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1.  Struktura ludnościowa 
 

 

Demografia  

 

Na koniec 2017 roku liczba ludności miasta wynosiła 13.350 osób, w tym 6.958 kobiet (52,11%)  i 6.392 mężczyzn (47,88%). 
Kobiety stanowią większość mieszkańców w grupie wiekowej powyżej 45 lat i dominują w grupie 75 i więcej lat (powyżej 

60%). Mężczyźni najliczniej reprezentowani są w grupie wiekowej poniżej 14 roku życia i w przedziale 20-44 lata (powyżej 

50%) co szczegółowo przedstawia tabela nr 1 oraz wykres struktury ludności tzw. piramida wieku. Jak można 

zaobserwować piramida wieku wykazuje tendencje progresywne w postaci zwiększania się liczby ludności,  jednak na 

sytuację demograficzną istotniejszy wpływ wywierają ruchy migracyjne. Zaobserwowana zmniejszająca się liczba 

mieszkańców miasta jest efektem ujemnego salda migracji, odbywającej się głównie w ruchu wewnętrznym do wsi i innych 

miast (wzrost z - 61 osób w 2014 r. do - 84 w 2017 r.), na tym tle pocieszeniem może być dodatnie w ostatnim okresie 

saldo migracji zewnętrznej tj. poza granice kraju, które zmniejszyło się dwukrotnie w stosunku do 2014 r. 

 

Dokonując analizy zachodzących w mieście zmian demograficznych, należy podkreślić, iż mimo dodatniego przyrostu 

naturalnego (-1,03  w 2014 r. do 0,67 w 2017 r.) i dość wysokiego odsetka ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogóle 

mieszkańców (17,4 % na koniec 2017 r.), nadal powiększa się dysproporcja w stosunku do udział osób w wieku 

poprodukcyjnym (22,5 % na koniec 2017 r.). Wpływ na to ma systematyczny spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, 

które opuszczają miasto w poszukiwaniu pracy, oraz stały i znaczny wzrost liczby seniorów w populacji miasta. Tendencje te 

powodują postępujący proces starzenia się społeczności lokalnej, co w perspektywie najbliższych lat będzie m.in. wymagało 

dostosowania w szerszym zakresie niż dotychczas wachlarza usług społecznych do potrzeb seniorów. 

 

 
Tabela 1. Ludność wg. płci i wieku w 2018 r.1                                 Wykres 1. Piramida wieku w 2018 r.1 

Grupy 
wiekowe 

2018 

 

mężczyźni kobiety 

% w 
grupie 

wiekowej 
liczba liczba 

% w 
grupie 

wiekowej 

85 i więcej 21,8% 37 133 78,2% 

80-84 33,6% 77 152 66,4% 

75-79 33,2% 113 227 66,8% 

70-74 42,0% 224 309 58,0% 

65-69 40,3% 427 633 59,7% 

60-64 41,6% 478 672 58,4% 

55-59 45,2% 420 509 54,8% 

50-54 47,2% 385 431 52,8% 

45-49 49,5% 397 405 50,5% 

40-44 53,3% 515 451 46,7% 

35-39 51,7% 582 544 48,3% 

30-34 53,1% 561 495 46,9% 

25-29 53,3% 491 431 46,7% 

20-24 51,0% 321 309 49,0% 

15-19 48,0% 355 384 52,0% 

10-14 53,2% 330 290 46,8% 

5-9 55,2% 369 299 44,8% 

0-4 52,2% 310 284 47,8% 

  47,9% 6 392 6 958 52,1% 

 

 

                                                           
1  źródło: Główny Urząd Statystyczny; Bank Danych Lokalnych; dla jednostki statystycznej – Gmina Włodawa (miejska) stan na dzień 

31.12.2017 r. 
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Tabela 2. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem1 

Ludność 2014 2015 2016 2017 2018 

w wieku przedprodukcyjnym [%] 17,6 17,3 17,2 17,4 b.d. 

w wieku produkcyjnym [%] 63,3 62,2 61,3 60,1 b.d. 

w wieku poprodukcyjnym [%] 19,1 20,5 21,5 22,5 b.d. 

 

 

Prognoza ludności 

 

Zamiany zachodzące we Włodawie wpisują się w ogólną tendencje dla miast polskich w tym tzw. małych miast, szczegółowo 

przedstawioną w dokumencie analitycznym Głównego Urzędu Statystycznego „Prognoza dla powiatów i miast na prawie 

powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.)”. Przewiduje się, że do 2050 roku nastąpi prawie 20% 

ubytek ludności miejskiej w Polsce, w tym w województwie lubelskim (także dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, 

łódzkim, podkarpackim, śląskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim). Prognozowane zmiany liczebności 

populacji miejskiej wynikają zarówno z przebiegu procesów wymierania populacji, wielkości prognozowanych urodzeń,  

jak i skali przemieszczeń między obszarami miejskimi i wiejskimi oraz poza granice kraju.  

 

Zgodnie z prognozą w 2050 roku liczba ludności miasta Włodawa będzie wynosiła ok. 9.300 osób (szczegółową prognozę 
zawiera wykres nr 2). 

 

 
Wykres 2. Prognoza ludności do 2050 r.2 

 
Rok 2017 2018 2023 2028 2033 2038 2043 2048 2050 

Liczba ludności ogółem 13 353 13 274 12 835 12 319 11 732 11 064 10 330 9 570 9 269 

w tym:          

Mężczyźni 6 362 6 315 6 069 5 798 5 503 5 181 4 839 4 494 4 358 

Kobiety 6 991 6 959 6 766 6 521 6 229 5 883 5 491 5 076 4 911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  Prognoza ludności w okresach 5 – letnich oraz na koniec 2050, opracowanie własne na podstawie danych z wieloletniej prognozy GUS 

„Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050)”. 
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2. Sytuacja gospodarcza i rynek pracy 
 

 

Gospodarka  

 

Głównymi gałęziami gospodarki miasta Włodawa są przemysł i usługi. Na jego terenie działa lub ma swoją siedzibę kilka 
podmiotów oferujących od kilkudziesięciu do kilkuset miejsc pracy. Należą do nich m.in.: GRAMAR Sp. z o.o. (przemysł 

mięsny), Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (usługi komunalne), SLAWEX s.c. (przemysł 

spożywczy i handel) i FHU Handbud (budownictwo i handel). W najbliższej przyszłości priorytetowym działaniem 

samorządu miasta powinno być stwarzanie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, m.in. poprzez przygotowywanie 

terenów pod działalność gospodarczą oraz oferowanie ulg podatkowych dla inwestorów. Niewielką rolę w gospodarce 

miasta odgrywa rolnictwo. Użytki rolne zajmują 58,4% jej powierzchni, w tym 41,8% przypada na grunty orne, a 16,5%  

na łąki i pastwiska. Przeważa uprawa zbóż i ziemniaków, natomiast hodowla zwierząt skupia się na trzodzie chlewnej  

i drobiu. 

 

 

Rynek pracy  

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego i Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie, w 2018 roku w porównaniu 

do lat ubiegłych zmniejsza się udział mieszkańców Włodawy w liczbie bezrobotnych na terenie powiatu włodawskiego.  

To pocieszające dane w sytuacji, gdy od wielu lat stopa bezrobocia w powiecie jest najwyższa w województwie (15,5%  

w 2018 r.) i dwukrotnie przekracza średnią wojewódzka (7,7 %). Na koniec 2018 roku wśród osób pozostających bez 

zatrudnienia w mieście największe grono stanowili ci, dla których ostatnimi miejscami pracy były podmioty gospodarcze 

prowadzące działalność w takich działach, jak: budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz handel i usługi w zakresie 

napraw.  

 

Analizując sytuację na lokalnym rynku pracy oraz położenie mieszkańców miasta pozostających bez zatrudnienia, należy 

zwrócić uwagę na trzy zasadnicze kwestie. Pierwsza z nich dotyczy potrzeby kontynuowania starań na rzecz tworzenia 

nowych miejsc pracy, w osiągnięciu czego niemałe znaczenie ma skuteczne zachęcanie inwestorów do podejmowania 

działalności gospodarczej w mieście. Druga odnosi się do procesu aktywizacji bezrobotnych i konieczności zwrócenia 

szczególnej uwagi zarówno na osoby z krótkim stażem pracy lub bez stażu pracy, jak i osoby mające za sobą wieloletni 

okres zatrudnienia. Tym pierwszym należy bowiem dać możliwość poszerzenia doświadczenia zawodowego lub podjęcia 

pierwszej pracy, tym drugim natomiast powinno się zapewnić dostęp do kursów i szkoleń umożliwiających podniesienie  

lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Wreszcie trzecia kwestia wiąże się z potrzebą stałego motywowania dzieci i młodzieży 

do nauki, by w przyszłości, dzięki zdobytemu wykształceniu, mieli większe szanse na podjęcie zatrudnienia. 

 
 
Tabela3. Liczba bezrobotnych w Gminie Miejskiej Włodawa na tle powiatu włodawskiego w 2018 r.3 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Powiat włodawski 3 518 3 110 2 814 2 382 2 229 

Miasto Włodawa 1 112 985 844 700 665 

Udział osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie g.m. Włodawa 
31,61% 31,67% 29,99% 29,39% 29,83% 

w liczbie bezrobotnych na terenie powiatu 

 
 
Tabela 4. Bezrobocie w Gminie Miejskiej Włodawa w 2018 r.4 

 2018 rok 

 
I kw II kw III kw IV kw 

Liczba bezrobotnych 736 582 588 665 

w tym kobiet 375 323 341 386 

Uprawnieni do zasiłku 114 75 78 75 

Długotrwale bezrobotni (pow. 24 m.) 190 181 175 178 

 
 

 

                                                           
3  źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie; Rynek pracy - Statystyki i analizy urzędu - Zestawienia statystyczne - Statystyki gminne za: I – IV 

kwartał 2018 r.; Gmina Miejska Włodawa. 
4  źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie; Rynek pracy - Statystyki i analizy urzędu - Zestawienia statystyczne - Statystyki gminne za: I – IV 

kwartał 2018 r.; Gmina Miejska Włodawa. 
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Włodawska Podstrefa Ekonomiczna  

 

Już w 2017 roku miasto Włodawa podjęło działania mające na celu utworzenie strefy ekonomicznej, która umożliwi 

rozmowy z potencjalnymi inwestorami, a tym samym poprawi bilans na lokalnym rynku pracy. Podjęta uchwała Rady 

Miejskiej we Włodawie, wyznaczyła Włodawską Podstrefę Ekonomiczną o łącznej powierzchni ponad 5 ha na działkach  

nr 7/2, 2849 oraz 2850 w obrębie 1 miasta Włodawy. W dniu 18 września 2017 r. został złożony wniosek do 

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN o włączenie w/w terenów specjalnej strefy 

ekonomicznej. W dniu 16 sierpnia 2018 r. opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów, które weszło w życie 14 dni 

później, na mocy, którego została utworzona Włodawska Podstrefa Ekonomiczna. 

 

Innym przykładem podjętych działań jest dynamiczne funkcjonowanie Włodawskiej Rada Biznesu, będącej forum 

zrzeszającym lokalnych pracodawców (więcej o jej działalności w Rozdziale 12. Współpraca krajowa i zagraniczna). 
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3. Mienie i infrastruktura komunalna 
 

 

Nieruchomości 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane będące własnością Gminy Miejskiej Włodawa zgrupowane  
są w dwóch obrębach. Według danych geodezyjnych z sierpnia 2018 roku struktura nieruchomości przedstawia się 

następująco: 

 

1. Grunty orne: 78,6199 ha (obręb I – 89492; obręb II – 696707) 

2. Łąki: 3,1761 ha (tylko obr. II) 

3. Pastwiska: 7,8260 ha (obręb I – 7,6561; obręb II – 0,1699) 

4. Lasy i grunty leśne: 2,1231 ha (tylko obr. II) 

5. Nieużytki: 4,8290 ha (obręb I – 4,5605; obręb II – 0,2685) 

6. Rowy: 0,5691 ha (obręb I – 0,3866; obręb II – 0,1825) 

7. Drogi: 78,8621 ha (obręb I – 51,5596; obręb II – 27,3025) 

8. Tereny zurbanizowane niezabudowane: 14,2304 ha (obręb I – 5,9357; obręb II – 8,2947) 

9. Tereny zabudowy mieszkalnej: 4,9600 ha (tylko obręb I) 

10. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 12,1559 ha (obręb I – 6,2762; obręb II – 5,8797) 

11. Tereny zabudowy przemysłowej: 3,1524 ha (tylko obręb I) 

12. Tereny zabudowane inne: 1,6519 ha (tylko obręb I) 

13. Tereny różne: 10,1208 ha (tylko obręb I) 

Razem: 222,2767 ha 

 

Gmina Miejska na części terenów zurbanizowanych niezabudowanych posiada działki budowlane przeznaczone do zbycia  

(60 działek), na które sukcesywnie organizowane są przetargi. Dzięki temu rozpoczęło się już zabudowywanie nowego 

osiedla domów jednorodzinnych. 

 

Tereny miejskie są dzierżawione: 

1. Dzierżawy rekreacyjno - wypoczynkowe: 0,8372 ha 

2. Dzierżawy pod działalność gospodarczą: 0,4379 ha 

3. Dzierżawy na garaże i miejsca parkingowe: 0,0254 ha 

4. Dzierżawy rolne: 79,8658 ha 

 

Na nieruchomościach Gminy Miejskiej znajdują się również zabudowania związane z łączami energetycznymi bądź  z siecią 

wodną lub  z gospodarką mieszkaniową. Gmina Miejska posiada również nieużytkowaną od lat zabudowę po byłym Zakładzie 

Drzewnym oraz obiekty tzw. Kaflarni.  

 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

 

Gospodarkę lokalową Gminy określa "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej 

Włodawa na lata 2015 – 2019" zwanego w dalszej części "Programem". 

Na koniec 2018 r. stan miejskiego zasobu mieszkaniowego przedstawiał się następująco: 

 

Ogólna liczba lokali mieszkalnych na koniec 2018 r. wynosiła 230 szt. W dotychczasowym okresie obowiązywania Programu 

(od 2015 r.) zmniejszyła się o 19 lokali. 
 

Liczba lokali znajdujących się w nieruchomościach stanowiących współwłasność (wspólnotach mieszkaniowych) na koniec 

2018 r. wynosiła 129 lokali i od 2015 r. zmniejszyła się o 12 lokali. Jest to wynik sprzedaży lokali na rzecz ich 

dotychczasowych najemców. Dynamika sprzedaży lokali  ma charakter malejący i nie osiągnęła prognozy zawartej  

w Programie. 

 

Pomimo prowadzonej sprzedaży lokali mieszkalnych (w 2018 r. sprzedano 3 lokale) ilość budynków wspólnot 

mieszkaniowych z udziałem Gminy nie zmniejszyła sie i nadal obejmuje 37 nieruchomości. Należy jednak zauważyć, że w 11 

wspólnotach Gmina posiada po jednym lokalu i proces wyzbywania się w nich udziałów jest oczekiwany. 

 

Liczba lokali stanowiących wyłączną własność Gminy na koniec 2018 r. wynosiła 101 lokali i w okresie obowiązywania 

Programu zmniejszyła się o 7 lokali. Jest to skutek wyłączenia z eksploatacji budynku przy ul. Widokowej 8A o 4 lokalach, 

budynek ten posiadał najniższą kategorię wyposażenia "F" i ze względu na stan techniczny był przewidziany do wyłączenia. 

Ponadto został sprzedany w całości, na jednoczesny wniosek   dotychczasowych najemców, budynek przy ul. Słowackiego 3  

o 3 lokalach. Budynek ten posiadał kategorię wyposażenia "D". 

 

Prowadzone są bieżące remonty podtrzymujące stan techniczny budynków i lokali, a także modernizacje oraz inwestycje 

zmierzające do poprawy stanu technicznego budynków oraz struktury zasobu nieruchomości. W 2018 r. na ich realizację 
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łącznie została przyznana kwota 80 tyś zł i  w całości została wykorzystana. Oprócz stałej obsługi konserwatorskiej   

i usuwania bieżących awarii ( 24 185 zł ) wykonano prace w większym zakresie: remonty dwóch lokali do zasiedlenia (10 494 

zł), krycie dachu budynku Spokojna 4 (6 610 zł), rozbiórki budynków komórek gospodarczych  i szaletów (9 387 zł), wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej w 9 lokalach (10 500 zł). Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej WLZ budynku Spokojna 4 

oraz oświetlenia zewnętrznego budynków socjalnych na ul. Pancerniaków (9 410 zł) 

 

W wyniku działań prowadzonych w dłuższych okresach oraz skutkujących na przyszłość, które mają wpływ na podwyższenie 

jakości posiadanego zasobu mieszkaniowego i oferowanych warunków lokalowych należy wymienić: 

 Przeprowadzoną modernizację budynku przy ul. Spokojnej 4, który otrzymał nową kanalizację sanitarną,  

co umożliwia indywidualne podłączanie 14 lokali bezpośrednio do instalacji. 

 Doposażenie budynków wspólnot mieszkaniowych (z udziałem Gminy)  poprzez budowę instalacji sanitarnych  

i centralnego ogrzewania, umożliwiło  rozbiórkę dwóch budynków komórek gospodarczych oraz dwóch szaletów  
w obrębie centrum miasta 

 Prowadzona jest inwestycja budowy dwóch budynków socjalnych  o 8 lokalach przy ul. Pancerniaków. 

 Przewidywane jest wyłączenie z eksploatacji trzech budynków o 9 lokalach należących do kategorii wyposażenia 

"D", z których budynek przy ul Rymarskiej 10 jest już wysiedlony. 

 Przewidywana jest termomodernizacja budynków przy ul Sztabowej 19, Sybiraków 2 oraz Spokojnej 4. 
 

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych (na czas nieoznaczony) ustalona na okres  

od lipca 2018 r. do końca czerwca 2019 r. obejmuje 6 osób i żadna z tych osób na koniec 2018 r. nie otrzymała propozycji 

najmu lokalu. 

 

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali socjalnych (na czas oznaczony) ustalona na okres od lipca 

2018 r. do końca czerwca 2019 r. obejmuje 21 osób, z których w 2018 r. dwie otrzymały lokale. 

 

Gmina przeprowadziła sondaż potrzeb mieszkaniowych wśród osób, które wyraziły zainteresowanie uczestnictwem  

w rządowym programie "Mieszkanie +". Zebrano 46 deklaracji z których wynika, że zaspokojenie potrzeb lokalowych tej 

grupy społecznej wymaga budowy budynku o powierzchni około 2500 m2. Liczba osób w gospodarstwach domowych, którą 

obejmują deklaracje dobiega 140. Gospodarstwa domowe zainteresowane tym programem stanowią potencjalne odciążenie 

roszczeń o lokale mieszkalne z  zasobu Gminy. 

