość życia i potrzeby mieszkańców. Celem głównym GOK w roku 2021
było stworzenie wspólnej lokalnej społeczności, dla wszystkich obywateli. Placówka jest w bardzo
dobrej kondycji, wyremontowana i wyposażona w sprzęt odpowiadający potrzebom uczestników.
GOK działa w oparciu o plan finansowy. Fundusze placówki pochodzą z dotacji podmiotowej
przekazanej przez organizatora, dochodu własnego z prowadzonej działalności gospodarczej oraz
z uzyskanych sponsoringów i darowizn.
Najważniejszą placówką kulturalną na terenie gminy jest Gminny Ośrodek Kultury, który
w swojej strukturze zrzesza Bibliotekę Publiczną w Chodlu oraz Filię Biblioteki Publicznej
w Ratoszynie.
W placówce w roku 2021 zatrudnionych było 5 osób, w przeliczeniu na etaty to 4,125.
Instytucja zatrudnia również instruktorów na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć plastycznych,
tanecznych i nauki gry na gitarze. Kadra posiada odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie
niezbędne do pracy w instytucji kultury.
GOK jest miejscem skupiających ludzi o szerokich zainteresowaniach. Umożliwia realizację
indywidualnych zainteresowań i pasji. Stwarza warunki do rozwoju szczególnych talentów
i pasji zarówno u dzieci, młodzieży, dorosłych jak i seniorów, poprzez organizowanie regularnych
zajęć artystycznych, wykładów, spektakli teatralnych, wystaw, konkursów.
W roku 2021 Gminny Ośrodek Kultury był współorganizatorem i organizatorem imprez
kulturalnych oraz konkursów:
- Ferie w GOK-u,
- Fotografia „Chodel w obiektywie”,
- Sprzątanie Ziemi,
- Festyn rodzinny „Rozpoczęcie wakacji”,
- Dożynki Gminne 2021,
- Konkurs plastyczny,
- Dzień 11-listopada.
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Zdjęcie 12 Dożynki Gminne 2021 rok

Zdjęcie 13

Festyn rodzinny

W powyższych wydarzeniach wzięło udział ok. 1 tys. mieszkańców gminy, a koszty
organizacyjne wyniosły 8 000,00 zł. Niestety w roku 2021, ze względu na obostrzenia
pandemiczne, działalność GOK-u została bardzo ograniczona i wymagała przystosowania się do
nowych zasad.
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Dużym sukcesem naszej jednostki są funkcjonujące grupy artystyczne oraz koła zrzeszających
ok. 250 mieszkańców. Społeczeństwo rozwija swoje zainteresowania pod fachową opieką
merytoryczną.
Do grup zrzeszonych przy GOK należą:
-

Dziecięcy zespół instrumentalno-wokalny
Grupa Gitarowa
Dziecięce Grupy Taneczne
Kółko plastyczne dla dzieci
Kółko plastyczne dla dorosłych i seniorów
Kółko historyczne
Kapela działająca przy GOK ”Chodelaki”
Kółko teatralne.