 

Łączne zadłużenie najemców lokali Gminnego Zasobu Mieszkaniowego mieszkających zarówno w budynkach wspólnot, 

jak i stanowiących wyłączna własność Gminy na koniec 2018 r. wyniosło wraz z odsetkami 1 506 tyś zł i obejmuje należności 

z tytułu czynszów oraz opłat za wodę ciepłą i zimną, kanalizację, ogrzewanie i wywóz nieczystości. Z pośród 230 lokali 

zadłużeniem obciążonych jest 141 mieszkań, przy czym zadłużenie poszczególnego lokalu może być wytworzone przez 

poprzednich jego najemców i nie jest równe liczbie dłużników. 

 

 
Tabela 5. Informacja o nieruchomościach oddanych w trwały zarząd 

Nazwa jednostki 
Adres 

nieruchomości 
Nr działki 

Powierzchnia 
Okres zarządu opłata Uwagi 

Miejskie Przedszkole Integracyjne 
ul. Szkolna 5, 

22-200 Włodawa 
814 

3709 m2 
na czas 

nieoznaczony 
zwolnione 

Budynek o pow. 
zabudowy 864 m2 

Przedszkole Miejskie Nr 1 
ul. Słowackiego 16, 
22-200 Włodawa 

530/1 
4611 m2 

na czas 
nieoznaczony 

zwolnione 
Budynek o pow. 
zabudowy 498 m2 

Szkoła Muzyczna I Stopnia 
ul. Szkolna 7, 

22-200 Włodawa 
815 

5425 m2 
na czas 

nieoznaczony 
zwolnione 

Budynek o pow. 
zabudowy 1494 m2, 
budynki gospodarcze o 

pow. zabudowy 172 m2 

Szkoła Podstawowa Nr 2 
ul. Kopernika 3, 

22-200 Włodawa 

1739/2 

8934 m2 

na czas 

nieoznaczony 
zwolnione 

Budynek o pow. 
zabudowy 1307 m2, 

budynek gospodarczy o 
pow. zabudowy 48 m2 

Szkoła Podstawowa Nr 3 
ul. Sierpińskiego 4 

22-200 Włodawa 

2097/10 

42712 m2 

na czas 
nieoznaczony 

 
zwolnione 

Budynek o pow. 
zabudowy 5170 m2, 
inne budynki 80m2 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

ul. Sztabowa 
22-200 Włodawa 

2424/11  
2240 m2 

na czas 
nieoznaczony 

18,12 zł 

Warsztaty terapii 
zajęciowej budynek o 

pow. zabudowy 443m2  i 
budynek gospodarczy o 
pow. zabudowy 77m2 

 
 

Al.J. Piłsudskiego 28 
22-200 Włodawa 

811/2 
13434 m2 

na czas 
nieoznaczony 

813,00 zł 
Stadion 
budynek o pow. 
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

zabudowy 174 m2 

Okuninka nad j. Białym 

udział 
36104/81117 w 
działce 455/31 

1260 m2 

Na czas 
nieoznaczony 

854,00 zł 

Pomieszczenia o pow. 

361,04 m2   
(punkt informacji 
turystycznej oraz 

pomieszczenia 
gospodarcze) 

ul. Korolowska 
118/4 

16099  m2 
na czas 

nieoznaczony 
107,44 zł Kort tenisowy 

ul. Okunińska 
1959/6  

163 292 m2 
na czas 

nieoznaczony 
832,79 zł Okopiec 

 

 
Tabela 6. Nieruchomości oddane do użytkowania aktem notarialnym 

Nazwa jednostki 
Adres 

nieruchomości 

Nr działki 

Powierzchnia 
Okres zarządu Uwagi 

Włodawski Dom Kultury Al.J.Piłsudskiego 10 
963  

 2905  m2 

na czas 

nieoznaczony 

Akt notarialny rep.A 3860/2009 

Pow. użytkowa budynku 1304,70m2 

Miejska Biblioteka Publiczna ul. Przechodnia 13 
550/9  

1288 m2 

na czas 

nieoznaczony 

Akt notarialny rep.A 7012/2009 

Pow. użytkowa budynku 1177,60 m2 

 

 

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 49,66 ha gruntów, w tym  5,65 ha przeznaczonych jest pod budownictwo 

mieszkaniowe. 

 

 

Infrastruktura komunalna 

 

Woda i kanalizacja 

Zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wykonuje Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22, 

będąca w 100 % własnością Gminy Miejskiej Włodawa. Spółka inwestuje w rozwój i modernizację sieci celem objęcia 

możliwością korzystania z usług przez jak największą liczbę mieszkańców gminy. Z usług kanalizacyjnych korzysta 98, 5 % 

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 42,7 km. Długość sieci kanalizacji sanitarnej to 39,5 km. Długość kanalizacji 

deszczowej wynosi 9,3 km. Ścieki powstające na terenie Gminy Miejskiej Włodawa transportowane są do Miejskiej 

Oczyszczalni Ścieków, będącej własnością Gminy Miejskiej Włodawa, położonej przy ul. Granicznej 10 we Włodawie. 

 

 

Elektroenergetyka 

Infrastruktura elektroenergetyczna na terenie Gminy Miejskiej Włodawa jest obsługiwana przez PGE Rejon Energetyczny 

Chełm z/s 22-100 Chełm, Trubakowska 61. Na obszarze miasta Włodawa znajduje się jeden Główny Punkt Zasilający (GPZ), 

o napięciu WN/SN. Miasto Włodawa w 100 % jest zasilane ze stacji 110/15kV Włodawa wraz z gminami ościennymi 

(zlokalizowanej przy ul. Suchawskiej), w której są zainstalowane dwa transformatory, jeden o mocy 16 MVA, drugi 10 MVA. 

GPZ Włodawa jest zasilany dwoma liniami 110 kV, jedną od stacji 220/110 kV Chełm, drugą od strony Oddziału Lublin 

poprzez stację 110/15 kV Wisznice.   

 

 

Centralne ogrzewanie 

Zakład Energetyki Cieplnej przy MPGK Sp. z o. o. we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN prowadzi działalność w zakresie 

produkcji, przesyłu oraz dystrybucji ciepła dla pokrycia potrzeb odbiorców w znacznej części miasta. 
 

 

Gaz 

Co rocznie prowadzone są inwestycje polegające na rozbudowie sieci gazowej. Systematycznie wzrasta liczba odbiorców 

gazu, w 2018 r. było ich już 134. 
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4. Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 
 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie realizując przypisane mu zadania wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im funkcjonowanie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 
Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń udzielanych przez MOPS we Włodawie są odpowiednie do okoliczności uzasadniających 

udzielenie pomocy, a potrzeby korzystających z pomocy są uwzględniane w miarę możliwości finansowych Ośrodka.   

 

 

Pomoc społeczna 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie objął wsparciem (świadczeniami  z pomocy społecznej), bez względu  

na ich rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania, 481 rodzin (w tym 4 rodziny wyłącznie pracą socjalną)  i 1.141 osób w tych 

rodzinach. Z ww. grupy rodzin 202 to rodziny z dziećmi, w tym 41 rodzin to rodziny wielodzietne i 93 rodziny to  rodziny 

niepełne. Ponadto w grupie rodzin objętych pomocą Ośrodka znalazło się aż 115 rodzin emerytów i rencistów. 

 

 
Tabela 7. Powody przyznania pomocy rodzinom, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej. 

Wyszczególnienie 2018 

Ubóstwo 294 

Bezrobocie 272 

Długotrwała lub ciężka choroba 271 

Niepełnosprawność 172 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  
i prowadzenia gospodarstwa domowego 

121 

Alkoholizm 88 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 33 

Bezdomność 10 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 19 

Przemoc w rodzinie 8 

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą 
0 

Narkomania 0 

 

 

Najczęstszym powodem przyznania pomocy zarówno w roku sprawozdawczym, jak i roku poprzednim było ubóstwo,  

w drugiej kolejności bezrobocie, a następnie długotrwała lub ciężka choroba i niepełnosprawność. 

Działania podejmowane przez pracowników Ośrodka koncentrowały się przede wszystkim na diagnozowaniu i analizowaniu 

sytuacji rodzin z problemami, ustalaniu przyczyn występującego w nich kryzysu, udzielaniu wsparcia. Celem udzielonej 

pomocy było zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodziny oraz wzmocnienie w wypełnianych przez nią funkcjach 

opiekuńczej, wychowawczej, ekonomicznej, socjalizacyjnej. 

 

W 2018 r. pracownicy Ośrodka przygotowali i wydali 5.347 decyzji, w tym: 1.944 decyzje dot. pomocy społecznej (w tym 18 

odmownych, z czego 15 wydano z powodu przekroczenia kryterium dochodowego), 539 decyzji dot. dodatków 

mieszkaniowych (w tym 10 odmownych), 34 decyzje dot. dodatków energetycznych, 268 decyzji dot. Funduszu 

Alimentacyjnego, 155 decyzji dot. stypendiów (w tym 61 decyzji to decyzje  przyznające, 2 decyzje to decyzje odmowne,  
6 decyzji to decyzje cofające prawo do stypendium oraz  24 decyzje wygasające, 58 decyzji zmieniających i 4 o nienależnie 

pobranym świadczeniu) i 1344 decyzji dot. świadczeń rodzinnych, 1063 decyzji dotyczących świadczenia wychowawczego. 

Również rozpatrzono 1362 wnioski na świadczenie „Dobry start”.  

 

W 11 sprawach wniesiono odwołania od ww. decyzji.  W wyniku przeprowadzonych postępowań Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze w Chełmie : 

 4 decyzji utrzymało w całości w mocy, 

 3 decyzje uchyliło  w części i orzekło w tej części, co do istoty sprawy, 

 1 decyzję uchyliło w całości i orzekło, co do istoty sprawy, 

 2 decyzje uchyliło w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia, 

 w jednym przypadku stwierdziło uchybienie, co do terminu  wniesienia odwołania. 
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Świadczenia finansowane z pomocy społecznej 

 

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy finansowanym z budżetu państwa. W 2018 r. 60 osobom niezdolnym do pracy  

z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, wypłacono 

ogółem 565 świadczeń, na łączną kwotę 291.193 zł, tj. o 24.367,98 zł więcej niż w roku 2017.  

 

 
Tabela 8. Świadczenia finansowane z pomocy społecznej. 

Świadczenie Wyszczególnienie 2018 

Zasiłki stałe 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia 60 

Liczba świadczeń 565 

Kwota świadczeń 291.193,40 zł 

Składki zdrowotne od zasiłków stałych 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia 55 

Liczba świadczeń 485 

Kwota świadczeń 23.704,27 zł 

Zasiłki okresowe 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia 228 

Liczba świadczeń 1246 

Kwota świadczeń 434.807 zł 

Średnia wysokość świadczenia 348,96 zł 

Zasiłki celowe i pomoc w naturze 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia 120 

Liczba świadczeń 214 

Kwota świadczeń 18.759,93 zł 

Średnia wysokość świadczenia 87,66 zł 

Zasiłki celowe specjalne 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia 35 

Liczba świadczeń 58 

Kwota świadczeń 8.228,00 zł 

Średnia wysokość świadczenia 141,86 zł 

 

 

Składki zdrowotne od zasiłków stałych są zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. W roku 

sprawozdawczym opłacano 485 składek zdrowotnych dla 55 osób pobierających zasiłki stałe, które nie posiadały 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Łączna kwota wydatków to 23.704,27 zł. Wydatki uległy więc zwiększeniu,  

w porównaniu do roku 2017 o kwotę wynoszącą 1.946,07 zł.  

 

Zasiłki okresowe przyznawane głównie ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność są zadaniem 

własnym gminy finansowanym z budżetu państwa. W 2018 r. zasiłki przyznano 228 osobom na kwotę 434.807 zł. Łączna 

kwota zasiłków okresowych w porównaniu do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy jest  niższa o 52.779 zł.  

 

Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznawano jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb tzn. dofinansowanie do 

zakupu żywności, ogrzewania mieszkania, leków,  przy długotrwałej chorobie lub niepełnosprawności. Zasiłki celowe 

przyznano w roku sprawozdawczym 120 osobom na ogólną kwotę 18.759,93 zł, tj. o 10.863,26 zł mniej niż w 2017 r.  

 

W roku sprawozdawczym, nie dokonywano wydatków z tytułu sprawienia pogrzebu.  

 

Zasiłki celowe specjalne, finansowane ze środków gminy, przyznawane są osobom lub rodzinom jedynie w szczególnie 

uzasadnionych  przypadkach, w sytuacjach występowania np.: niepełnosprawności, długotrwałej choroby. W wyjątkowych 

sytuacjach ww. świadczenie może zostać przyznane również osobie o dochodach  przekraczających kryterium dochodowe  

z pomocy społecznej. W roku sprawozdawczym zasiłki celowe specjalne przyznano 35 osobom na łączną kwotę 8.228,00 zł. 

Średnia wysokość świadczeń przyznanych w 2018 r. była  niższa o 13,27 zł w porównaniu do roku poprzedniego.  

 

W roku 2018 nie przyznano pomocy w formie biletu kredytowego. 

 

Schronienie. W roku 2018 zawarto umowę z Towarzystwem św. Brata Alberta w Chełmie, które prowadzi schronisko dla 

bezdomnych mężczyzn. W ramach realizowanego zadania, w postaci schronienia, udzielono pomocy 3 osobom z terenu 

gminy miejskiej Włodawa w ilości 307 świadczeń na ogólną kwotę 4.912 zł. Koszt jednego świadczenia, czyli jeden dzień 
pobytu w schronisku, wynosił 16 zł.  
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Usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, świadczone są osobom, które z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożliwości  

zapewnienia jej przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb  życiowych, wykonywanie na 

potrzeby podopiecznego czynności pielęgnacyjnych, opiekuńczych i gospodarczych. Zadaniem opiekunów środowiskowych 

jest pomoc podopiecznemu w zwiększaniu jego samodzielności życiowej, zapewnienie kontaktu z otoczeniem oraz 

umożliwienie realizacji potrzeb wyższego rzędu. Ww. pomoc realizowana jest przez opiekunki środowiskowe zatrudnione  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie na umowę o pracę. 

W 2018 r. pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 63 osobom. Liczba udzielonych świadczeń, tj. godzin usług 

opiekuńczych wyniosła 12.776 a świadczenia udzielone zostały na kwotę 221.085 zł. Koszt realizacji jednej godziny ww. usługi 

w roku sprawozdawczym wynosił 16,00 zł do 26 kwietnia 2018 r. a od 27 kwietnia 2018 r. 18 zł. 

 

 
Tabela 9.  Usługi opiekuńcze 

Usługi Wyszczególnienie 2018 

Usługi opiekuńcze 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia 63 

Liczba świadczeń 12.776 

Kwota świadczeń 221.085 zł 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia 3 

Liczba świadczeń 185 

Kwota świadczeń 10.700,00 zł 

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 

(wydatki w rozbiciu na środki własne i od osób 
zobowiązanych) 

Koszt odpłatności za pobyt w DPS  ogółem 
300.916,49 zł 

100% 

Środki własne gminy 
144.377,26 zł 

47,98% 

Środki uzyskane od osób zobowiązanych 
156.539,23 zł 

52,02% 

Liczba osób, przebywających w domach pomocy 
społecznej 

 15 

 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym finansowanym z budżetu 

państwa. Średni koszt realizacji 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniósł 

55,00 zł, tak samo jak w roku 2017. W roku sprawozdawczym pomocą w formie ww. usług objęto 3 dzieci zamieszkałych  

na terenie naszej gminy. Liczba udzielonych świadczeń, tj. godzin usług opiekuńczych wyniosła 185 godzin a świadczenia 

udzielone zostały na kwotę 10.700,00 zł, tj.  poniesiono na ten cel wydatki większe  o 5.425,00 zł  w stosunku do roku 2018.  

 

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej. Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby, które z powodu 

wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku, a dla których zapewniana przez  

rodzinę lub Ośrodek opieka jest  niewystarczająca. W 2018 r. z tytułu ww. pomocy poniesiono wydatki w wysokości 

300.916,49  zł, w tym ze środków własnych gminy 144.377,26  zł, ze środków uzyskanych od osób alimentowanych   

156.539,23 zł. Procentowy udział środków własny gminy w roku 2018  jest  niższy w porównaniu do  2017 roku  i wynosi  

aktualnie  47,98 %.  W roku 2017 wynosił 51,75 %. 

 

Na dzień 31.12.2018 r. w domach pomocy społecznej przebywało 15 osób. W trakcie roku 2018 wydano 6 skierowań. 

Wydatki z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej ogółem, w porównaniu do roku 2017 r. uległy zwiększeniu.  

Różnica w wydatkach na ww. cel między rokiem sprawozdawczym a rokiem poprzednim wynosi 46.374,55 zł. Zwiększenie 

wydatków z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej,  wynika z faktu wzrostu odpłatności z tytułu pobytu w domach 

pomocy społecznej oraz przebywania w nich osób  nieposiadających osób zobowiązanych do  ponoszenia odpłatności 

(małżonków, zstępnych, wstępnych), bądź braku obowiązków ustawowych tych osób do ponoszenia odpłatności, z uwagi  

na  sytuację dochodową. Gmina również w roku 2018 ponosiła zastępczo opłaty w tym zakresie. 

 

Program: „Opieka 75+” 

Program polegał na zapewnieniu usług opiekuńczych nowym  osobom lub na zwiększeniu ilości przysługujących godzin usług 

opiekuńczych obecnym podopiecznym w wieku od 75 lat.  Z programu skorzystało 11 podopiecznych.  Realizacja programu 

nastąpiła przy wykorzystaniu  posiadanych 9 etatów opiekunek.  W ramach programu poniesiono wydatki na wynagrodzenia 

opiekunek w  wysokości 30.211,61 zł, w tym wkład własny  wyniósł 15.275,01  zł, a kwota dotacji  wyniosła 14.936,60 zł. 

 

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie kolejny rok realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”, którego celem było ograniczenie zjawiska  niedożywienia, poprzez wsparcie finansowe gmin w realizacji zadania 

własnego w zakresie  dożywiania. Na realizację zadania gmina mogła otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy 
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wynosił nie mniej niż 40 % przewidywanych kosztów realizacji Programu. W trakcie realizacji programu gmina mogła 

wnioskować o zmniejszenie udziału środków własnych, co miało miejsce. 

W 2018 r. na realizację Programu wydatkowano ogółem 220.000,00 zł, z tego kwota  176.000,00 zł to dotacja, a pozostała 

kwota 44.000,00 zł to środki własne gminy. Porównanie wydatków na realizację Programu w ostatnich dwóch latach 

wskazuje, że w roku 2018 na realizację programu wydatkowano o 10.000 zł miej  niż w roku 2017.  

 

 
Tabela 10.  Program: „Pomoc państwa w zakresie dożywiana” - wydatki 

 Wyszczególnienie 2018 

Wydatki w rozbiciu na źródło finansowania 

Koszt programu ogółem 220.000,00 zł 

Środki własne gminy 44.000,00 zł 

Dotacja 176.000,00 zł 

Wydatki w rozbiciu na formy pomocy 

Koszt realizacji programu ogółem, w tym: 220.000,00 zł 

Pomoc w formie zasiłku celowego i świadczeń 
rzeczowych 

85.600,00 zł 

Pomoc w formie posiłku przyznana na podstawie decyzji 
administracyjnych 

134.400,00 zł 

 

 

Pomoc w ramach Programu przyznawana jest w formie posiłków oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności 

tym rodzinom, których dochód nie przekracza 150 % odpowiedniego kryterium dochodowego wynikającego z ustawy  

o pomocy społecznej.  

 
W roku 2018 pomocą w ramach programu w formie zasiłku celowego i pomocy w naturze  objęto 546 osób w rodzinach, 

tj. o 35 osób w rodzinach mniej w roku 2017. Natomiast w 2018 r. średnia wysokość zasiłku celowego z Programu wyniosła 

186,09 zł i była wyższa od średniej kwoty świadczenia z roku 2017 o 14,07 zł.  

 

 
Tabela 11.  Program: „Pomoc państwa w zakresie dożywiana” – formy pomocy.   

 Wyszczególnienie 2018 

Pomoc w formie zasiłku celowego i 
świadczeń rzeczowych 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie 248 

Liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie 546 

Liczba świadczeń 460 

Kwota świadczeń 85.600,00 zł 

Średnia kwota świadczenia 186,09  zł 

Pomoc w formie posiłku (przyznana w 
drodze decyzji administracyjnej) 

Liczba osób korzystających z posiłku 286 

Liczba posiłków 33.769 

Koszt posiłków 134.000,00 zł 

Średni koszt posiłku 3,97 

 

 

W odniesieniu do pomocy udzielonej w formie posiłku, liczba osób korzystających z tej formy pomocy zmniejszyła się  

w 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego o 8 osób, zmniejszyła się również liczba wydanych posiłków. W 2018 r. wydano 

o 1959 posiłków mniej niż w roku 2017. Wynika to z faktu, że na realizację programu w roku 2018 wydatkowano  

o 10.000,00 zł mniej niż w roku 2017.   

 

Pomoc w formie gorących posiłków realizowana była w 12 punktach na terenie miasta Włodawa, w stołówkach szkolnych 
i przedszkolnych. Kilkoro uczniów z terenu Gminy Miejskiej Włodawa korzystało  z pomocy w ramach Programu poza 

miejscem zamieszkania, tzn. spożywała posiłki w stołówkach szkolnych szkół mających siedzibę poza Włodawą. 

 

 

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 
 

Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki na opiekę i wychowanie 

tego dziecka. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosi 10%  tych wydatków, w drugim roku 30%, 

a w trzecim i następnych latach 50%. 

Również w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-
terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 
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przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10 % w pierwszym 

roku, 30 % w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej – średnich 

miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w danej placówce. 

Należy zaznaczyć, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie ponosi wydatki na utrzymanie dzieci umieszczone 

w pieczy zastępczej na nowych zasadach. 

Na koniec roku sprawozdawczego w pieczy zastępczej umieszczonych było 30 dzieci z terenu miasta Włodawa, w tym: 

 20 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej; 

 10 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Na nowych zasadach, związanych ze współfinansowaniem pobytu dzieci w pieczy zastępczej, na dzień 31.12.2018 r., 

przebywało 20 dzieci (w tym 10 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 10 w instytucjonalnej pieczy zastępczej). 

Dodatkowo w trakcie roku finansowano koszt  pobytu 7 dzieci (5 w rodzinnej pieczy zastępczej i 2 w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej),  które nie wystąpiły już na koniec roku, w związku z opuszczeniem pieczy.   
Ogółem w 2018 r. z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej poniesiono wydatki w wysokości 239.894,06 zł. W roku 2017 

wydatki poniesione z tytułu ww. pomocy wyniosły 217.860,36 zł. i dotyczyły 24 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

Wzrost wydatków na współfinansowanie kosztów pobytu w pieczy zastępczej wynika ze wzrostu liczby dzieci w niej 

umieszczonych oraz ze wzrostu odpłatności na pobyt. 

 

Wsparcie i pomoc asystenta rodziny 

 

W ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej we Włodawie zatrudnił asystenta rodziny na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 stycznia 2018 

r. – 31 grudnia 2018 r.  

Ogółem na wynagrodzenie asystenta rodziny w 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości: 31.868,20 zł, w tym: 

 kwota dotacji: 15 875,00 zł 

 kwota wkładu własnego: 15.993,20 zł 

W poprzednim roku na zatrudnienie asystenta rodziny  na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,  wydatkowano 

ogółem 33.398,61 zł, w tym: 

 kwota dotacji: 20.193,00 zł 

 kwota wkładu własnego: 13.205,61 zł. 

W roku sprawozdawczym pomocą asystenta rodziny było objętych ogółem 13 rodzin wykazujących trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, z których 3 rodziny to rodziny objęte pomocą asystenta w trakcie roku 

sprawozdawczego. 

Praca asystenta koncentrowała się przede wszystkim na poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej rodzin, w których 

są dzieci. Głównym celem asystentury było podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności 

prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami dnia codziennego. Należy nadmienić, że rodzinie może 

zostać przydzielony asystent rodziny, tylko za jej zgodą. W tym kontekście pracę asystenta należy rozumieć jako formę 

wsparcia, a nie przymusu. Szczegółowe ustalenia w powyższym zakresie zawarte są w sprawozdaniu z realizacji zadań  

z zakresu wspierania rodziny Gminy Miejskiej Włodawa za rok 2018. 

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przysługuje prawo do pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i/lub zasiłku szkolnego. Ww. świadczenia zostały 

wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu  

do edukacji. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy przekazanym 

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Włodawie do realizacji począwszy od 2012 r. Pomoc materialna dla uczniów 
jest finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków własnych gminy. 

W okresie sprawozdawczym na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano ogółem 130.426,51 

zł, tj. o 19.936,90 zł mniej niż w roku 2017.  

 

 
Tabela 12.  Pomoc materialna dla uczniów 

Wyszczególnienie 2018 

Koszt pomocy ogółem 

w tym: 

130.426,51 

100 % 

Pomoc w formie stypendium 129.806,51 zł 

Pomoc w formie zasiłku 620,00 zł 

Środki własne gminy 
14.874,53 

11,40% 

Dotacja 
115.551,98 

88,60% 
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Z kwoty 130.426,51 zł wydatkowanej na pomoc materialną dla uczniów w 2018 r. 99,52 % środków stanowiły stypendia 

szkolne. W roku sprawozdawczym przyznano 1 zasiłek szkolny w kwocie 620,00 zł (0,48%). 

 

Stypendia szkolne. 

 

W 2018 r. w okresie styczeń - czerwiec stypendia wypłacono 97 osobom na kwotę 79.930,73 zł. Średnia miesięczna 

wysokość wypłaconego stypendium wyniosła 137,34 zł. Stypendia szkolne w okresie od września do grudnia 2018 r. 

wypłacono 96 uczniom na łączną kwotę 49.875,78 zł, co oznacza, że średnia miesięczna wysokość stypendium w ww. okresie 

wyniosła 129,88 zł. 

  

Zasiłki szkolne 

 

W 2018 r.  wypłacono 1 zasiłek szkolny w kwocie 620,00 zł 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

 

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie działa Warsztat Terapii Zajęciowej we Włodawie. Działalność 

Warsztatu skierowana jest na pomoc osobom niepełnosprawnym w podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych 

w życiu codziennym, zawodowym, społecznym. Rehabilitacja społeczna i zawodowa realizowana jest poprzez terapię 

zajęciową. 

Podobnie jak w latach poprzednich Warsztat prowadził zajęcia w pracowni plastyczno-fotograficznej, gospodarstwa 

domowego, poligraficznej, krawiecko-hafciarskiej, stolarsko-wikliniarskiej, animacji kultury i muzykoterapii oraz 

rękodzielnictwa artystycznego. W zajęciach uczestniczyło 40 osób. 

Powiat Włodawski  na działalność Warsztatu w roku 2018 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i Poszkodowanych przeznaczył kwotę w wysokości 663.840,00 zł. Wydatki poniesione na działalność 

WTZ we Włodawie w 2018 r., w części wkładu własnego finansowanego ze środków z Powiatu Włodawskiego oraz Gminy 

Miejskiej  Włodawa wyniosły 73.760,00  zł. Ogólnie na działalność Warsztatu w roku 2018 wydatkowano kwotę  

w wysokości  737.600,00 zł, czyli o 26.666,00 zł więcej niż w roku poprzednim. 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się obsługą Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Ponadto Ośrodek jest 

jednym z realizatorów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie. 
 

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

W roku sprawozdawczym 2018 zwołano 5 posiedzeń Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Celem spotkań  członków 

zespołu było m. in.: 

 zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zespołu, półrocznego i rocznego; 

 podjęcie decyzji w sprawie zakończenia procedur „Niebieskie Karty”; 

 monitoring działalności grup roboczych; 

 omawianie spraw bieżących realizowanych  w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego. 

W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje grupy robocze. 

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wszczęto 41 procedur „Niebieskie Karty”. Dla 39 z 41 

procedur „Niebieskie Karty” wszczętych w roku 2018 r., przyjęto indywidualny plan pomocy. W 2 przypadkach nie 

ustalono planu pomocy, ponieważ procedurę „Niebieskie Karty” zakończono przed ustaleniem planu pomocy. 

Z grupy procedur wszczętych w okresie sprawozdawczym 40 z nich wszczęli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

we Włodawie, a 1 procedurę wszczął pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie. Ponadto 

członkowie grup roboczych w omawianym okresie pracowali nad przypadkami przemocy w rodzinie, co do których 

procedurę wszczęto w latach poprzednich. Według stanu na pierwszy dzień okresu sprawozdawczego było 41 takich 

przypadków. Oznacza to, że w 2018 roku ogółem prowadzono 82 procedury „Niebieskie Karty”. 

Pracując nad indywidualnymi przypadkami występowania przemocy w rodzinie, w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. 

zwołano 134 posiedzenia grup roboczych. 

Z 82 procedur „Niebieskie Karty”, realizowanych w 2018 r. zakończono 41 procedur. W 24 przypadkach procedurę 

zakończono w związku z ustaniem przemocy w rodzinie i uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, w tym w 1 przypadku ustanie 

przemocy nastąpiło w związku ze śmiercią osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie. 

W 17 przypadkach procedurę zakończono w związku z brakiem zasadności podejmowania działań. 

Szczegółowe ustalenia w powyższym zakresie zawarto w sprawozdaniu z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Włodawa na lata 2017-2020 za 2018 r. 

Wydatki ujęte w rozdziale dotyczącym przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły 45 050,00 zł i dotyczyły wydatków 

na wypłatę wynagrodzenia pracownika zajmującego się realizacją zadań w tym zakresie oraz sfinansowania szkolenia. 
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Wypłacanie świadczeń rodzinnych,  świadczenia wychowawczego, „DOBRY START” i pomoc osobom 

uprawnionym do alimentów 

 

Zasiłki rodzinne 

 

W omawianym 2018 roku nastąpiło zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków rodzinnych w porównaniu do roku 2017  

o kwotę 28.024,17 zł. W roku 2018 wypłacono  10.150 świadczeń na łączną kwotę 1.135.484,17 zł, natomiast w roku 2017 

wypłacono  9.692 świadczenia na kwotę ogółem 1.107 460,00  zł.   

Świadczenia rodzinne  wypłacano w kwotach: 

 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 

 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 

 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia, 
 

Szczegóły dotyczące wypłaty zasiłków rodzinnych zamieszczono w tabeli poniżej. 

 

 
Tabela 13. Zasiłki rodzinne 

 Wyszczególnienie 2018 

Zasiłki rodzinne 
Liczba świadczeń 10.150 

Kwota świadczeń 1.135.484,17 zł 

Dodatki do zasiłku rodzinnego 
Liczba świadczeń 3 903 

Kwota świadczeń 483.961,82 zł 

Świadczenia pielęgnacyjne 
Liczba świadczeń 533 

Kwota świadczeń 784 204,00 zł 

Zasiłki pielęgnacyjne 
Liczba świadczeń 3.295 

Kwota świadczeń 521.152,00 zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 
Liczba świadczeń 382 

Kwota świadczeń 202.571,00 zł 

Świadczenie rodzicielskie 
Liczba świadczeń 463 

Kwota świadczeń 419.356,00 zł 

Świadczenie wychowawcze 
Liczba świadczeń 15.171 

Kwota świadczeń 7.544.347,67 zł 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Liczba świadczeń 2100 

Kwota świadczeń 899.996 zł 

Średnia wysokość świadczenia 428,57 

Dodatki mieszkaniowe 

Liczba świadczeń 3.284 

Kwota świadczeń 586.300,60 

Średnia wysokość świadczenia 178,53 

 

 

Osobom pobierającym zasiłek rodzinny przysługują dodatki do tego zasiłku z tytułu: 

 urodzenia dziecka (jednorazowo w wysokości 1.000,00 zł), 

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (w wysokości 400,00 zł miesięcznie), 

 samotnego wychowywania dziecka (w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł 
na wszystkie dzieci), 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (miesięcznie: 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia  

5 roku życia oraz 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia), 

 rozpoczęcia roku szkolnego (przysługuje raz w roku szkolnym w wysokości 100,00 zł na dziecko), 

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (w związku z zamieszkiwaniem  
w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której 

realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku 

dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności - w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko  albo w związku z dojazdem z miejsca 

zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły 

ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki  

w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko),  
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 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (w wysokości 95,00 zł miesięcznie, dodatek przysługuje na trzecie 

i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego). 

W 2018 r. przyznano ogółem 3903 dodatki do zasiłku rodzinnego na łączną kwotę  483.961,82 zł, tj. o  1.183,18 zł więcej 

niż w roku 2017. 

 

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane są rodzicom zajmującym się niepełnosprawnym dzieckiem. W roku sprawozdawczym 

wysokość świadczenia wynosiła 1477,00 zł i przysługiwała z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej: 

matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, innym osobom,  

na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie w roku sprawozdawczym wypłacono 533 świadczenia pielęgnacyjne 

na kwotę 784.204,00 zł. W roku 2017 świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 541 osobom, wydając na ten cel o 31.237,00 zł 

mniej. Powodem powyższej różnicy w wydatkach jest przede wszystkim fakt, że w roku 2017 obowiązywały niższe  kwoty 

świadczeń (1406 zł miesięcznie). 

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w przypadku zaistnienia konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osobie ze 

względu na jej niezdolność do samodzielnej egzystencji, gdy osoba ta nie została umieszczona w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie. Miesięczna wysokość świadczenia wynosiła 153,00 zł w okresie I – X 2018, a od XI 2018 r. wynosiła 

184,42 zł. W roku 2018 wypłacono 3295 zasiłków pielęgnacyjnych na łączną kwotę 521.152 zł, tj. o  25.891 zł więcej niż  

w roku 2017. Powodem powyższego jest głównie wzrost kwoty wypłacanego zasiłku pielęgnacyjnego. 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest kolejną formą pomocy z zakresu świadczeń rodzinnych jest specjalny zasiłek opiekuńczy. 

Ww. świadczenie przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży 

obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania 
stałej opieki nad osobą niepełnosprawną legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Specjalny 

zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej 

opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto. Specjalny zasiłek 

opiekuńczy przysługiwał w kwocie 520,00 zł miesięcznie w okresie od I – X 2018 r. a od XI 2018 r. przysługuje w kwocie 620 

zł miesięcznie. W roku sprawozdawczym ww. świadczenie wypłacono 382 świadczenia na łączną kwotę 202.571,00 zł.  

W 2017 r. wypłacono 366 tych świadczeń, wydając na ten cel kwotę 189.212,00  zł. 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje rodzicom w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko.  

W 2018 r. wypłacono 95 świadczeń z ww. tytułu na kwotę 95.000,00 zł. W roku poprzedzającym rok sprawozdawczy, na ww. 

cel wydatkowano 110.000,00 zł wypłacając 110 świadczeń. 

 

Świadczenie rodzicielskie wypłacane jest w wysokości 1000,00 zł miesięcznie, w sytuacji jeżeli żaden z rodziców dziecka nie 

otrzymują zasiłku macierzyńskiego  lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy  jako okres urlopu 

macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,  lub okres urlopu rodzicielskiego. Szczegóły zawarto  

w tabeli poniżej. 

 

Świadczenie wychowawcze przysługujące w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko z przeznaczeniem na częściowe pokrycie 

wydatków związanych z wychowaniem dzieci, w tym związanych z  opieką nad nimi i zaspokajaniem ich potrzeb.  

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko jest uzależnione od dochodu rodziny, tj. przysługuje matce, ojcu, opiekunowi 

faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł.  

Tabela poniższa prezentuje szczegóły związane z realizacją ww. świadczenia. 

W roku sprawozdawczym na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowaną o 222 677,33 zł mniej niż w roku 2017,  

a liczba wypłacanych świadczeń była mniejsza o 165. Powodem powyższego jest między innymi zmiana miejsca zamieszkania 

świadczeniobiorców, a tym samym gminy właściwej do wypłaty świadczeń wychowawczych.  

 

W roku 2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie realizował Program Rządowy „Dobry Start”. Świadczenie 

przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne 

domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-

terapeutycznych oraz osobom uczącym się raz w roku - w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. W ramach 

realizowanego programu wypłacono 1.362 świadczenia na łączną kwotę 408 600,00 zł. 

  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują rodzicom, którzy nie mogą wyegzekwować alimentów na swoje dziecko. 

W 2018 r. z funduszu alimentacyjnego wypłacono 2.100 świadczenia na kwotę 899.996  zł, natomiast w roku 2017 na 2443 

świadczeń wydatkowano o 130.808 zł więcej.  Średnia wysokość świadczenia alimentacyjnego w 2018 r. wyniosła 428,57 zł,  

a w 2017 r. – 421,94 zł.  

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych 

zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, osobom zajmującym lokale mieszkalne 

w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do 

zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal 
mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny. 

O pomoc w formie dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka 

gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku 
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mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie 

jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. 

Pomoc w formie dodatku mieszkaniowego jest zadaniem finansowanym ze środków własnych gminy. 

W 2018 r. wypłacono 3284 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 586.300,60 zł. W porównaniu do 2017 r., środki 

wydatkowane na ww. cel w roku sprawozdawczym  zmniejszyły się o 72.394,72 zł.  

O dodatek mieszkaniowy ubiegają się przede wszystkim osoby samotne, starsze, rodzice samotnie wychowujący dzieci  

i rodziny w gospodarstwach wieloosobowych, bardzo często korzystający z innym form pomocy społecznej. 