Zdjęcie 14 Kółko teatralne

Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu zrealizował w 2021 r. projekt „Edukacja kulturalna
w gminie Chodel” współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Celem projektu było rozwinięcie kompetencji kulturowych mieszkańców gminy Chodel,
kształtowanie wśród 276 mieszkańców świadomych postaw pro kulturalnych oraz włączenie
mieszkańców do udziału w szeroko rozumianej kulturze. Zadanie realizowane poprzez organizację
nieodpłatnych warsztatów kulturalno-oświatowych, mających na celu aktywizację kulturalną dzieci,
młodzieży i osób starszych. Uzupełnieniem zajęć i warsztatów były wyjazdy integracyjnoedukacyjne do znaczących instytucji kultury w woj. lubelskim. Wartość projektu 47.820,00zł.
Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem.
Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z Gminą oraz gminnymi placówkami samorządowymi.
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13.2. Biblioteka
Gminna Biblioteka Publiczna w Chodlu jest jednostką kultury, która pozostaje w strukturze
Gminnego Ośrodka Kultury. Użytkuje budynek znajdujący się przy ul. Partyzantów 22, w Chodlu.
Placówka poza wypożyczalniami książek gromadzi materiały biblioteczne, promuje czytelnictwo,
upowszechnia wiedzę, kulturę i naukę. Biblioteka dodatkowo włącza się do pomocy i organizacji
imprez kulturalnych. Do sieci bibliotek należy również Filia Biblioteki Publicznej w Ratoszynie
Drugim, obsługiwana przez pracownika biblioteki.
Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 3 osoby na stanowisku bibliotekarza, w przeliczeniu na
etaty - 2,25 etatu.
Stan księgozbioru na dzień 1.01.2021 r. wynosił 14.668 sztuk, z podziałem na Bibliotekę
w Chodlu – 8.733 szt. i Filię Biblioteki w Ratoszynie Drugim 5.935 szt. W ciągu roku zakupiono
445 szt. książek na kwotę 11.765,00 zł, z podziałem: 287 szt. dla Biblioteki w Chodlu za kwotę
7.897,68 zł i 158 szt. za kwotę 3.867,32zł dla Filii Biblioteki w Ratoszynie Drugim. Na zakup
książek otrzymano dotację z Gminy Chodel w kwocie 6.765,00 zł oraz z Narodowej Biblioteki w
kwocie 5.000,00 złotych.
W 2021r. w Bibliotece przeprowadzono selekcję książek w wyniku której zdjęto ze stanu 512
sztuk książek. Pozycje te były zniszczone i zdezaktualizowane.
Zbiory biblioteczne opracowywane są i katalogowane w komputerowym systemie
bibliotecznym „MAK+”.
Na dzień 31.12.2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej księgozbiór ogółem wynosił 14.601
egzemplarzy, w tym :
- BP Chodel
8.508 szt.
- FB Ratoszyn 6.093 szt.
Bibliotekę w roku 2021 łącznie odwiedziło i skorzystało z jej oferty 3041 osób. Wypożyczono
ogółem 6.028 egzemplarzy książek. Udostępniono na miejscu 532 książki i czasopisma. W roku
2021 zarejestrowano 371 czytelników, z podziałem na: Bibliotekę Publiczną w Chodlu - 252 i Filię
Biblioteki Publicznej w Ratoszynie Drugim - 119. Liczba czytelników przypadających na 100
mieszkańców wyniosła 5,8.
Biblioteka Publiczna w Chodlu posiada 6 stanowisk komputerowych z dostępem do
bezpłatnego Internetu. W roku 2020 i 2021 placówki brały udział w projekcie „Cyfrowe GOK-i
w podregionie puławskim”, dzięki któremu biblioteka zyskała 6 laptopów.
W roku 2021 Gminna Biblioteka Publiczna była organizatorem konkursów i imprez
kulturalnych:
- Ferie w bibliotece,
- Konkursy plastyczne,
- Narodowe czytanie.
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14. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi
realizować zadania pożytku publicznego na 2021 rok został przyjęty w dniu 3 grudnia 2020 roku
uchwałą Rady Gminy Chodel nr XXVII/134/2020. Przyjęcie programu zostało poprzedzone
konsultacjami społecznymi, dotyczącymi uchwalenia Rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku
publicznego. Ogłoszenie o konsultacjach oraz protokół z konsultacji umieszczono na stronie UG,
BIP oraz na tablicach ogłoszeń. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2021 r. był
podstawowym dokumentem, który opisywał zasady współpracy pomiędzy władzami
samorządowymi, a działającymi na terenie gminy organizacjami pozarządowymi. Celem głównym
programu było rozwijanie zasad i form współpracy z organizacjami i podmiotami działalności
pożytku publicznego, realizowane poprzez określenie priorytetowych zadań publicznych na 2021r.,
podanie wysokości środków przeznaczonych na realizację programu, racjonalne wykorzystanie
środków finansowych, określenie trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowej do
opiniowania ofert w otwartym konkursie oraz zwiększenie znaczenia organizacji pozarządowych
w życiu publicznym gminy. Na zadania w roku 2021 zaplanowano kwotę 45.000,00 zł. Wójt Gminy
Chodel dnia 28.12.2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze
pożytku publicznego.
Konkurs ofert dotyczył zadania Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:
- prowadzenia sekcji piłki nożnej,
- organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego,
- udział młodzieży w zawodach i rozgrywkach sportowych na różnych szczeblach,
- przygotowanie obiektów sportowych do zawodów,
- zakup wyposażenia i sprzętu dla klubu sportowego.
Na ogłoszony konkurs wpłynęły dwie oferty: Młodzieżowego Klubu Sportowego „SYGNAŁ”
Chodel i Lubelskiego Klubu Karate KYOKUSHIN. W dniu 03 lutego 2021 roku podpisano umowy
na realizację zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury i sportu”. W wyznaczonym
umową terminie Młodzieżowy Klub Sportowy „SYGNAŁ” oraz Lubelski Klub Karate
KYOKUSHIN przedłożyły sprawozdania z realizacji zadania.
Na terenie gminy prężnie działa również sekcja Lubelskiego Klubu Karate oraz sekcja piłki
siatkowej. Działalność obu sekcji wspierana jest przez Gminę Chodel.
Na terenie gminy funkcjonują 2 boiska sportowe „ORLIK”. Boiska zlokalizowane są przy
szkołach w miejscowości Chodel i Ratoszyn Drugi.
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15. Bezpieczeństwo Publiczne
15.1. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Chodel
Komisariat Policji w Poniatowej swoim zasięgiem obejmuje teren miasta i gminy Poniatowa,
gminy Karczmiska i gminy Chodel. Teren ten patroluje 13 policjantów Zespołu Patrolowo –
Interwencyjnego oraz 8 policjantów służb kryminalnych z Komisariatu Policji w Poniatowej.
Spośród 4 dzielnicowych – jeden dzielnicowy mł. asp. Marcin Gieroń odpowiedzialny jest za teren
gminy Chodel (zgodnie z podziałem określonym na stronie internetowej oraz aplikacji Moja
Komenda).
Poza wymienionymi policjantami Komisariatu Policji w Poniatowej na teren gminy Chodel
dyslokowane są służby Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Kryminalnego Komendy
Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.

Rodzaj
przestępstwa
Kradzież z włamaniem
Kradzieże
Uszkodzenia mienia
Bójki, pobicia, uszkodzenie ciała
Rozboje
Narkotykowe
Nietrzeźwi kierujący
Wypadki drogowe
Znęcanie

2020 rok
gm. Chodel
5
11
7
3
1
2
20
4
17

2021 rok
gm. Chodel
1
14
7
1
2
4
25
5
13

Tabela 31 Zestawienie odnotowanych wybranych przestępstw

Na terenie działania Komisariatu Policji w Poniatowej w 2021 roku zaistniało ogółem 469
przestępstw (w 2020 roku – 388). Komisariat Policji w Poniatowej osiągnął ogólną wykrywalność
w 2021 r. na poziomie 88,8 % (w 2020 roku 85,4 %). W przypadku 7 podstawowych przestępstw
najbardziej uciążliwych społecznie została osiągnięta w 2021 r. wykrywalność na poziomie 68,1 %
(w 2020 roku – 76,9 %).

Rodzaj
wykroczenia
Kradzież art. 119 §1 kw
Uszkodzenia mienia art. 124§kw
Zakłócenie spokoju i porządku art. 51 kw
Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym
Kolizja drogowa art. 86 §1 kw
Nieobyczajny wybryk

2020 rok
gm. Chodel
10
2
4
14
29
4

2021 rok
gm. Chodel
3
5
2
5
40
5

Tabela 32 Zestawienie odnotowanych wybranych wykroczeń zakończonych w toku postępowania wnioskowego
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Należy zwrócić uwagę, iż najwięcej wykroczeń występujących na terenie gm. Chodel dotyczy
zdarzeń związanych z ruchem drogowym tj. kolizji. Powyższa sytuacja jest na bieżąco monitorowana
i w zależności od występujących zagrożeń kierowane są służby zgodnie z analizą zagrożenia
bezpieczeństwa.
Pozostała ilość zaistniałych wykroczeń utrzymuje się na podobnym poziomie jak w 2020 roku,
nie mniej jednak w niektórych kategoriach zauważa się spadek wykroczeń co może świadczyć o
właściwie podjętych działaniach prewencyjnych mających na celu dążenie do zmniejszenia ilości
zaistniałych wykroczeń, a docelowo do całkowitego ich wyeliminowania.