 

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, 

które otrzymują na ten cel dotacje z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot 

określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu 

zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym. Miesięczna 

wysokość dodatku energetycznego w roku 2018 wynosiła odpowiednio: 

 11,22 zł w okresie od I do IV 2018 r.  i 11,35 zł w okresie od V do XII 2018 r., w przypadku osoby samotnej; 

 15,58 zł w okresie od I do IV 2018 r.  i 15,77 zł w okresie od V do XII 2018 r.,  w przypadku rodziny liczącej od 2 
do 4 osób; 

 18,70 zł w okresie od I do IV 2018 r.  i 18,92 zł w okresie od V do XII 2018 r., w przypadku rodziny liczącej  

co najmniej 5 osób. 

W roku sprawozdawczym mieszkańcom gminy miejskiej Włodawa wypłacono  208 dodatków energetycznych  na ogólną 

kwotę  3.025,71 zł, tj. o 386,31 zł mniej  niż w roku 2017. 

 

Projekt pn. „Aktywizacja i integracja klientów miejskiego ośrodka pomocy społecznej we Włodawie”. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 29 lutego 2020 r. realizuje projekt 

pn. „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”. Projekt współfinansowany jest  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 11 włączenie społeczne, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą  

o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Działanie 11.1 Aktywne 

włączenie.  

W ramach projektu w okresie od 29 października 2018 r. do 20 grudnia 2018 r. 10 mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa 

(5 kobiet 5 mężczyzn), bezrobotnych z ustalonym III profilem, w wieku 21-64 lata, z niskim wykształceniem, korzystających 

ze świadczeń pomocy społecznej zostało objętych Programem Aktywizacja i Integracja (PAI), który zakładał  realizację 

dwóch bloków: Blok Integracja, tj. grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupy wsparcia oraz trening umiejętności 

osobistych i społecznych oraz Blok Aktywizacja, tj. udział w płatnych pracach społecznie-użytecznych. W kolejnym etapie 

realizacji projektu zapanowano wsparcie dla 5 mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa (3 kobiety i 2 mężczyzn), w wieku 

21-64 lata z niskim wykształceniem pozostających bez zatrudnienia w postaci szkoleń zawodowych: spawacz oraz fryzjer 

kończących się egzaminem i uzyskaniem kwalifikacji. Osoby, które ukończą szkolenia odbędą również 3 miesięczne płatne 

staże zawodowe. Ponadto każdy uczestnik projektu objęty został wsparciem w formie spotkania z doradcą zawodowym  

w celu ustalenia Indywidualnego Planu Działań, kontraktem socjalnym, a w ramach wkładu władnego przyznano zasiłki 

celowe na kwotę 8.000,00 zł. 

 
Wartość projektu: 122 550,00 zł 

Wkład własny: 18 382,50 zł  
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5. Ochrona zdrowia. 
 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2018 roku Gmina Miejska Włodawa nie prowadzi zakładów opieki zdrowotnej. 

 

 

Programy zdrowotne 
 

Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018 dla Gminy 

Miejskiej Włodawa 

Uchwałą Nr LX/279/2014 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 31 października 2014 r. został przyjęty „Program zdrowotny 

w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018 dla Gminy Miejskiej Włodawa” 

Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania, rodzajem raka u kobiet poniżej 45 roku życia. W Polsce 

atakuje on ponad 3600 kobiet rocznie, połowa z nich umiera. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. 

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobie są szczepionki. Gmina Miejska Włodawa od 2011 roku W 100% finansuje 

szczepienia dziewczynek zameldowanych na pobyt stały we Włodawie. W 2018 roku zaszczepiono 38 dziewczynek, koszt 

pełnego cyklu szczepienia to 630 zł/osobę.  

 

Uchwałą Nr IV/15/18 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 20 grudnia 2018 r. został przyjęty kolejny „Programu Profilaktyki 

Zdrowotnej Gminy Miejskiej Włodawa na lata 2019-2022 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka 

ludzkiego (HPV) – dziewczynki 13-letnie”. W Programie planuje się zaszczepić 244 dziewczynki zameldowane we Włodawie 

na pobyt stały.  

 

Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii  

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.) zadania własne gmin w zakresie określonym ww. ustawą powinny być realizowane  

w ramach gminnych programów profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanych corocznie przez rady 

gmin. W  ten sam sposób realizowane są również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.). W mieście Włodawa Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania 

Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2018, oparty na zadaniach określonych w  obu aktach prawnych, został 

przyjęty do realizacji uchwałą Nr XLVI/241/17 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 21 grudnia 2017 r.  

 

Za koordynowanie realizacji Programu odpowiada pracownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego we 

Włodawie oraz członkowie Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie. 

Cel główny Programu został określony jako propagowanie zdrowego stylu życia z dala od uzależnień, usuwanie następstw 

nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy 

terapeutycznej, psychologicznej i prawnej dla osób uzależnionych, członków ich rodzin, jak również osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. 

 

Zakres Programu wyznaczały, z jednej strony istniejące potrzeby, z drugiej zaś możliwości ich realizacji. Szczególny nacisk  

w Programie położono na udzielanie pomocy terapeutycznej, prawnej oraz psychologicznej osobom uzależnionym od 

alkoholu i substancji psychoaktywnych, jak również osobom współuzależnionym i członkom ich rodzin oraz ofiarom 

przemocy domowej, prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, wspomaganie działalności 

instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami oraz ograniczanie 

dostępności fizycznej alkoholu. Takie działania miały na celu zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i 

narkotykowych w mieście oraz zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują. 
 

 
Tabela 14. Udzielona pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna. 

Działania podjęte na terenie miasta w 2018 r w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej 
oraz prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych, osób dotkniętych przemocą domową 

oraz członków ich rodzin oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację. 

Rodzaj podjętych działań Przeznaczone środki finansowe 

1. Prowadzenie otwartych grupowych zajęć terapeutycznych oraz warsztatów dla osób uzależnionych, 
współuzależnionych oraz członków ich rodzin przez specjalistę psychoterapii uzależnień. 

 
Zajęcia terapeutyczne prowadzono z podziałem na trzy grupy: 

 osoby współuzależnione i członkowie rodzin osób uzależnionych – uczestniczyło 13 osób, 

 osoby uzależnione, szkodliwie zażywające -  uczestniczyło 23 osoby, 

 osoby uzależnione – grupa zaawansowana -  uczestniczyło 17 osób. 

Warsztaty edukacyjno-terapeutyczne – uczestniczyło 6-10 osób. 

20 060,00 zł 
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2.  Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Centrum Profilaktyki i 

Rozwoju Osobowości we Włodawie. 
     Pracownicy punktu: 

15 443,46 zł 

Prawnik Psycholog 

Liczba udzielonych porad Osoby, korzystające z dyżurów 
Dyżur finansowany przez Gminę 
Włodawa w ramach współpracy 

komisji miejskiej i gminnej na 
terenie miasta. 

94 
Kobiety Mężczyźni 

55 14 

3. Funkcjonowanie w ramach Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Zespołu Motywującego, którego zadaniem jest prowadzenie rozmów interwencyjno – motywujących z 
osobami, wobec których istnieje podejrzenie o nadużywanie alkoholu oraz wykonanie czynności, 

zmierzających do zdiagnozowania stopnia uzależnienia poprzez sporządzenie opinii psychiatryczno – 
psychologicznych przez biegłych sądowych z zakresu psychiatrii i psychoterapii uzależnień. Podczas 
posiedzeń Zespołu Motywującego osoby uzależnione od alkoholu motywowane są do uczęszczania na 

zajęcia terapeutyczne oraz do korzystania z wszelkiej pomocy, dostępnej na terenie miasta, w celu 
utrzymania trzeźwości.  

1 294,00 zł 

Liczba wniosków, które wpłynęły w 2018 r. w stosunku do osób 
uzależnionych: 

18 

Liczba posiedzeń Zespołu Motywującego: 7 

Liczba przeprowadzonych rozmów interwencyjno-motywujących: 

30 

Osoby uzależnione 
Członkowie 
rodzin osób 

uzależnionych 

19 11 

Liczba wystawionych opinii biegłych sądowych w sprawie uzależnienia 

od alkoholu: 
3 

Wnioski skierowane do sądu o przymusowe leczenie odwykowe: 4 

 

 
Tabela 15. Działalność informacyjna i edukacyjna 

Działania podjęte na terenie miasta w 2018 r w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieci i młodzieży. 

Rodzaj podjętych działań Przeznaczone środki finansowe 

1. Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej, która jest placówką wsparcia dziennego, działającą 

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie. Celem działania świetlicy jest zapewnienie 
aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z rodzin problemowych. Działalność 
świetlicy zapobiega także niedostosowaniu społecznemu oraz przestępczości wśród młodzieży 
szkolnej. Podczas zajęć w świetlicy prowadzony jest program profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. 

86.187,22 zł 

Łączna liczba dzieci i młodzieży biorącej udział w zajęciach: 
ogółem 

w tym dzieci z rodzin 

alkoholowych 

42 16 

Liczba wychowawców: 2 

2. Prowadzenie zajęć dla dzieci z grup ryzyka z programem opiekuńczo-wychowawczym w Centrum 
Profilaktyki i Rozwoju Osobowości we Włodawie. 

24.843,81 zł Łączna liczba dzieci i młodzieży biorącej udział w zajęciach: 
ogółem 

w tym dzieci z rodzin 

alkoholowych 

71 16 

Liczba wychowawców: 5 

3.  Realizacja programów z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowanej głównie do dzieci i młodzieży z 
terenu miasta przez szkoły i jednostki podległe Gminie Miejskiej Włodawa lub inne jednostki z terenu 

miasta oraz organizacje pozarządowe, w tym jednorazowe prelekcje i pogadanki, festyny i inne 
imprezy plenerowe, konkursy (plastyczne, literackie i muzyczne), kolonie i półkolonie oraz warsztaty 
dla dzieci i osób dorosłych. 

58.004,15 zł 
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Tabela 16. Ograniczenie dostępności fizycznej alkoholu. 

Działania podjęte na terenie miasta w 2018 r w celu ograniczenia dostępności fizycznej alkoholu. 

1. Ustalenie oraz przestrzeganie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży (gastronomia), odrębnie dla poszczególnych rodzajów alkoholu, tj.: 

 25 punktów dla napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo; 

 20 punktów dla napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

 15 punktów dla napojów powyżej 18% zawartości alkoholu. 

2.  Ustalenie oraz przestrzeganie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży (detal), odrębnie dla poszczególnych rodzajów alkoholu, tj.: 

 35 punktów dla napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo; 

 35 punktów dla napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

 35 punktów dla napojów powyżej 18% zawartości alkoholu. 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa 
(stan na 31.12.2018 r.) 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży(sklepy): 
30 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale 

gastronomiczne): 
15 

Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych, ważnych w 2018 r. 
(stan na 31.12.2018 r.) 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): 81 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale 
gastronomiczne): 

29 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2018 r. 

poza miejscem sprzedaży 
(według zawartości alkoholu) 

w miejscu sprzedaży 
(według zawartości alkoholu) 

do 4,5%  
(oraz piwa) 

od 4,5% do 18% powyżej 18% 
do 4,5%  

(oraz piwa) 
od 4,5% do 18% powyżej 18% 

0 0 0 7 3 3 

Wartość alkoholu sprzedanego w 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Włodawa (na podstawie oświadczeń złożonych przez 
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych): 

do 4,5%  
(oraz piwa) 

od 4,5% do 18% powyżej 18% razem 

9.984.155,91 zł 1.457.417,18 zł 6.092.565,84 zł 17.534.138,93 zł 

 

 
Tabela 17. Tworzenie i finansowanie miejsc rekreacji i wypoczynku. 

Działania podjęte na terenie miasta w 2018 r w ramach tworzenia i finansowania nowych miejsc rekreacji i wypoczynku, 
zachęcającego do zdrowego spędzania czasu wolnego. 

Rodzaj podjętych działań Przeznaczone środki finansowe 

Realizacja inwestycji w formie placu zabaw dla dzieci przy ul. 
Sztabowej  

29.354,60 zł 
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Tabela 18. Finansowanie działań ze środków MKPiRPA. 

Finansowanie działań ze środków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we 
Włodawie. 

Łączna wysokość środków finansowych uzyskanych przez Gminę Miejską Włodawa z tytułu rocznych opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
wydanych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, a także jednorazowych zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r. 

353.755,90 zł 

Łączna wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie miasta na realizację Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2018. 

310.000,00 zł 

Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2018. 
276.143,27 zł 

Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację zadań z zakresu narkomanii. 1.969,11 zł 

Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań wynikających z 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2018: 

1.  Zorganizowanie wypoczynku zimowego połączonego z programem profilaktycznym dla dzieci na terenie szkół 
podstawowych miasta Włodawy podczas ferii zimowych w 2018 r. przez Stowarzyszenie „Trójka” - 
uczestniczyło 135 dzieci; 

     kwota przekazanej dotacji: 16 000,00 zł 

2. Zorganizowanie wypoczynku zimowego połączonego z programem profilaktycznym dla dzieci na terenie szkół 
podstawowych miasta Włodawy podczas ferii zimowych w 2018 r. przez Uczniowski Klub Sportowy 

„Tramp” - uczestniczyło 80 uczniów; kwota przekazanej dotacji:12 000,00 zł 
3.  Zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży „Artystyczne lato” połączonych z programem profilaktyki 

przeciw uzależnieniom przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej – uczestniczyło 15 dzieci; 

kwota przekazanej dotacji: 2 000,00 zł. 

30.000,00 zł 
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6. Oświata i kultura 
 

 

Oświata 
 

Organizacja placówek 

 

Żłobki i kluby dziecięce 

Na terenie Gminy Miejskiej Włodawa funkcjonują 3 placówki świadczące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Należą do 

nich: Niepubliczny żłobek ,,Promyczek”, Niepubliczny żłobek ,,Mała Akademia” oraz Klub dziecięcy ,,Domek”.  

Ogółem, ww. placówki dysponują 59 miejscami opieki dla dzieci do lat 3, z tego na żłobki przypadają 44 miejsca, zaś klub 

dziecięcy oferuje 15 miejsc, co zaspokaja potrzeby Gminy Miejskiej Włodawa w zakresie świadczenia opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3. 

Stosownie do przepisów Uchwały nr IV/20/15 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości i 

zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy 

Miejskiej Włodawa, żłobki oraz klub dziecięcy korzystały w 2018 r. z dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Włodawa 

w postaci dofinansowania wydatków bieżących. Kwota przekazanych dotacji wynosiła: dla żłobka ,,Promyczek” - 83 750 zł, 

dla żłobka ,,Mała Akademia” - 23 250 zł, oraz dla klubu dziecięcego ,,Domek” - 9 000 zł. 

 
Przedszkola 

We Włodawie funkcjonują trzy przedszkola publiczne: Miejskie Przedszkole Integracyjne, Przedszkole Miejskie  

nr 1 i Przedszkole Miejskie nr 2 oraz jedno przedszkole niepubliczne - Mała Akademia prowadzona przez Fundację 

Akademia Umiejętności. W szkołach podstawowych nr 2 i 3 funkcjonują oddziały przedszkolne.  

Wychowaniem przedszkolnym objętych było w roku 2018 ogółem: 

 od stycznia do sierpnia – 518 dzieci 

 od września do grudnia – 517 dzieci. 

 

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym od 1 września 2014 r. wynosi 1 zł za godzinę zajęć w czasie 

przekraczającym pobyt bezpłatny tj. pięć godzin dziennie. 

Miasto otrzymuje z budżetu państwa dotację przedszkolną, dotacja ta w 2018 r. wynosiła 114,16 zł miesięcznie na jedno 

dziecko przebywające w przedszkolu, podczas gdy koszt utrzymania jednego dziecka w miejskim przedszkolu wynosił ok. 

953 zł, a w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych ok. 186 zł. 

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowana była pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zajęciami 

korekcyjno-kompensacyjnymi objęto 26 dzieci (od września 21 dzieci), pomoc logopedyczną otrzymało 159 wychowanków 

(od września 140), z zajęć terapeutycznych skorzystało 27 dzieci (od września 12), a rewalidacją objętych było 11 

przedszkolaków (od września również 11). Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszcza 11 przedszkolaków (od 
września 19) z orzeczeniami o niepełnosprawności (autyzm, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niepełnosprawność 

ruchowa i inne).  

 

Szkoły podstawowe i gimnazjum 

Miasto Włodawa jest organem prowadzącym dla dwóch szkół podstawowych oraz jednego gimnazjum.   

W szkołach podstawowych uczyło się: 

 od stycznia do sierpnia 2018 r. – 1 023 uczniów 

 od września do grudnia 2018 r. – 1 185 uczniów (doszły klasy VIII) 

do gimnazjum uczęszczało: 

 od stycznia do sierpnia 2018 r. – 115 uczniów (klasy II i III) 

 od września do grudnia 2018 r. – 52 uczniów (tylko klasa III) 

 

W szkołach podstawowych także zorganizowano pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Do sierpnia 2018 r. zajęciami 

dydaktyczno - wyrównawczymi objętych było 71 uczniów, zajęciami korekcyjno -kompensacyjnymi 34 uczniów, pomoc 

logopedyczną otrzymało 60 uczniów, z zajęć socjoterapeutycznych skorzystało 60 uczniów a rewalidacją objętych było 16 

uczniów. Od września 2018 r. zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi objętych było 42 uczniów, zajęciami korekcyjno-

kompensacyjnymi 121 uczniów, pomoc logopedyczną otrzymało 32 uczniów, z zajęć socjoterapeutycznych skorzystało 54 

uczniów, a rewalidacją objętych było 21 uczniów szkół podstawowych. Udzielono 7 porad i konsultacji. 

W szkołach podstawowych uczyło się 17 uczniów objętych specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, od września 21 uczniów. 

Uczniowie ci mieli organizowane zajęcia i pomoc zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

W Gimnazjum dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz mających trudności w nauce 

zorganizowane były dodatkowe zajęcia. Do sierpnia 2018 r. z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych skorzystało 13 uczniów, z 

zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 10 uczniów, zajęcia rewalidacyjne prowadzone były dla 2 uczniów. Jeden uczeń posiadał 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych od września 2019 r. skorzystało 7 

uczniów, zajęć terapeutycznych 9 uczniów. Porad i konsultacji udzielono 5 uczniom. Do gimnazjum uczęszczał 1 uczeń 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
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Szkoła muzyczna 

Szkoła Muzyczna I stopnia we Włodawie rozpoczęła działalność 1 września 2015 r. Jest publiczną szkołą artystyczną, dającą 

podstawy wykształcenia muzycznego i przygotowującą do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia lub wyższej. 

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum 

Edukacji Artystycznej w Warszawie.  

 

Do sierpnia 2018 r. szkoła kształciła w następujących specjalnościach: fortepian, skrzypce, flet, akordeon, perkusja i 

saksofon, od września 2018 r. rozszerzyła ofertę o trąbkę i kontrabas. Okres nauki w szkole odbywa się w cyklu 

sześcioletnim (rozpoczęcie nauki w szkole w wieku od 6 do 9 roku życia) oraz cyklu czteroletnim (rozpoczęcie nauki w 

szkole w wieku od 10 do 16 roku życia). 

 

Do sierpnia 2018 r. szkoła liczyła 84 uczniów, z czego 54 to dziewczynki, 51 uczniów to mieszkańcy Włodawy.  

Specjalności: 

 akordeon – 5 uczniów 

 fortepian – 36 uczniów 

 flet – 7 uczniów 

 skrzypce – 20 uczniów 

 perkusja – 9 uczniów 

 saksofon – 7 uczniów 

 

Od września 2018 r. szkoła liczy 100 uczniów, z czego 69 to dziewczynki, 36 uczniów mieszka poza Włodawą.  

Specjalności: 

 akordeon – 6 uczniów 

 fortepian – 33 uczniów 

 flet – 10 uczniów 

 skrzypce – 25 uczniów 

 perkusja – 12 uczniów 

 saksofon – 8 uczniów 

 trąbka – 2 uczniów 

 kontrabas 4 uczniów 

 

Oferta zajęć pozalekcyjnych w szkołach  

Najwięcej uczniów korzystało z zajęć kół przedmiotowych (matematyczne, polonistyczne, historyczne i inne.) W dalszej 
kolejności były zajęcia sportowe i artystyczne.  

Uczniowie szkół podstawowych objęci byli także opieką wychowawczą. Ze świetlic szkolnych skorzystało 233 uczniów szkół 

podstawowych i 20 gimnazjalistów, a od września 220 dzieci szkół podstawowych (18,6% ogółu). Obiady w gimnazjum jadło 

do sierpnia 59 uczniów. Dożywianiem w szkołach podstawowych objętych było 547 (105 posiłków refundowanych), od 

września 2018 r. 610 uczniów (51,5 % ogółu), w tym 107 dzieci miało posiłki refundowane ze środków pomocy społecznej.  

Do sierpnia zanotowano 10 wypadków (od września 29) w szkołach podstawowych, we wszystkich przypadkach przyczyną 

była nieuwaga. 

 

Dotacje dla niepublicznych placówek 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) 

dotacje z budżetu gminy otrzymują niepubliczne przedszkola, w tym specjalne oraz szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z 

oddziałami integracyjnymi. Dotacje przysługują w wysokości określonej w ustawie o systemie oświaty. Natomiast tryb 

udzielania i zasady rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania ustala Rada Miejska we 

Włodawie. Dotacja przeznaczana jest m. in. na wynagrodzenia nauczycieli i dyrekcji, pozostałych pracowników, zakup 

materiałów i wyposażenia, opłaty za media, wynajem pomieszczeń. 

 

Gmina Miejska Włodawa w roku 2018 dotowała dwie niepubliczne jednostki:  

 Szkołę Podstawową z oddziałami przysposabiającymi do pracy we Włodawie ul. Żołnierzy WiN 16, prowadzoną 

przez Europejski Ruch Aktywizacji Społecznej „ERAS” na kwotę 228.464,71 zł 

 Niepubliczne Przedszkole Mała Akademia we Włodawie ul. 11 Listopada 5b, prowadzoną przez Fundację 
Akademia Umiejętności na kwotę 444.207,94 zł. 

 

Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna w jednostkach oświatowych  

 

W jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa w 2018 roku szkolnym nauczyciele byli 

zatrudnieni na 175,49 etatach, od września 2018 na 193,20 etatach.  

Liczba etatów niepedagogicznych w jednostkach oświatowych wynosiła 99,35, a od września 2018 r. – 98,90. 
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Pozostałe zadania oświatowe 

 

Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników otrzymali: 

 Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie na kwotę 13 468,33 zł, dwoje uczniów 

uzyskało zawód kucharza,  

 Niepubliczne Przedszkole Mała Akademia we Włodawie na kwotę 2 203,63 zł, 1 osoba uzyskała zawód kucharza. 

 

Programy rządowe 

W 2018 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do 

kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, objęto uczniów:  
1) słabowidzących,  

2) niesłyszących,  

3) słabosłyszących,  

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona w pkt 1–7   

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, 

albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia. Wniosek składa się do 

dyrektora szkoły, do której będzie uczęszcza uczeń. W roku 2018 dofinansowanie na kwotę 8.225,73 zł otrzymali uczniowie 

ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mających siedzibę we Włodawie. 

 

W 2018 roku realizowano rządowy program dotyczący udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Powyższa dotacja pozwoliła zaopatrzyć klasy I-VIII szkół podstawowych oraz 

III klasy dotychczasowych gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, włodawska dotacja 

wyniosła w tym roku szkolnym 137.469,92 zł. 

 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 

Artykuł 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) nakłada na Gminę obowiązek bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum a uczniom niepełnosprawnym 

ruchowo, upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadpodstawowej.  

W roku 2018 dowóz samochodem SOSW Włodawa zorganizowano dla 4 uczniów uczących się w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno–Wychowawczym we Włodawie.  

Rodzice ucznia uczącego się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych  

w Lublinie otrzymywali zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły na podstawie zawartej umowy. 

 

Wydatki na oświatę w 2018 r stanowiły 20 mln 521 tys. zł, natomiast subwencja oświatowa wyniosła zaledwie 9 mln 095 

tys. zł (44, 3%), tym samym brakującą kwotę (55,6%) gmina wydatkowała na ten cel ze środków własnych.  

 

Kultura 
 

Instytucje kultury 

 

Włodawski Dom Kultury 

Włodawski Dom Kultury posiada status samorządowej instytucji kultury, którego organizatorem jest Gmina Miejska 

Włodawa. Zgodnie ze Statutem, podstawową działalnością tej instytucji jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury.  

W roku 2018 instytucja zrealizowała około 100 przedsięwzięć o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym  

i społecznym (wystawy, spotkania autorskie, koncerty, wernisaże, pokazy artystyczne i warsztaty). 
 

Do największych cyklicznych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Włodawski Dom Kultury należą: 

 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem 

 Przegląd Kapel Ludowych i Śpiewaków 

 Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem 

 Dni Włodawy 

 Festiwal Sztuk Naturalnych Zew Natury 

 Letni ogródek WDK i Jam session 

 Miejska Moto-majówka Włodawska oraz Wrak Race Włodawa 

 Dzień dziecka 

 Festiwal Pieśni Patriotycznej 

 Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów 
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 Festiwal Kresowych Smaków i Talentów 

 Trójstyk Literacki w ramach którego organizowany jest Przegląd Piosenki Poetyckiej 

 oraz cykliczny koncert charytatywny „Włodawiacy dla...”, w którym ludzie włodawskiej polityki, kultury oraz 
biznesu stają na jednej scenie i podczas wspólnego koncertu zbierają pieniądze dla najbardziej potrzebujących 

mieszkańców Włodawy i okolic. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.  

Jako samorządowa instytucja kultury poza wypełnianiem podstawowych zadań, do których należy gromadzenie  

i udostępnianie materiałów bibliotecznych, w 2018 r. Biblioteka prowadziła bogatą działalność edukacyjno-kulturalną.  

W trzech galeriach bibliotecznych wyeksponowano 22 wystawy – artystyczne prezentujące malarstwo, rysunek, fotografię, 

rzeźbę i rękodzieło (zarówno amatorów jak i profesjonalistów, a także dzieci i młodzieży) oraz edukacyjne. 

Popularyzację wiedzy z wielu dziedzin nauki, kultury i sztuki realizowano również poprzez inne animacyjne formy pracy 

edukacyjno-kulturalnej – lekcje biblioteczne, wykłady, konferencje, spotkania autorskie, wieczory poetyckie, koncerty, 

wernisaże wystaw, itp. W roku 2018 takich spotkań i  wydarzeń odbyło się ogółem 562. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna aktywnie bierze udział w różnego rodzaju programach, projektach, konkursach, akcjach, 

obchodach rocznic m.in.: 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2014 – 2020 

 Mała książka – wielki człowiek 

 Promocja czytelnictwa 2018 - Biblioteka aplikowała z wnioskiem na realizację zadania w trybie dwuletnim 

(2018/2019) pn. Centralne Biuro Czytelnicze  

 Paczka Literacka 

 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 

 Tydzień z Internetem 2018 – włącz się i myśl krytycznie! 

 Dzień Bezpiecznego Internetu 2018: tworzymy kulturę w szacunku sieci 

 Dom Mowy. Rodzinne historie o słowach 

 Dni Otwarte Funduszy Europejskich 

 X Festiwal Spotkań Kultur Caper Lublinensis 2018 

 Powiedz to po angielsku! 

 II Międzynarodowy Trójstyk Literacki 

 Młodzi Lubią Kulturę. Lubelska sieć edukacji kulturalnej 

 Zofia Kossak-Szczucka – 50 rocznica śmierci 

 Rok Praw Kobiet – „Książka spogląda spod długich rzęs... – w stulecie nadania Polkom praw wyborczych" – Finał 

XVIII Powiatowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej, 

 XIII Biblioteczna Noc z Andersenem ph. „Mam prawo!” 

 IV Ogólnopolska Noc Bibliotek ph. Rzeczpospolita Czyta 

 Narodowe Czytanie 2018  

 XVII Biblioteczne Spotkania Regionalne 

 

W 2018 roku odnotowano ogółem 52 439 wypożyczeni księgozbioru, zaś zarejestrowano ogółem 2 931 czytelników. 

Czytelnikami miejskiej sieci bibliotecznej było 22% mieszkańców Włodawy. Przeważającą grupą czytelniczą były kobiety 

(2081) – 71% ogółu czytelników. Mężczyźni (805) to zaledwie 29 % populacji czytelniczej w 2018 r.  W Dziale Dorosłych 

zarejestrowano ogółem 1449 czytelników. Najliczniejszą grupę stanowiły tu osoby w wieku 25-44 lat, następnie w wieku 

powyżej lat 60 i w przedziale wiekowym 45-60. W strukturze zawodowej najliczniejsza była grupa pracowników umysłowych 

i kadry kierowniczej. Liczna też była grupa emerytów i rencistów. W Oddziale dla Dzieci zarejestrowano ogółem 1099 

czytelników. Tu najliczniejszą grupę reprezentował przedział wiekowy 6-12 lat – dzieci i młodzież ucząca się. W Filii 

bibliotecznej zarejestrowano ogółem 283 czytelników. Najliczniejszą grupę reprezentowali czytelnicy w wieku 25-44 lat.  

W strukturze zawodowej najsilniejszą reprezentacją byli uczniowie wszystkich typów szkół oraz pracownicy umysłowi i 

kadra kierownicza. 

 
Ranking Bibliotek 2018 – ogólnopolski konkurs Instytutu Książki i „Rzeczpospolitej” adresowany do samorządów i bibliotek 

z miejscowości do 15 tys. mieszkańców. W minionej edycji Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie utrzymała lokatę 12 

miejsca z ponad 800 bibliotek z całej Polski, zachowując po raz szósty pozycję lidera w województwie lubelskim. 
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7.  Sport i rekreacja 
 

 

Infrastruktura 
 

Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji należy w szczególności utrzymanie i udostępnianie bazy 

sportowo – rekreacyjnej, rozwijanie usług w zakresie sportu i rekreacji oraz administrowanie następujących obiektów 

sportowych: 

 hala sportowa, 

 hala zapaśnicza, 

 kryta pływalnia, 

 stadion miejski, 

 korty tenisowe, 

 boiska treningowe przy kortach, 

 kompleks boisk sportowych ORLIK 2012, 

a także takich obiektów jak: Punkt Informacji Turystycznej we Włodawie i w Okunince, szalet miejski (10.000 osób, które  

w 2018 r. skorzystały z obiektu), siłownie zewnętrzne zlokalizowane na terenie ośrodka i przy zbiorniku „Okopiec’, przystań 

kajakowa na rzece Włodawka.                  

 
W 2018 r. z pływalni skorzystało 41.077 osób, natomiast z sauny 2.056 osób.  Aktywnemu wypoczynkowi i poprawie 

kondycji fizycznej sprzyja również siłownia napowietrzna zlokalizowana na terenie ośrodka i przy zbiorniku „Okopiec”.  

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza również Punktem Informacji Turystycznej we Włodawie i w Okunince, które 

realizują zadania związane z informowaniem osób odwiedzających nasze miasto i region o atrakcjach turystycznych, 

krajoznawczych i przyrodniczych, imprezach kulturalnych, bazie noclegowej i gastronomicznej jak również ofercie aktywnego 

wykorzystania czasu wolnego.  W 2018 r.  z usług turystycznych (informacja, sprzedaż pamiątek, map i folderów) punktu 

Informacji Turystycznej we Włodawie skorzystało 2.098 turystów krajowych i zagranicznych, natomiast w Okunince  

w miesiącach lipiec - sierpień 178 osób.  W obu punktach Informacji Turystycznej jak również w Recepcji ośrodka 

funkcjonuje wypożyczalnia rowerów miejskich i kajaków, które w okresie letnim cieszą się ogromnym zainteresowaniem 

głównie rodzin z dziećmi. 

 

W 2018 r. z wypożyczalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Recepcja, Punkt Informacji Turystycznej we Włodawie  

i w Okunince) zostały podpisane 93 umowy wypożyczenia 243 rowerów dla 281 osób (uwzględniając rowery z fotelikami 

dla dzieci) i 13 umów wypożyczenia 172 kajaków dla 388 osób (uwzględniając kajaki z dodatkowym siedziskiem dla dziecka), 

w tym roku w okresie zimowym ze względów atmosferycznych nie byliśmy wstanie zorganizować lodowiska, pomimo tego  

z wypożyczalni łyżew skorzystało 49 dzieci.   

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządzający kompleksem boisk oraz stadionem miejskim, dokłada wszelkich starań dla 

zapewnienia, jak najlepszego utrzymania technicznego obiektów. Wykonuje niezbędne zabiegi pielęgnacyjnych murawy boisk, 

które wymagają regularnego strzyżenia, nawadniania, nawożenia, wertykulacji, czesania, piaskowania i wsiewki traw, a także 

każdorazowo czynności porządkowych po imprezach sportowo – rekreacyjnych. Na kortach tenisowych wykonywana jest 

regularna ich regeneracja, odnawianie linii, wałowanie oraz chemiczna ochrona przed chwastami.  W 2018 r. zostały także 

wykonane prace konserwatorskie na krytej pływalni związane z całkowitą wymianą wody i gruntownym czyszczeniem niecki 

i plaży basenowej. Usuwane były również na bieżąco wewnętrzne i zewnętrzne awarie na terenie wszystkich 

administrowanych obiektów.  MOSiR posiada w trwałym zarządzie zbiornik „Okopiec” wraz z przyległym terenem, który 

został zagospodarowany pod kątem „miejsca atrakcyjnego wypoczynku rodzinnego”. Zbiornik został zarybiony, wycięto 

trzcinę, wykonano trzykrotne koszenie trawy, a także  według zaleceń pokontrolnych wykonana została wycinka drzew po 

zewnętrznej stronie zbiornika. Zarówno przy zbiornik „Okopiec”, jak i przystani kajakowej na rzece Włodawka raz  

w tygodniu wykonywane są prace porządkowe, a trzy razy w sezonie koszenie korony zbiornika i przyległego terenu.       

 

 

Organizacja imprez 
 

W 2018 r. dzięki kompatybilnej współpracy organów kierowniczych i pracowników ośrodka zostało zrealizowanych 

kilkadziesiąt imprez o charakterze sportowego współzawodnictwa drużynowego lub indywidualnego oraz rekreacyjnych.  

Na obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbywały się również imprezy sportowe organizowane 

przez Włodawski Szkolny Związek Sportowy, MLKS Włodawianka oraz MLUKS ZAPASY. 

 

Największym zainteresowaniem cieszyły się imprezy sportowe organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

które rozpoczęły się już w listopadzie 2017 roku: 

 

 Rozgrywki „Ligi Koszykówki” w której udział wzięło cztery  drużyny: BASKET Włodawa, MOSiR OLDBOY 
Włodawa, I LO Włodawa, AWANCHARD II LO Włodawa;  
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 Rozgrywki młodzieżowej „Ligi Siatkówki”, w której udział wzięło pięć drużyn szkół średnich z terenu powiatu 

włodawskiego (I LO Włodawa 2 drużyny, ZSCKR Korolówka, Hutnik Hańsk, PG Urszulin, Modrzewiak);  

 Rozgrywki „Ligi Siatkówki Mężczyzn” do której zgłosiły się drużyny skupiające grupy zawodowe oraz pasjonatów 

tej dyscypliny sportowej (Nadleśnictwo Włodawa, PSP Włodawa,  Aviko Hańsk, Młode Wilki, Bug Hanna); 

 Akcja „Superpływak 2018”. Mając na uwadze promocję zdrowego i aktywnego trybu życia, a także wykorzystując 
obiekty krytej pływalni, MOSiR Włodawa ogłosił kolejną edycję konkursu wyłaniającego najlepszego „pływaka” 

2018 roku. Akcja trwała od początku stycznia do końca lutego, a udział w niej wzięło 12 osób (mężczyzn i kobiet), 

które w zależności od posiadanych umiejętności, predyspozycji zdrowotnych oraz czasu korzystały z pływalni 

pokonując kolejne odcinki basenu różnymi stylami pływackimi. Rekordzista i jednocześnie zwycięzca akcji 

przepłynął dystans 200100 m w ciągu 59 dni (średnio w wodzie przebywał około 3 godzin); 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Grupa Włodawa Biega włączając się do akcji 26 Finału WOŚP 

zorganizowała I Włodawski Bieg WOŚP w biegu uczestniczyło około 30 osób. Celem organizacji biegu było 

promowanie zdrowego stylu życia oraz wspieranie WOŚP; 

 „Powiatowe igrzyska dzieci”. Włodawski Szkolny Związek Sportowy na obiekt ach MOSIR-u 

zorganizował Powiatowe IGRZYSKA DZIECI (rocznik 2005 i młodszych) oraz „Igrzyska młodzieży szkolnej” 

(rocznik 2004-2002) w DRUŻYNOWYM TENISIE STOŁOWY dziewcząt i chłopców. W obu igrzyskach ogółem 

udział wzięło 36 zawodników z 9 szkół (SP Nr 2 Włodawa Nr 3 Włodawa, SP Wola Wereszczyńska, SP Żuków, SP 
Wytyczno, SP Wyryki, Gimnazjum Nr 1 Włodawa, Gimnazjum Nr 2 Włodawa, Gimnazjum w Urszulinie), spośród 

których po zaciętych zmaganiach wyłonieni zostali zwycięzcy, zdobywając tym samym awans do finałów 

rejonowych, a także motywację do kontynuacji i dalszego rozwoju umiejętności oraz pasji sportowych;  

 „Turniej Sprawnościowy Zakładów Pracy”, w którym udział wzięło jedenaście drużyn reprezentujących włodawskie 

zakłady pracy oraz instytucje (Urząd Miasta, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Zakład Karny, Zespół 