Rodzaj interwencji
Publiczne
Domowe
Drogowa
Razem wszystkich interwencji
Tabela 33

2020 rok
gm. Chodel
219
221
96
536

2021 rok
gm. Chodel
328
92
100
520

Zestawienie interwencji policyjnych

Powyższa tabelka przedstawia pracę, jaką na co dzień wykonują funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Poniatowej. W okresie 2021 roku przeprowadzone zostało ogółem 520 różnego rodzaju
interwencji na terenie gm. Chodel, a należy zaznaczyć, że jest to tylko część pracy, jaką podczas
służby wykonują policjanci i pracownicy Komisariatu Policji w Poniatowej (między innymi różnego
rodzaju zabezpieczenia, akcje działania profilaktyczne itd.).
Dzielnicowi w ramach procedury „Niebieskiej karty” uczestniczą w posiedzeniach Zespołów
Interdyscyplinarnych.
W ramach szeroko rozumianej prewencji kryminalnej na terenie gminy Chodel, policjanci
Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim oraz Komisariatu Policji w Poniatowej
przeprowadzali pogadanki w szkołach dot. bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły. Podczas
spotkań z seniorami, policjanci przedstawiali informacje na temat grożących im niebezpieczeństw,
w szczególności omawiane były przypadki oszustw „na wnuczka”.
Policjanci Komisariatu Policji w Poniatowej, ale również i całej Komendy Powiatowej Policji
w Opolu Lubelskim są zaangażowani w zabezpieczenie meczów piłki nożnej we wszystkich klasach
rozgrywek na terenie działania KPP w Opolu Lubelskim.

15.2. Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Dane ogólne
Główne zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowano poprzez działalność
Ochotniczych Straży Pożarnych. Na koniec 2021 r. na terenie gminy funkcjonowało 11 jednostek
OSP. Skupiają one w swoich szeregach 319 członków czynnych, 27 honorowych i 13 członków
MDP. Z czego 92 może brać czynny udział w działaniach ratowniczych. Wszystkie jednostki
użytkują budynki murowane. Lokale garażowe w OSP Chodel, Osiny, Granice, Ratoszyn i Radlin,
mają zainstalowane ogrzewanie, co podnosi skuteczność działań ratowniczych tych jednostek
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w okresie zimowym. Stan strażnic jest ogólnie dobry. Wszystkie jednostki, posiadają garaże na
samochody i sprzęt. Strażnice wymagają okresowych remontów, konserwacji i napraw.
Wyposażenie jednostek to 10 szt. samochodów pożarniczych, z czego 1 ciężki, 5 średnich i 1
lekki. Samochody ratowniczo-gaśnicze posiadające zbiorniki wodne.
Ponadto jednostki posiadają 14 motopomp M8/8 1 motopompę M16/8, 4 motopompy
szlamowe, 4 motopompy pływające.
OSP Chodel i Osiny działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
i dysponują średnimi samochodami ratowniczo-gaśniczymi. Wyposażenie tych samochodów to
między innymi: pilarki, agregaty prądotwórcze, narzędzia hydrauliczne defibrylatory, motopompy
szlamowe i pływające.
OSP Trzciniec w 2021 r. pozyskała lekki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na
wodę o pojemności 1000 l i motopompą. Jednostki posiadają sprzęt łączności w postaci
radiotelefonów. Alarmowanie jednostek odbywa się poprzez system DSP i E-remizę w 6
jednostkach. Aktualne wyposażenie spełnia niezbędne wymagania i zabezpiecza potrzeby gminy
w tym zakresie.

Zdjęcie 15 Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Trzciniec

Działania ratownicze
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej rozszerzyła zakres działań straży o ochronę mienia
i życia przed klęską żywiołową i innymi zagrożeniami miejscowymi. Do takich zadań są używane
jednostki znajdujące się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jednostki poza systemem
mogą jedynie pomagać w usuwaniu skutków, ponieważ ogranicza je gorsze, bądź brak
odpowiedniego wyposażenia w sprzęt techniczny.
W 2021 r. wydarzyło się na terenie gminy Chodel 36 pożarów, 144 miejscowe zagrożenia i 6
alarmów fałszywych. W działaniach brało udział łącznie 301 strażaków PSP i 1154 strażaków OSP.
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Poniesione straty oszacowano na kwotę 774 tys. zł, a uratowane mienie na kwotę 2 mln zł. Jednostki
OSP brały udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych wg tabeli:
siedziba OSP
CHODEL
OSINY
Świdno
Trzciniec
Radlin

RODZAJ DZIAŁAŃ
miejsca
pożar
zagrożenia
29
41
13
30
2
10
1
5
2
3

alarmy
fałszywe

ogółem

4
2
0
0
0

74
45
12
6
5

Tabela 34 Zestawienie jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w 2021 roku

Ochotnicze Straże Pożarne pozostawały w pełnej gotowości bojowej i nie zanotowano
przypadku niedyspozycji jednostki do działań.