Szkół Zawodowych i II LO we Włodawie, Straż Graniczna, Włodawski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji, Szkoła Podstawowa Nr 3, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Nadleśnictwo Włodawa, 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej). Rywalizacja pomiędzy uczestnikami turnieju trwała prawie 

trzy godziny, w czasie których do pokonania był tor z 14 różnymi przeszkodami. Impreza miała charakter 

sportowo - rekreacyjny z elementami zdrowej rywalizacji oraz integrujący różne grupy zawodowe. MOSiR zapisał 

Turniej do kalendarza cyklicznych imprez organizowanych przez ośrodek;  

 „II Integracyjny Turniej w Bocci”, którego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy "SOSW - Włodawa" 

działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Ks. J. Twardowskiego we Włodawie. W turnieju 

udział wzięło sześć zespołów (Warsztaty Terapii Zajęciowej we Włodawie, Zespół Wychowania i Pomocy 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Chełmie, Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Przystań" we Włodawie, Szkoła 

Podstawowa nr 3 we Włodawie, Zespół Szkół nr 4 w Lublinie, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  

we Włodawie), spośród których w wyniku rywalizacji przebiegającej na bardzo wysokim poziomie oraz wielu 
pozytywnych wrażeń wyłoniony został zwycięzca. Turniej miał na celu integrację środowiska osób o specjalnych 

potrzebach szkolno - wychowawczych oraz przedstawienie propozycji wykorzystania czasu wolnego osób 

dotkniętych niepełnosprawnością w różnym stopniu; 

 Kolejna majowa impreza to Akcja "Polska Biega" 2018 , odbyła się 28 maja 2018 r. po raz pierwszy przy 

zbiorniku „Okopiec”. Uczestnicy mieli do pokonania dystans 3050 m (5 okrążeni po 610m) ale każdy  

z uczestników pokonał dystans według własnego uznania i możliwości. Frekwencja przerosła wszelkie oczekiwania 

organizatorów. Na starcie stawiło się 280 biegaczy. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem BIEGANIE TO U NAS 

RODZINNE. Największą grupę biegaczy, jak co roku była młodzież włodawskich szkół wraz z opiekunami. Wszyscy 

uczestnicy po zakończonym biegu otrzymali pamiątkowy dyplom, wodę oraz słodki poczęstunek aby móc 

zregenerować swoje siły. Akcja Polska Biega jest to ogólnopolska impreza mająca na celu popularyzację biegania 

jako formy rekreacji fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu; 

 W czerwcu na boisku piłkarskim Orlik odbyły się dwa turnieje piłki nożnej dzieci szkół podstawowych – „Turniej 

piłkarski z okazji Dnia Dziecka”, w którym uczestniczyło 43 zawodników oraz „Turniej Dzikich Drużyn”  

na zakończenie roku szkolnego, w którym udział wzięły trzy drużyny. Główny cel organizacji obu imprez to 

wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci, popularyzacja gry w piłkę nożną, doskonalenie 

posiadanych i zdobywanie nowych umiejętności w dziedzinie tej gry oraz wpajanie wśród młodych adeptów zasad 

„fair play” w rywalizacji sportowej; 

 We wrześniu, natomiast został zorganizowany turniej piłki nożnej „Dzikich Drużyn” na sportowe rozpoczęcie 
roku szkolnego, którego cele związane były z popularyzacją i rozwijaniem zainteresowań młodych sportowców;  

 Sztandarową imprezą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji od XIX lat jest „Bieg Sobiborski”, który w 2018 r. 

odbył się 14 października. Tegoroczny Bieg był szczególny ponieważ w 2018 r. przypada 75 rocznica ucieczki 

więźniów z niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Sobiborze. W biegu głównym (dystans 12 km) 

udział wzięło 125 uczestników , natomiast w biegach szkolnych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 

średnie) 350 uczestników. Charakter imprezy to nie tylko współzawodnictwo sportowe, ale przede wszystkim 

swoista lekcja historii upamiętniająca wszystkie ofiary hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Kolejna edycja 

Biegu przyciągnęła zainteresowanie wielu osób z województwa lubelskiego, a nawet z całej Polski (Toruń, 

Warszawa, Mińsk Mazowiecki). MOSiR Włodawa organizując Bieg Sobiborski zachęca amatorów biegania oraz 

sportowców do czynnego udziału w propagowaniu zdrowego i aktywnego stylu życia oraz do odwiedzania miejsc 

o znaczeniu historycznym; 

 W okresie jesienno – zimowym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji cyklicznie organizuje turnieje, igrzyska  
i rozgrywki dla dzieci i młodzieży szkolnej, które rozwijają zainteresowania w dziedzinie sportu i rekreacji. 

Organizowane są m.in. Indywidualne Igrzyska Szkół Podstawowych oraz Gimnazjada Dziewcząt i Chłopców  
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w Tenisie Stołowym, Mistrzostwa Powiatu Włodawskiego w Pływaniu Szkół Ponadgimnazjalnych, Mikołajkowy 

Turniej Piłki Nożnej, które każdorazowo przyciągają zainteresowanie sporej liczby uczestników oraz kibiców; 

 Turnieje o charakterze cyklicznym organizowane są również dla osób dorosłych, które od wielu lat interesują się 

grą w piłką siatkową czy koszykową. Organizowana Liga Siatkówki i Liga Koszykówki przyciągnęła wielu amatorów 

tych dyscyplin sportowych. W przeciągu dwóch miesięcy drużyny miały możliwość systematycznych spotkań  

i integracji zespołowej, czego wynikiem były bardzo zacięte i emocjonujące mecze. Gry zespołowe są najlepszą 

formą edukacji pewnych zachowań dotyczących współdziałania dążącego do osiągnięcia najwyższych wyników,  

w tym wypadku – wygranej z drużyną przeciwną z zachowaniem zasad zdrowej rywalizacji sportowej; 

 Oprócz imprez o charakterze sportowo – rywalizacyjnym MOSiR Włodawa wychodzi naprzeciw potrzebom 

lokalnej społeczności z propozycją wykorzystania czasu wolnego w sposób poznawczy. Organizowane przez 

ośrodek spływy kajakowe i wyjazdy krajoznawcze wraz z grupą podróżników „Voyager” działającą przy MOSiR 

Włodawa, stwarzają doskonałe warunki wypoczynku, zmiany otoczenia, zdobywaniu doświadczeń poznawczych, 
krajoznawczych i turystycznych, a także integracji różnych środowisk etnicznych, kulturowych, zawodowych  

i społecznych.  

 W okresie od marca do listopada realizowany był projekt Moje Boisko ORLIK 2012, 

na którym animatorzy w godzinach popołudniowych organizowali aktywnie czas wolny dzieciom, młodzieży oraz 

dorosłym. Obiekt udostępniony był również grupom zorganizowanymi stowarzyszeniom. 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zauważając potrzeby społeczności miasta w kwestii zagospodarowania czasu wolnego od 

zajęć szkolnych dla dzieci szkół podstawowych organizuje cyklicznie w czasie ferii zimowych i wakacji zajęcia o bardzo 

zróżnicowanej formie. W tym roku akcja „Ferie z MOSiR-em”, w których wzięło udział 80 dzieciaków z włodawskich szkół 

podstawowych. Podczas ich trwania pracownicy i instruktorzy ośrodka wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego 

(Mirosławem Włodarczykiem i Jarosławem Soroką) przygotowali mnóstwo atrakcji dla wszystkich uczestników. Na halach 

sportowych MOSiR prowadzone były zajęcia z piłki nożnej, tenisa stołowego, dzieci grały w gry i zabawy ruchowe, 

rozgrywały turnieje. W ramach zajęć organizowaliśmy: 

 

1. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu-ognisko nad J.Glinki z pieczeniem kiełbasek. 

2. Wyjazd do Aqua Parku w Chełmie 

3. Wyjazd na sztuczne lodowisko do Lublina 

4. Dwa wyjścia do kina na film „Paddington II” oraz „O czym szumi las” 

5. Spotkanie z Panem Waldemarem Makarewiczem z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Włodawie-pogadanka 

na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego na feriach. 

 

 

Misją Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie było zapewnienie dzieciom szkół podstawowych z terenu Gminy 

Miejskiej Włodawa aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, poznanie walorów 

krajobrazowych poprzez zabawę i wyjazdy regionu Polesia, województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. 

31 sierpnia nastąpiło oficjalne zakończenie „Wakacji z MOSIR-em”. Dzieci zostały zaproszone przez Pana Burmistrza na 

wieżę widokową włodawskiego Ratusza, aby podziwiać niecodzienne widoki panoramy miasta. Burmistrz Wiesław Muszyński 

i Dyrektor MOSiR Włodawa Teresa Zaleńska – Sak wręczyli uczestnikom WAKACJI Z MOSIR-EM pamiątkowe dyplomy  
i słodkie upominki. 

 

Zaszczepione zainteresowania sportowe są kontynuacją dalszego doskonalenia umiejętności pod okiem wyszkolonej kadry 

instruktorskiej na zajęciach prowadzonych w szkółkach – Szkółka Tenisa Stołowego, Szkółka Pływacka, Szkółka Piłkarska  

i Sekcji Gimnastycznej. 

  

MOSiR Włodawa  czynnie wspiera również ogólnopolskie akcje sportowo – rekreacyjne: 

 w ramach akcji „Polska Biega” pod hasłem „BIEGANIE TO U NAS RODZINNE”; 

 wykorzystując swoje obiekty i zaplecze personalne, ośrodek chętnie organizuje cyklicznie obchodzony Dzień 

Kobiet, Dzień Dziecka i Mikołajki w czasie których organizowane są zajęcia na pływalni w różnej formie 

dostosowane do wieku i zainteresowań uczestników. 

 W marcu 2018 r. po raz drugi na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się Targi Edukacyjne 
pod hasłem „Nauka naszą pasją ”, zorganizowane pod patronatem Starosty Włodawskiego i Burmistrza Włodawy. 

Były one organizowane we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki oraz Młodzieżowym 

Centrum Kariery we Włodawie. W Targach uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych uczelni z województwa 

lubelskiego, którzy przedstawili ofertę proponowanych kierunków kształcenia oraz warunków rekrutacji  

na poszczególne wydziały. Uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną tych uczelni. 
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8. Gospodarka przestrzenna 
 

 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

 
Obecnie obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Włodawy, uchwalony uchwałą Nr XIII/139/04 

Rady  Miejskiej we Włodawie z dnia 27 lutego 2004 r. (opublikowany: Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 30.04.2004 r. Nr 78 

poz. 1382)  jest podstawą do wydawania, przez Burmistrza Włodawy: 

 zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działek położonych  

na terenie miasta Włodawa (na podstawie  Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym); 

 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych na terenie 

miasta Włodawa (na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym); 

 zaświadczeń o zgodności budowy zamierzonej inwestycji z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (na podstawie ustawy Prawo budowlane); 

 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami  obowiązującego  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (na podstawie ustawy Prawo budowlane); 

 postanowień opiniujących podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego (na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami). 

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  

 

W 2018 r.  miasto przygotowało procedury (końcowy etap) zmierzające do uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Włodawa. Obejmować no będzie: ogłoszenie (w gazecie) i obwieszczenie (strona 

urzędu i tablice ogłoszeniowe w mieście i urzędzie) informujące  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włodawa: 

 

 wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Włodawa; 

 dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami;  

 zgłaszania uwag do projektu studium; 

 następnie po zebraniu uwag i przeanalizowaniu zasadności ich uwzględnienia zostaną podjęte niezbędne czynności 
(np. przyjęcie i uwzględnienie uwag z ewentualną możliwością powtórzenia procedury uzgodnień lub 

nieuwzględnienie tych uwag).  Po tym projekt studium zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej do uchwalenia 

wraz z listą nieuwzględnionych uwag. 

 

 

Program Rewitalizacji  

 

W 2018 roku trwała realizacja Programu Rewitalizacji Włodawy na lata 2017-2023, którego głównym jest: Wyprowadzenie 

obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją (podobszarów: 1, 3, 4 i 5) ze stanu kryzysowego oraz poprawa 

warunków rozwoju społeczno-gospodarczego  poprzez  eliminację zjawisk wpływających na ich  degradację. 

Obszar rewitalizacji 4 jednostki analityczne: 3, 1, 5 i 4, stanowiące podobszary rewitalizacji, zamieszkałe przez 3254 osoby,  

co w chwili jego uchwalania stanowiło 24,17 % ogółu ludności miasta, zaś łączna powierzchnia obszarów zdegradowanych 

wynosi 415 ha, co stanowi 23,08 % powierzchni miasta.  

 

Program Rewitalizacji Włodawy na lata 2017-2023 został przyjęty uchwałą Nr XXXVII/198/17 Rady Miejskiej we Włodawie 

z dnia 31 maja 2017 r., i zaktualizowany uchwałą Nr XLII /221/17 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 11 października 2017 

r. Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr CCX/4139/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. Program Rewitalizacji Włodawy 

został wpisany do Wykazu Gminnych Programów Rewitalizacji Województwa Lubelskiego (pozycja 72). 

 

W 2018 roku 5 projektów z listy podstawowej Programu otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 13.3 

Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL 2014 – 2020 tj.: 3 projekty Gminy Miejskiej Włodawa, 1 projekt Powiatu 

włodawskiego – w ramach wspólnego projektu „Rewitalizacja Włodawy” oraz 1 projekt podmiotu prywatnego firmy 

Błażejczyk Artur p.n. „Nowoczesne centrum sportowo rekreacyjne”. 
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Mapa 1. Obszary zdegradowane i Obszar rewitalizacji Gminy Miejskiej Włodawa. 

 

 
 
 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego we Włodawie 
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9. Ochrona środowiska 
 

 

Na terenie Gminy Miejskiej Włodawa znajduje się kilka obszarów cennych przyrodniczo, objętych ochroną prawną 

wynikającą z ustawy o ochronie przyrody. Są to: Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, Otulina Sobiborskiego Parku 

Krajobrazowego, obszar chronionego krajobrazu sieci Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu (kod obszaru: PLB060003 - 
ostoja ptasia o randze europejskiej E 67), na którym występuje co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 

Ptasiej i 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK) oraz dwa pomniki przyrody – nisze źródłowe znajdują się  

w granicach Poleskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 

W zakresie odpadów komunalnych, Gmina Miejska Włodawa jest członkiem Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą 

we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 22, który zajmuje się ich zagospodarowaniem. 

 

 

Tereny zieleni 

 

Na terenie miasta między ulicami Reymonta – Aleja Jana Pawła – Mielczarskiego znajduje się park miejski spacerowo-

wypoczynkowy o powierzchni 29 tys. m2 z licznymi alejkami i ławkami. Przy ul. Kościelnej położony jest park przy cerkwi  

o powierzchni 3 tys. m2. W mieście występują liczne zieleńce i zieleń uliczna. Miasto jest również corocznie ukwiecane 

roślinami rabatowymi. Gmina Miejska Włodawa ma zawartą z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. umowę na świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania zieleni w mieście Włodawa. 

W 2018 r. Burmistrz przyjął 22 zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność osób 

fizycznych i są usuwanie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto wydanych zostało 15 

decyzji zezwalających na usunięcie drzew w tym 3 z zamiennymi nasadzeniami w ilości 20 sztuk. Gmina Miejska Włodawa 

uzyskała zezwolenie na usunięcie 16 sztuk drzew i 50 m2 krzewów. Jesienią 2018 r. na terenach należących do miasta 

nasadzono 145 sztuk drzew i krzewów.   

 

 

Ochrona przyrody 

 

W 2018 r. zostało wszczętych pięć postępowań administracyjnym za zniszczenie i uszkodzenie drzew na terenach 

publicznych i prywatnych. Decyzje  zostały wydane w 2019 r. Kary zgodnie z ustawą o ochronie przyrody zostały 

odroczone na okres 5 lat, ponieważ drzewa zachowały żywotność. Kary zostały naliczone zgodnie z ustawą o ochronie 

środowiska i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew  

i krzewów. 

 

 

Pomiar zanieczyszczeń 

 

W ramach projektu: „Włodawa - miasto z energią - oświetlenie uliczne” miasto, jako jedno z nielicznych w województwie 

zakupiło kompaktową stację monitoringu jakości powietrza dedykowana dla pomiarów zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego (lokalizacja: wieża Ratusza) wraz z systemem informowania oraz monitorem LED. 

Główne parametry: 

 pomiar CO, NO2, SO2, PM 2,5 , PM10 (moduł pomiaru posiada certyfikat MCERTS) 

 pomiar warunków środowiskowych (wilgotności powietrza, temperatury, punktu rosy) 

 łączność GPRS 

 łączność LAN, 

 zintegrowane oprogramowanie do zdalnego zarządzania stacją pomiarową 

 statystyki z dowolnego okresu z parametrami mierzonymi, 

 alarmy w przypadku przekroczenia stanów mierzonych wartości, 

 przystępne obrazowanie na stronie WWW, mapie oraz wykresach, 

Pomiar odbywa się w trybie ciągłym 24 godzinnym. Wyniki pomiaru dostępne są na bieżąco na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego http://pomiar.wlodawa.eu/, a także wybrane parametry pomiaru wyświetlane na zewnętrznym monitorze LED 

zlokalizowanym na budynku ratusza od strony Al. J. Piłsudskiego. 

 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Włodawa 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z ternu miasta Włodawa na lata 2011 – 2032 został uchwalony Uchwałą 

Nr X/45/2011 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 27 maja 2011 r., na podstawie: 

 art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. 

zm.) 

 art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z póż. zm.) 

http://pomiar.wlodawa.eu/
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 art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z póź. zm.) 

 w związku z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032” przyjętym uchwałą Rady Ministrów  

z dnia 14 lipca 2009 r. 

 

Monitoring na szczeblu krajowym stanowi - „Krajowa Baza Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest”. Informacja                        

o wyrobach zawierających azbest składana przez osoby posiadające dane wyroby jest wpisana do w/w bazy, dodatkowo 

wszelkie zmiany oraz informacje o zakończeniu użytkowania są na bieżąco wpisywane i aktualizowane w bazie. 

Zgodnie z „Krajową Bazą Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest” na terenie miasta Włodawa: 

 jest zinwentaryzowanych wyrobów – 688.194 kg 

 zostało unieszkodliwionych – 193.395 kg 

 pozostało do unieszkodliwienia – 494.799 kg. 

 

Monitoring na szczeblu wojewódzkim stanowi: 

 coroczna informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania odpadów zawierających azbest przedkładana 
Marszałkowi Województwa Lubelskiego do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, 

 rozliczenie się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z otrzymanych 

dotacji na utylizację wyrobów zawierających azbest, 

 współpraca z Urzędem Marszałkowskim zgodnie z podpisanymi umowami i regulaminami w celu prawidłowej 

organizacji i realizacji usuwania wyrobów z azbestem. 

 

Monitoring na szczeblu gminnym stanowi przyjmowanie przez Radę Miejską sprawozdań z wykonania „Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest…”. Dodatkowo zapewnienie w budżecie środków gminnych na usuwanie azbestu. 

 
 
Tabela 19. Zestawienie zrealizowanych prac związanych z usuwaniem azbestu w 2018 r. 

 2018 

Powierzchnia zdjętych wyrobów zawierających 

azbest (demontaż) 
7,91 Mg 

Ilość składowanych wyrobów zawierających azbest 9,841 Mg 

Ilość unieszkodliwionych wyrobów zawierających 

azbest (suma) 
17,751 Mg 

Sposób finansowania utylizacji wyrobów 

zawierających azbest 
WFOŚiGW w Lublinie zgodnie z umowa dotacji 

Ilość nieruchomości objętych pracami 9 

Rodzaj odpadu materiały konst. zawierające azbest - kod odpadu 17 06 05 

Miejsce składowania Składow. Piaski, Zarzecze II w Kraśniku 

Wykonawca robót PHUP „EURO-GAZ”Sp. j. Zagórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowin 

Wybór wykonawcy Zapytanie ofertowe oraz ogłoszenie na BIP 

 

 

W dniu 02.02.2018 r. została zawarta umowa o współpracy z Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie, ul. Grottgera 

4, celem realizacji projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, 

umowę zawarto do dnia 31.12.2019 r.  W roku 2018 w oparciu o „Regulamin dobrowolnego przystąpienia do Projektu  

pt. System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” do realizacji, w pierwszym naborze 

zebrano 21 wniosków od mieszkańców planujących usunąć wyroby zawierające azbest ze swoich nieruchomości. Natomiast 

w II naborze zebrano 18 wniosków od mieszkańców planujących usunąć wyroby zawierające azbest ze swoich 

nieruchomości. W dniu 13.02.2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przesłał rozliczenie  

z realizacji programu, do tej pory usunięto wyroby zawierające azbest z 4 nieruchomości w ilości 5,2 Mg.   

 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Włodawa 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Włodawa został uchwalony Uchwałą Nr XXIV/109/16 Rady Miejskiej  
we Włodawie z dnia 13 czerwca 2016 r., na podstawie: 

 art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 
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 art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150 z póż. zm.) 

 oraz założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów 16 

sierpnia 2011 r. 

 

W planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Włodawa zaplanowano szereg działań mających na celu ograniczenie niskiej 

emisji.  W chwili obecnej realizowane są: 

 

 Modernizacja oświetlenia ulicznego – w ramach projektu „Włodawa - miasto z energią - oświetlenie uliczne” 
współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020. Polegający na wymianie 1326 punktów 

świetlnych, przebudowaie oświetlenia ulicznego al. J. Pawła II, Wojska Polskiego, ul. Tysiąclecia.  

Zakładany wskaźnik: roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 744,52 tony równoważnika CO2/rok (rok pomiaru 

wskaźnika 2019); 

 

 Kampania społeczna w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców. Festyn ekologiczny promujący niskoemisyjność 

odbył się dnia 06.10.2018r. Festyn promujący niskoemisyjność oraz zachowania proekologiczne, mające na celu 

rozpropagowanie wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa, informacji na temat racjonalnego wykorzystania 

energii, oraz zachęcenie ich do podejmowania działań w tym kierunku. W ramach organizacji wydarzenia 

wykonawca zapewnił grupę artystyczno-animacyjną w celu prowadzenia zabaw animacyjnych dla dzieci (konkursy  

i zabawy). 

 Podczas organizacji festynu były do dyspozycji: 

o punkt dla najmłodszych mieszkańców gminy-konkursy z nagrodami i zabawy edukacyjne m.in :   

 Eko-plansze – plansze z ciekawostkami i informacjami dotyczącymi zagadnień: oszczędzania energii, 
recyklingu, ekologii, dbania o środowisko, odnawialnych źródeł energii, segregacji śmieci, oświetlenia 

energooszczędnego 

 Eko-konkursy- dla dzieci i dorosłych z drobnymi upominkami 

 Eko-kręgle – wykorzystanie kręgli z surowców wtórnych; 

 Eko-układanki- układanie haseł bądź obrazki związane z ekologią; 

 Eko-torba - dekorowanie bawełnianych toreb z logiem projektu oraz hasłem promującym 

niskoemisyjność, uświadamianie potrzeby wykorzystywania toreb wielokrotnego użytku (150 sztuk) 

 Eko-świeczniki - dekorowanie słoiczków przy wykorzystaniu różnych materiałów i technik; 

 Eko karmiki dla ptaków- inspirowanie do wykorzystania plastikowych butelek jednocześnie 
uświadamianie o potrzebie dokarmiania ptaków w okresie srogiej zimy; 

 Kolorowanka 3D XXL z tektury- przygotowanie akcesoriów do malowania i  kolorowanki z tektury 

np. zamku czy pojazdu; 

 Pies z recyklingu – stworzenie rzeźby psa z makulatury 

o interaktywne modele edukacyjne: np. obrazujące energooszczędne oświetlenie, możliwość oszczędzania 

wody czy wykorzystanie energii słonecznej 

o pogadanki na temat oszczędzania energii oraz ograniczenia smogu 

Festyn zorganizowany został w ramach projektu: „Włodawa - miasto z energią - oświetlenie uliczne” 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 5.5 

Promocja niskoemisyjności 

Festyn skierowany głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

W festynie uczestniczyło około 1000 osób 

Koszt festynu: 12.300 zł 

RPO- 10.455 zł 
Środki własne- 1.845 zł 

 

 Rozwój rozproszonych źródeł energii – kolektory słoneczne w budynkach jednorodzinnych. W ramach projektu 

„Włodawa - miasto z energią” zostanie zamontowanych łącznie 393 instalacje solarne na budynkach 

jednorodzinnych (termin wykonania wszystkich instalacji – listopad 2019 r.).  

Wskaźnik realizacji celu projektu: Produkcja energii cieplnej z nowowybudowanych / nowych mocy wytwórczych instalacji 

wykorzystujących OZE 849,23 (MWht/rok) - (rok pomiaru wskaźnika 2020). 
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10. Transport, komunikacja i infrastruktura drogowa 
 

 

Włodawa jest ważnym węzłem drogowym w regionie. W mieście krzyżują się droga krajowa nr 82 Lublin – Włodawa oraz 

drogi wojewódzkie nr 812 Krasnystaw – Chełm – Włodawa – Wisznice – Biała Podlaska i nr 816 Zosin – Dorohusk – 

Włodawa – Sławatycze – Terespol. Miasto posiada połączenia autobusowe m.in. z: Lublinem, Chełmem, Warszawą, 
Krakowem, Białą Podlaską, Białymstokiem, Zamościem, Parczewem, Radzyniem Podlaskim, Międzyrzecem Podlaskim, 

Siedlcami, Sandomierzem, Hrubieszowem i Lubartowem.  

 

 

Transport, komunikacja 
 

Na terenie miasta nie funkcjonuje system publicznego transportu zbiorowego. Gmina miejska prowadzi jednak prace 

koncepcyjne związane  z uruchomieniem komunikacji, odnoszące się do kwestii organizacyjnych natury formalno-prawnej,  

a zatem dotyczące powołania odrębnej spółki lub wydzielenia zakładu w ramach istniejących podmiotów należących do 

miasta trwają od dłuższego czasu.  Nie ma jednak wątpliwości, że kluczowy jest w tym względzie rachunek ekonomiczny,  

w równej mierze dotyczący bieżących wpływ z biletów w porównaniu do kosztów utrzymania komunikacji, jak i co 

ważniejsze zakupu odpowiedniego taboru.  Niestety w obecnej sytuacji budżetowej, jedyną formą sfinansowania zakupu 

pojazdów  
są źródła zewnętrzne, w szczególności rządowe zapowiedzi przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu w powiatach. 

 

W 2018 roku przewozy zapewniały zarówno przedsiębiorstwa i oddziały PKS (nie dotyczy PKS Włodawa w stanie 

likwidacji), jak i przewoźnicy prywatni. Włodawa posiada również połączenie kolejowe z Chełmem. Obecnie obsługuje ono 

jedynie pociągi towarowe. Ruch pasażerski został wstrzymany w listopadzie 2002 roku. Wzorem lat ubiegłych w 2018 r. 

uruchomione zostało wakacyjne połączenie kolejowe z Chełma do Włodawy. Porozumienie w tej sprawie zawarło osiem 

samorządów - województwo lubelskie, miasto Chełm, powiat włodawski, miasto Włodawa, gmina Chełm, gmina Ruda-Huta, 

gmina Wola Uhruska i gmina Włodawa, które wspólnymi środkami dofinansowały koszty kursowania szynobusu. Dzięki 

temu zapewniony został transport, jak również atrakcja turystyczna.  

 

W celu poprawy warunków leczenia i diagnostyki pacjentów w 2011 roku na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

działającego w strukturach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie wybudowano lądowisko 

dla śmigłowców. 

 

 

Infrastruktura drogowa 
 

Gmina Miejska Włodawa zarządza 104 drogami wraz z infrastruktura towarzysząca (chodniki, parkingi, pobocza) o łącznej 

długości 39,306 km i powierzchni 205,584 tys m2, w tym o 30 km dróg o nawierzchni twardej i ponad 9 km o nawierzchni 

gruntowej. Na terenie miasta zlokalizowany jest również jeden obiekt mostowy o dł. 330 m. 

 

Na podstawie krytycznej analizy corocznego przeglądu dróg na terenie miasta Włodawa, należy określić ich stan jako dobry. 

Wskazane uszkodzenia nawierzchni i infrastruktury towarzyszącej wykonywane były są na bieżąco w ramach trzech zadań 

inwestycyjnych: „Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz ulic i dróg gminnych o nawierzchniach 

nieulepszonych na terenie miasta Włodawa w 2018 roku” oraz „Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 

oraz ulic i dróg gminnych o nawierzchniach nieulepszonych na terenie miasta Włodawa w 2018 roku”, na łączna kwotę 

160 499,99 zł. 

 

W najgorszym stanie ulice zlokalizowane są na byłej jednostce wojskowej (ul. 9 Pułku Artylerii Ciężkiej, ul. Żołnierska,                

ul. Sztabowa, ul. Armii Krajowej) oraz pojedyncze ulice na terenie miasta (np. ul. Wspólna, ul. Sybiraków, ul. Gospodarcza,  

ul. Usługowa, ul. Żytnia, ul. Grobla, ul. Światowida, ul. Zabagonie, ul. Nadstawna) o najdłuższym kilometrażu, których koszt 

budowy czy przebudowy wielokrotnie przewyższa planowane możliwości inwestycyjne miasta Włodawa. Ponadto, mając 

świadomość dużych potrzeb inwestycyjnych w zakresie dróg podejmowano decyzje dotyczące kolejności oraz zakresu 

wykonywanych remontów, biorąc pod uwagę przede wszystkim możliwości finansowe, w tym realne pozyskanie środków 

zewnętrznych na te cele, a także stopień ukończonej zabudowy mieszkalnej na danej ulicy. 

 

Równolegle prowadzono kompleksową przebudowę dróg miejskich wraz z infrastruktura w ramach zadań inwestycyjnych: 

 Budowę ciągów pieszo - rowerowych na terenie miasta Włodawa. Zadanie nr 1: Budowa ciągu pieszo-

rowerowego na drodze gminnej numer: 104303L - ul. Prof. Zbigniewa Sierpińskiego we Włodawie. Zadanie nr 2: 

Budowa ciągu rowerowego na drodze gminnej numer: 104273L – ul. Mostowa – współfinansowane z PROW 2014 

– 2020 w ramach Osi Lider; 

 Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna we Włodawie wraz z infrastrukturą – 182,0 mb 

 Przebudowa drogi gminnej ul. Wokulskiego i ul. I. Łęckiej we Włodawie – etap II – 340,6 mb 

 Przebudowa drogi gminnej nr 104296L – Księcia Andrzeja Sanguszki we Włodawie – 118,7 mb 
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 Przebudowę drogi gminnej nr 104246L – ul. Garnizonowa we Włodawie – etap I – 409,50 mb 

 Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Słonecznej we Włodawie 

 Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Włodawa w ramach projektu: „Włodawa-miasto z energią-
oświetlenie uliczne" - współfinansowane z RPOWL 2014 – 2020; 

 

 

 

Tabela 20. Drogi miejskie w 2018 r. 

Rodzaj nawierzchni 
Długość Powierzchnia 

[km] [tys. m2] 

twarda 

ulepszona 

bitumiczna 19,263 112,47 

betonowa 3,682 19,42 

kostka 5,062 24,84 

Razem 28,007 156,73 

% ogółu 71,25% 76,24% 

nieulepszona 

brukowcowa 0,258 2,13 

tłuczniowa 1,733 7,74 

Razem 1,991 9,87 

% ogółu 5,07% 4,80% 

  Łącznie 30,00 166,60 

  % ogółu 76,32% 81,04% 

gruntowa 
wzmocniona (żwirem, żużlem itp.) 6,003 24,46 

naturalna (z gruntu rodzimego) 3,305 14,52 

  

Łącznie 9,308 38,98 

  

% ogółu 23,68% 18,96% 

  Suma 39,306 205,584 
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Tabela 21. Wykaz dróg miejskich wg. rodzaju i stanu nawierzchni w 2018 r. 
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] ]
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[%
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bez nazwy 364 1272 70,75  29,25      1538 10 6 

bez nazwy 414 2222 100        1109   

ul. 11 Listopada 182 934   100      714   

ul. 9 P.A,C, 528 2530     84,51   15,49 16   

ul. Asnyka 201 1361 18,22  81,70      140   

ul. A.Sokołowskiego 241 1099 45,04 53,59   1,27    272 50 5 

ul. Armii Krajowej 740 4926 78,20      1,36 20,46 0   

ul. Boczna 234 1506 87,65 12,35       313  1 

ul. B.Prusa 756 4640 16,68 80,06     3,25  215 40  

ul. Chabrowa 115 783   100      0   

ul. Cicha 117 463   100      20   

ul. Czerwonego Krzyża 363 2205 54,92  45,08      2363 5 10 

ul. Czworobok 224 857 100        663   

ul. Orzeszkowej 497 3498 95,37  2,43    2,20  1098   

ul. Estery 389 2586 97,83  0,62    1,55  838   

ul. Furmańska 332 2665 98,99  1,01      1195   

ul. Garnizonowa 372 2594 75,87 21,94   2,20    525   

ul. Gospodarcza 607 2860 
 

7,87     92,13  63 40  

ul. Graniczna 766 4334 100        837 50 7 

ul. Grobla 1232 4977   6,81     93,19 0 100  

ul. Jasna 952 6069 100        2032   

ul. Jaszki 119 269       100  0   

ul. Jurdyka 127 477  11,53 88,47      105   

ul. Klasztorna 393 2626 46,08 13,10 40,86      1268 15 5 

ul. Klonowa 104 489 100        52   

ul. Kołłątaja 153 874 100        303   

ul. Konopnickiej 415 2249 100        970 2 1 

ul. Konwaliowa 328 1995 
 

8,27 34,94    56,79  42   

ul. Kopernika 254 1427 100        776   

ul. Koszarowa 303 1520 99,01  0,99      602   

ul. Kościelna 209 1650 5,15  84,55 10,36     801   

ul. Kościuszki 94 1171 54,06 3,84 42,10      726   

ul. Kotlarska 216 962 100        589   

ul. Krótka 143 798   100      499   

ul. Krzywa 287 1723 21,24 76,15 2,61      188 100  

ul. Ks.A.Sanguszki 136 698 94,27 
 

5,87      889   

ul. Kupały 437 2902 99,38 0,62       873   

ul. Lipowa 399 2198 100        811   

ul. Lotnicza 673 3256 67,75    1,63   30,62 116 65 10 
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ul. Mickiewicza 237 841 100        614 2 2 

ul. Mielczarskiego 385 2322 100        1462   

ul. Młynarska 1398 8005 
 

11,28     88,71  0 50  

ul. Modrzewskiego 643 3904 100        2150 5 5 

ul. Mostowa 216 1536 2,47 21,81 0,59 63,15    11,91 298 25  

ul. Nadrzeczna 543 2250 18,62      81,38  0 40  

ul. Nadstawna 406 3360 26,93 51,90  21,16     615 100  

ul. Niecała 70 371   100      220   

ul. Pancerniaków 175 689        100 0 50  

ul. Partyzantów 419 1918 100        2021 20 10 

ul. Piastowska 617 3821 96,49  3,51      938 8 5 

ul. Pocztowa 223 1251 100        880   

ul. Podzamcze 755 4520 96,84 1,62 1,55      2368   

ul. Polna 162 678   100      302   

ul. Północna 145 720 100        267   

ul. prof.Z.Sierpińskiego 467 2629 100        1912 20 7 

ul. Przechodnia 438 2561 5,70  94,30      2118   

ul. Przemysłowa 153 916 100        99 30 10 

ul. Reymonta 442 2452 100        2486   

ul. Rokiczany 96 359 16,16 83,84       21   

ul. Różana 141 787 17,03 
 

82,85      55   

ul. Rymarska 127 454 6,61 38,77  54,63     180 50 5 

ul. Rynek 228 1328 100        1599 50 25 

ul. Rzeckiego 177 1119 79,80    20,11    30 2 1 

ul. Rzemieślnicza 240 881       100  0 30  

ul. Sadowa 171 501   100      240   

ul. Saperów 238 923     85,05   14,95 55 10  

ul. Saska 435 2533 100        689   

ul. Sawki 201 1094 64,08       36,01 7   

ul. Sejmowa 172 655   100      511   

ul. Semki 154 577   56,33    43,67  0  2 

ul. Sienkiewicza 122 444 15,99  83,78      733   

ul. Słoneczna 206 982 100        274   

ul. Słowackiego 241 982 100        647 5 2 

ul. Sokołowa 202 792   100      488   

ul. Spokojna 208 991   100      117   

ul. Staszica 215 1193 100        443   

ul. Suchawska 833 5128 100        3214 10 7 

ul. Sybiraków 1312 3854 18,34      7,99 73,64 1  2 

ul. Szkolna 295 1445 100        1306   
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ul. Szpitalna 575 3835 100        867 10 3 

ul. Sztabowa 530 2930 100        811 40 10 

ul. Światowida 528 2657 13,66    21,68  64,66  101 50 5 

ul. Targowa 197 886   100      381   

ul. Tartaczna 269 1350   100      459   

ul. Trębacka 117 501   100      379   

ul. Ulany 250 1299   70,82     29,18 0   

ul. Usługowa 536 3120  5,93     45,16 48,94 0   

ul. Wąska 112 393  100       146 50 5 

ul. Wąwozowa 267 1335 62,55 19,10 18,35      479 20 5 

ul. Widokowa 80 244 69,67   12,70   17,62  151 5 6 

ul. Wiejska 742 3126 30,90 69,13       307 10 5 

ul. Witosa 281 1141 0,70  99,30      849   

ul. W.Broniewskiego 300 1449   100      57   

ul. Wojska Polskiego 706 3859 98,65  0,96    0,39  1744 20 5 

ul. Wokulskiego 240 1003   16,15  83,85    2   

ul. Wspólna 1629 7073 0,38 26,69   41,98  30,95  16 40  

ul. Wyrykowska 462 2076 
 

70,71     29,34  415  1 

ul. Zabagonie 1460 3846 0,75    2,18 
 

97,09  6   

ul. Zamknięta 100 248 100        0   

ul. Zielna 109 457   100      192   

ul. Ziemowita 412 2036 100        684   

ul. Żeromskiego 404 1564 100        1501   

ul. Żołnierska 737 5316 57,00 17,85      25,15 17 20 10 

ul. Żytnia 640 3410 59,85 40,15       880 40 5 
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11. Programy unijne 
 

 

Aplikowanie o dofinansowanie ze środków unijnych jest procesem wieloletnim. Każdorazowo zasadność złożenia wniosku 

oparta jest o dogłębną analizę w równej mierze potrzeb, posiadanych zasobów (infrastruktury), co krytyczną ocenę 

możliwej do uzyskania punktacji, jak i kosztów przygotowania wniosku w tym wykonania lub aktualizacji dokumentacji 
technicznej oraz innych dokumentów wymaganych w konkursach. Odrębnym zagadnieniem jest możliwość sfinansowania 

inwestycji w budżecie gminy wpływająca na okres ich realizacji, co znajduje swoje odzwierciedlenie w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej.  