Dane o działaniach ratowniczych i ćwiczeniach jednostek OSP z terenu gminy Chodel
w latach 2017 - 2021
Lp.

Nazwa OSP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CHODEL
OSINY
RADLIN
GRANICE
TRZCINIEC
ŚWIDNO
ADELINA
LIPINY
SIEWALKA
RATOSZYN
GODÓW

2017
50
16
6
0
0
0
0
0
0
0
0

2018
33
20
4
0
0
0
0
0
0
0
0

ROK
2019
63
26
10
1
0
1
0
0
0
0
0

2020
55
19
6
0
1
2
0
0
0
0
0

2021
74
45
5
0
6
12
0
0
0
0
0

Tabela 35 Zestawienie jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach
z terenu gminy Chodel w latach 2017-2021

Finansowanie OSP
Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia
gotowości bojowej OSP ponosi gmina. Wypełniając ten obowiązek w roku 2021 z budżetu gminy
wydatkowano środki w wysokości ponad 568 tys. zł. Jednostki OSP pozyskały środki zewnętrzne
w wysokości 259 600 zł z przeznaczeniem na zakupy nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego
oraz wyposażenia osobistego strażaków niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych
oraz remontu strażnic OSP.
W stosunku do poprzedniego roku zanotowano wzrost wydatków na okresowe przeglądy
techniczne pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego oraz badania lekarskie członków OSP
biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Wzrost ten wynika z konieczności utrzymania w należytej sprawności technicznej nowo pozyskanych samochodów bojowych oraz ze zmiany przepisów dotyczących przeprowadzania okresowych badań lekarskich ratowników OSP.
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VI . Rada Gminy
Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. Ustawowy Skład Rady wynosi 15
radnych. W wyborach powszechnych przeprowadzonych w październiku 2018 roku w skład Rady
weszli następujący radni:
DUDZIAK

Ewa

Chodel

DUDZIAK

Mariusz Krzysztof

Zastawki

GAJOWIAK

Mateusz

Chodel

GŁUSIEC

Anna

Grądy

GOŁOFIT

Adam

Godów

KURCZAK

Sylwester

Świdno

MAZURKIEWICZ

Agnieszka

Borów-Kolonia

MILCZACH

Sławomir

Granice

MOTYKA

Aleksandra

Chodel

PIETRAŚ

Sławomir

Adelina

RYBAK

Beata Iwona

Trzciniec

RZEDZICKA

Irena

Ratoszyn Drugi

STĘPNIAK

Bogdan Józef

Ratoszyn Drugi

WAWER

Mariusz

Ratoszyn Pierwszy

ŻUBER

Dorota Agnieszka

Radlin

Tabela 36 Wykaz Radnych Rady Gminy Chodel

Przewodniczącą Rady Gminy jest Aleksandra Motyka, natomiast Anna Głusiec i Beata Iwona
Rybak pełnią funkcję Zastępców Przewodniczącej Rady Gminy.
Rada działa na sesjach w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady. Wójt i komisje Rady pozostają pod
kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. W czasie trwania kadencji Rada
może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres
działania.

Składy Komisji Stałych Rady Gminy:
1) Komisja Rewizyjna:
Ewa Dudziak - Przewodnicząca
Agnieszka Mazurkiewicz - Z-ca Przewodniczącej
Mateusz Gajowiak
Bogdan Stępniak
Dorota Agnieszka Żuber
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2) Komisja budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego:
Dorota Agnieszka Żuber - Przewodnicząca
Beata Iwona Rybak - Z-ca Przewodniczącej
Ewa Dudziak
Anna Głusiec
Aleksandra Motyka
3) Komisja rolnictwa i ochrony środowiska:
Agnieszka Mazurkiewicz - Przewodnicząca
Sławomir Milczach - Z-ca Przewodniczącej
Sylwester Kurczak
Sławomir Pietraś
Bogdan Stępniak
Mariusz Wawer
4) Komisja oświaty, kultury, sportu i spraw socjalnych:
Anna Głusiec - Przewodnicząca
Beata Iwona Rybak - Z-ca Przewodniczącej
Mariusz Dudziak
Aleksandra Motyka
Irena Rzedzicka
Mariusz Wawer
5) Komisja ds. skarg, wniosków i petycji:
Sławomir Pietraś - Przewodniczący
Mateusz Gajowiak
Adam Tomasz Gołofit
Sylwester Kurczak
Sławomir Milczach
Realizacja uchwał Rady Gminy Chodel
W 2021 roku Rada Gminy Chodel obradowała na 13 sesjach, z czego 2 sesje zwołane zostały
w trybie nadzwyczajnym, na których podjętych zostało łącznie 60 uchwał.

Najczęściej podejmowane uchwały regulowały następujące zagadnienia:
-

zmiany budżetu Gminy Chodel – 9 uchwał;
zmiany wieloletniej prognozy finansowej – 6 uchwał;
udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej na rzecz innej jednostki samorządu
terytorialnego (Powiat Opolski) - 5 uchwał;
sprawy związane z gospodarką nieruchomości z zasobu Gminy Chodel (ustanowienie
służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działki położone w m. Chodel,
wydzierżawienie w drodze przetargu publicznego na okres 10 lat, nieruchomości
zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Osinach, wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 10 lat z dotychczasowym dzierżawcą, której
przedmiotem jest ten sam plac o pow. 15 m² stanowiący część działki nr 947 o pow. ogólnej
0,17 ha, położonej w Chodlu przy ul. Rynek, stanowiącej własność gminy Chodel.
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Rada podejmowała również uchwały, które uchwalane są rokrocznie takie jak:
-

-

przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Chodel w 2021 roku;
rozstrzygnięcie o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy Chodel na rok 2022 środków
stanowiących fundusz sołecki;
wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
udzielenie wotum zaufania dla Wójta Gminy Chodel;
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta
Gminy Chodel z wykonania budżetu za 2020 rok;
udzielenie Wójtowi Gminy Chodel absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2020 roku;
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chodel w roku szkolnym 2021/2022;
uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego w 2022 roku;
ustalenie stawek podatków na 2022 rok (stawki podatku od nieruchomości, obniżenie
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego, podatku od środków
transportowych);
budżet Gminy Chodel na 2022 r.;
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Rada podjęła również pakiet uchwał dotyczących gospodarowania odpadami w gminie Chodel
określający:
-

-

wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty;
postanowienia o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Rada wprowadziła do obrotu prawnego również uchwały dotyczące:
-

-

-

ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Chodel, a także określenia wysokości oraz
szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw i niektórych innych składników
wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Chodel;
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw
i niektórych innych składników wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę
Chodel;
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chodel;
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-

-

-

-

petycji wniesionej w dniu 4 października 2021 roku przez rodziców i opiekunów dzieci oraz
mieszkańców gminy Chodel dot. dotacji dla dzieci objętych opieką w niepublicznym żłobku
„Gwiazdeczka 2” w Wierzbicy Kolonii;
uchwalenia Statutu Gminy Chodel;
zmiany uchwalenia Statutu Gminy Chodel;
utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior+” w Chodlu oraz włączenie go
w strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodlu;
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodlu do
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym;
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodlu;
uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023;
określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie
zadań własnych;
wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego
na ekonomiczne usamodzielnienie;
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Chodel;
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w gminie Chodel na lata 2021-2025;
zinstytucjonalizacji współdziałania gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru
Funkcjonowania do prac na Planem Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Miejskiego Obszaru Funkcjonowania;
ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju dla
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy;
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Chodel;
przyjęcia planów pracy Rady Gminy Chodel oraz zatwierdzenia planów pracy komisji
stałych Rady Gminy Chodel na 2022 rok;
zabezpieczenia w budżecie Gminy Chodel środków finansowych na dotację przedmiotową
dla ZGKiM.

Podjęte przez Radę Gminy Chodel uchwały Wójt Gminy Chodel zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2
ustawy o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru,
jakimi są w zakresie zgodności z prawem - Wojewoda Lubelski, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. W kilku podjętych przez Radę Gminy Chodel
uchwałach organy nadzoru stwierdziły nieprawidłowości, które na kolejnym sesjach zostały podjęte
zgodnie z zaleceniami.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej. Natomiast 29 uchwał stanowiących akty
prawa miejscowego przekazane zostały do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt
Gminy Chodel jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie
uchwał Rady Gminy w Chodlu. Realizując obowiązki nałożone przepisami wspomnianej ustawy
Wójt Gminy Chodel przy pomocy pracowników Urzędu Gminy w Chodlu oraz kierowników
jednostek organizacyjnych Gminy Chodel realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy Chodel
w 2021 roku zgodnie z zawartymi w nich dyspozycjami.
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