Mając na względzie wspomniane aspekty, w obecnej perspektywie finansowej Gmina Miejska Włodawa dążyła do 

uwzględnienia najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych, ubiegając się o ich dofinansowanie na maksymalnym poziomie 

dopuszczalnym w konkursach. Poniżej przedstawiono stan realizacji projektów w 2018 roku. 

 

 

Projekty zakończone 

 

Tytuł projektu: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta Włodawa” 

Dofinansowanie UE: 138.711,00 zł 

Wartość całkowita: 293.997,67 zł 

Program: PROW 2014-2020, Oś Lider 

Data podpisania umowy: 12.05.2017 r. 

Okres realizacji: 22.06.2018 r. - protokół odbioru końcowego, 31.07.2018 r. - wniosek o płatność końcową 

Zakres rzeczowy projektu: budowa ciągów pieszo-rowerowych - ul. Mostowa oraz ul. Prof. Zbigniewa Sierpińskiego - 

łączna długość wybudowanych ciągów - 475 m, mała architektura: 4 stojaki na rowery, 4 kosze na śmieci, 2 ławki. 

 

Tytuł projektu: „Budowa budynku rekreacyjnego usytuowanego na boisku miejskim im. Edmunda Świtki” 

Dofinansowanie UE: 321.307,05 zł 

Wartość całkowita: 621.103,00 zł 

Program: PROW 2014-2020, Oś Lider 

Data podpisania umowy: 06.04.2017 r. 

Okres realizacji: 21.12.2018 r.  - protokół odbioru końcowego, 31.03.2019 r. - wniosek o płatność końcową 

Zakres rzeczowy projektu: budowa budynku rekreacyjnego na boisku miejskim im. E. Świtki we Włodawie oraz zakup 

wyposażenia siłowni. 

 

 

Projekty w realizacji 

 

Tytuł projektu: „Włodawa – miasto z energią” (solary) 

Dofinansowanie UE: 3.094.261,07 zł 

Wartość całkowita: 4.173.656,80 zł 

Program: RPO WL 2014-2020 

Data podpisania umowy: 20.12.2017 r. 

Okres realizacji: 27.04.2016 - 29.11.2019 

Zakres rzeczowy projektu: montaż 393 zestawów solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej. 

 

Tytuł projektu: „Włodawa - miasto z energią - oświetlenie uliczne” 

Dofinansowanie UE: 1 861 187,33 zł 
Wartość całkowita: 2 693 247,55 zł 

Program: RPO WL 2014-2020 

Data podpisania umowy: 20.12.2017r. 

Okres realizacji: 12.12.2016-30.06.2019 

Zakres rzeczowy projektu: wymiana 1278 szt. oświetlenia ulicznego na ledowe, przebudowa oświetlenia ulicznego  

al. J. Pawła II, ul. Wojska Polskiego, ul. Tysiąclecia PP oraz zakup systemu pomiaru zanieczyszczeń. 

 

 

Projekty wybrane do dofinansowania (umowy o dofinansowanie podpisane po 31.12.2018 r.) 

 

Tytuł projektu: Rewitalizacja Włodawy 

Dofinansowanie UE: 14.228.670,25 zł (w tym 6.743.534,82 zł dla G. M. Włodawa) 

Wartość całkowita: 18.487.807,40 zł 

Program: RPO WL 2014-2020 

Data podpisania umowy: lista projektów wybranych do dofinansowania opublikowana 17.12.2018 r. 

Okres realizacji: 28.09.2017 r. - 30.11.2020 r. 

Zakres rzeczowy projektu: w ramach projektu zostaną zrealizowane łącznie 4 zadania inwestycyjne (3 Gminy Miejskiej 

Włodawa  - Lider projektu i 1 Powiatu włodawskiego – Partner projektu): 
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Gmina Miejska Włodawa 

 

Miejskie Centrum Monitoringu obejmie swoim zasięgiem 4 podobszary rewitalizacji zamieszkałe przez 3208 os.  

Realizacja projektu umożliwi: zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie porządku mieszkańcom w na obszarach 

rewitalizowanych, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i porządku podczas wydarzeń, zwiększenie możliwości 

reagowania Straży Miejskiej i Policji, ochronę przestrzeni publicznych, ograniczenie przestępczości, zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa i porządku w obszarze rewitalizowanym oraz wsparcie rozwoju gospodarczego miasta. 

 

Zakres rzeczowy: 

 montaż 38 punktów kamerowych wyposażonych w 2 typy kamer – łącznie 82 szt. Kamer 

 instalacje sieci teletechnicznych m.in.: kable, słupy, wysięgniki, szafa zewnętrzna Rack – 38 kpl. 

 wyposażenie serwerowni w tym oprogramowanie do obsługi systemu monitoringu – 12 szt. 

 wyposażenie pomieszczenia nadzoru (27 m2) przez dostosowanie pomieszczenia w budynku UM oraz 

wyposażenie m.in.: stacje monitorowania, TV 46’’ Led- 9 szt. 

 pomieszczenie policji: stacja monitorowania, TV 46’’ Led- 1 szt. 

 

Projekt: Nadanie nowych funkcjonalności społecznych, gospodarczych i rekreacyjnych obszarowi Rynku 
starego miasta we Włodawie obejmie swoim zasięgiem podobszar rewitalizacji nr 3, o powierzchni 1,096 ha. 

Dzięki projektowi znacząco poprawią się warunki zagospodarowania otoczenia zabytkowego Czworoboku i okolicznych 

ulic i poprawa warunków lokalowych WDK do udostępniania i upowszechniania wyjątkowości dziedzictwa kulturowego. 

Nastąpi poszerzenie oferty kulturalnej Miasta i wzrost liczby organizowanych wydarzeń kulturalnych. Wskutek realizacji 

projektu nastąpi wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Miasta, tym samym nastąpi wzrost liczby 

funkcjonujących przedsiębiorstw sektora prywatnego i powstaną nowe miejsc pracy, co przyczyni się do poprawy jakości 

życia, aktywności i integracji mieszkańców, w tym osób o różnym stopniu funkcjonalności. 

 

Zakres rzeczowy (główne elementy): 

 Fontanna DRY PLAZA i Fontanna Trzech Kultur z maszynownią  

 Amfiteatr – 123,96 m2 

 ul. Rynek: Chodnik – chodnik i jezdnia drogi gminnej – dł. 0,114 km 

 Plac wokół budynku Czworoboku – 5983 m2 

 Plac wewnątrz Czworoboku – 981 m2 

 elementy malej architektury m.in.: Ławki (różne) – 19 szt., Stojaki na rowery – 25 szt., Kosze– 12 szt. 

 nasadzenia drzew i krzewów  

 trawniki – 476 m2 

 oświetlenie – zewnętrzne- 19 szt. i projektory – 74 szt. 

 budowa sieci kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wód opadowych z płyty rynku) i sieci wodociągowej 

(zasilanie fontann) 

 zakup drewnianych straganów wystawienniczych (domków – ok. 5 m2) -  14 szt.  

 

 

Remont parku przy ul. Kościuszki we Włodawie obejmie swoim zasięgiem obszar – 0,371 ha. 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie gruntownego remontu parku przy ulicy Kościuszki we Włodawie co umożliwi: 

stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (rodziny z dziećmi, osoby starsze, osoby niepełnosprawne), poprawi  

atrakcyjności miejskich terenów zieleni (brak takich terenów na obszarze rewitalizowanym), rewitalizuje zdegradowaną  

przestrzeń publicznej w zabytkowej części miasta, obejmującą: Szlak Trzech Kultur. „Kasztanowy park miejski” znajduje się 

bezpośrednio przy zabytkowej Cerkwi Prawosławnej pw. Najświętszej Marii Panny co pozwoli na przywrócenie jego 

pierwotnego charakteru. 

 

Zakres rzeczowy: 

 tereny zieleni – 2182 m2 

 alejki (chodniki) – 914,45 m2 

 oświetlenie zewnętrzne (lampy)– 6 szt. 

 ogrodzenie z siedziskami 

 utworzenie terenów zieleni: trawników, kwietników, nasadzenia drzew i krzewów 

 urządzenia zabawowe 

 

 

Powiat włodawski 

 

Centrum Usług Społecznych powstanie w przebudowanym budynku po byłej jednostce wojskowej – nowe funkcje 

otrzyma zdegradowany budynek dawnej jednostki i jego otoczenie. Powstanie tam Centrum, gdzie świadczone będą usługi 

społeczne (socjalne) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym, a wsparciem zostaną objęte osoby 
starsze, niepełnosprawne, cierpiące na zaburzenia psychiczne, niepełnosprawne intelektualnie. Swoje miejsce znajdą tu: 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Dom Pomocy Społecznej, Dzienny Dom SENIOR, zaś prawie 600 mkw powierzchni 

zostanie udostępniona od działalność gospodarcza dla przedsiębiorstwa społecznego (NGO). 
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Podpisane umowy o dofinansowanie projektów z RPO Wl w 2018r. 

 

Tytuł projektu: „Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych” 

Dofinansowanie UE: 848 606,91 zł 

Wartość całkowita: 1 358 239,28zł 

Program: RPO WL 2014-2020 

Data podpisania umowy: 28.08.2018r. 

Okres realizacji: 13.06.2017-31.12.2020 

Zakres rzeczowy projektu: głęboka termomodernizacja 3 budynków socjalnych; ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, 

stropodachu, stropów poddasza i piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont istniejących instalacji CO, budowa 

kotłowni wraz z pompą ciepła 
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12. Współpraca krajowa i zagraniczna 
 

 

Organizacje pozarządowe 

 

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 kształtowała się zgodnie z zapisami ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, której uszczegółowieniem była Uchwała Nr XLIV/235/17 Rady Miejskiej  

we Włodawie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Program realizowany był w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Jedną z form współpracy było wspieranie finansowe poprzez udzielanie dotacji celowych organizacjom pozarządowym 

działającym w obszarze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy i na rzecz jej mieszkańców w realizacji 

różnorodnych zadań społecznych ujętych w rocznym Programie współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2018 oraz w uchwale budżetowej na rok 2018. 

 

W roku 2018 organizacje pozarządowe zrealizowały 41 zadań zleconych przez Gminę Miejską Włodawa ze sfery zadań 

publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mieszczących się w katalogu 

zadań własnych Gminy. 

Wysokość środków finansowych przewidzianych na realizację zadań publicznych w formie zlecania ich organizacjom 

pozarządowym określała uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Włodawa na rok 2018 i wynosiła 330 000 zł. 

Ogólna wysokość środków finansowych przyznanych w formie dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Włodawa 

organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w roku 2018 wyniosła 327 138 zł, z czego wykorzystane 

zostało 324 896,67 zł. Łącznie zawarto 41 umów. 

 

 
Tabela 22. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

Lp. Nazwa zadania – przeznaczenie dotacji Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji (zł) 

1 
Szkolenie oraz udział lub organizacja rozgrywek 

sportowych w piłce nożnej 

Miejski Ludowy Klub Sportowy 

Włodawianka 
32 000 

2 
Szkolenie oraz udział lub organizacja rozgrywek 

sportowych IV ligi w piłce nożnej 

Miejski Ludowy Klub Sportowy 

Włodawianka 
30 000 

3 
Szkolenie szkółki piłkarskiej oraz udział lub organizacja 
zawodów sportowych dzieci w piłce nożnej 

Uczniowski Klub Sportowy MOSiR 
Włodawa 

8 000 

4 
Szkolenie oraz udział lub organizacja zawodów 
sportowych w pływaniu 

Uczniowski Klub Sportowy MOSiR 
Włodawa 

10 000 

5 Wakacje na sportowo 
Uczniowski Klub Sportowy MOSiR 
Włodawa 

6 000 

6 
Szkolenie oraz udział lub organizacja zawodów 
sportowych w tenisie stołowym 

Stowarzyszenie Miłośników Sportu 
Włodawa 

25 000 

7 
Szkolenie oraz udział lub organizacja zawodów 
sportowych w zapasach, w tym Mistrzostw Polski 

Juniorów oraz Mistrzostw Polski Juniorek 

Miejski Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy Zapasy-Włodawa 

55 000 

8 
Szkolenie oraz udział lub organizacja zawodów 

sportowych w kickboxingu 

Międzyszkolny Klub Sportowy Mechanik 

Włodawa 
16 000 

9 
Szkolenie oraz udział lub organizacja zawodów 
sportowych w MMA i Grapplingu 

Eko-Różanka Pankration Team  5 000 

10 
Udział w zawodach motocyklowych Pucharu Polski 
Enduro 

Włodawski Motorowy Klub Sportowy 5 000 

  Razem 192 000 

 

 
Tabela 23. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 

Lp. Nazwa zadania – przeznaczenie dotacji Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji (zł) 

1 
Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania 

Organizacji Pozarządowych 
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 25 000 

2 Z wolontariatem Ci do twarzy Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 3 000 

  Razem 28 000 
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Tabela 24. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Lp. Nazwa zadania – przeznaczenie dotacji Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji (zł) 

1 Prowadzenie orkiestry dętej 
Stowarzyszenie Włodawska Orkiestra 
Dęta 

27 000 

2 
Promocja dorobku artystycznego Chóru Fletnia Pana 
związana z obchodami Jubileuszu 40-lecia 

Stowarzyszenie Chóralne Fletnia Pana 10 000 

3 

Zapoznanie się z pieśniami i kulturą innych regionów 
Polski poprzez uczestnictwo zespołu śpiewaczego 
,,Kresowianki” w 52. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i 

Śpiewaków Ludowych Kazimierz 2018 

Stowarzyszenie Twórców Kultury 
Nadbużańskiej we Włodawie 

800 

4 

Podtrzymywanie tradycji dożynkowych poprzez 
reprezentowanie Gminy Miejskiej Włodawa na 
dożynkach powiatowych w Gminie Włodawa w roku 
2018 

Stowarzyszenie Twórców Kultury 
Nadbużańskiej we Włodawie 

3 500 

5 
Niepodległa-Polska Muzyka Chóralna na 100-lecie 

niepodległości 

Stowarzyszenie Seniorów ,,Złota Jesień” 

we Włodawie 
4 000 

6 

Wystawa – Historia i tradycje włodawskiego rzemiosła w 

roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę 

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości we 
Włodawie 

2 000 

7 
Koncert Pieśni Patriotycznych z okazji Jubileuszu 100-
lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 

Stowarzyszenie Trójka we Włodawie 2 300 

8 
A to Polska właśnie...świętujemy stulecie niepodległości 
bez barier 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym ,,Lepsze Jutro” we 

Włodawie 

2 000 

9 
Wspieranie inicjatyw aktywizacji społecznej osób 

starszych ,,IV Seniorska Jesienna Ballada” 

Polski Związek Emerytów Rencistów i 

Inwalidów we Włodawie 
3 400 

  Razem 55 000 

 

 
Tabela 25. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Lp. Nazwa zadania – przeznaczenie dotacji Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji (zł) 

1 Aktywny Senior Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 2 100 

2 
Wspieranie inicjatyw aktywizacji społecznej osób 
starszych ,,Dzień Inwalidy” 

Polski Związek Emerytów Rencistów i 
Inwalidów we Włodawie 

700 

3 
Aktywizacja społeczna Seniorów poprzez organizację 
wyjazdu do Kazimierza Dolnego 

Stowarzyszenie Seniorów ,,Złota Jesień” 
we Włodawie 

1 000 

4 
Wspieranie inicjatyw aktywizacji społecznej osób 
starszych ,,Dzień Seniora” 

Polski Związek Emerytów Rencistów i 
Inwalidów we Włodawie 

1 000 

5 
Udział w XIX Jesiennym Przeglądzie Twórczości 
Artystycznej Seniorów 2018 w Dęblinie 

Stowarzyszenie Seniorów ,,Złota Jesień” 
we Włodawie 

1 300 

  Razem 6 100 

 

 

 
Tabela 26. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

Lp. Nazwa zadania – przeznaczenie dotacji Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji (zł) 

1 Promocja książki Patryka Osieleńca ,,Gra” 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym ,,Lepsze Jutro” 

1 500 

2 
Propagowanie sportu osób niepełnosprawnych poprzez 
realizację Mityngu Pływackiego oraz Integracyjnego 
Turnieju w bocci 

Uczniowski Klub Sportowy ,,SOSW-

Włodawa” 
1 500 

3 
Szkolenie z zakresu samoobsługi i wykonywania czynności 
dnia codziennego metodami bezwzrokowymi i z obsługi 

czytaka 

Polski Związek Niewidomych Okręg 
Lubelski 

1 488 

4 ,,Ja też mam talent” 
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych  i Poszkodowanych 
we Włodawie 

1 500 

  Razem 5 988 
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Tabela 27. Turystyka i krajoznawstwo 

Lp. Nazwa zadania – przeznaczenie dotacji Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji (zł) 

1 Rajd ,,Siedmiomilowe buty” Stowarzyszenie Trójka we Włodawie 2 000 

2 Rajd ,,Leśne wędrówki” 
Uczniowski Klub Sportowy Tramp we 
Włodawie 

2 000 

  Razem 4 000 

 
 

 

 
Tabela 28. Edukacja, oświata i wychowanie 

Lp. Nazwa zadania – przeznaczenie dotacji Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji (zł) 

1 Organizacja zajęć warsztatowych z animacji poklatkowej Stowarzyszenie Inicjatywa Polesia 2 850 

2 Włodawska Noc Filmowa Stowarzyszenie Inicjatywa Polesia 3 000 

3 Edukacja filmowa-zajęcia warsztatowe Stowarzyszenie Inicjatywa Polesia 2 900 

4 Włodawa miastem bezpiecznego rowerzysty 
Stowarzyszenie Włodawska Grupa 
Rowerowa 

7 000 

5 
Zajęcia edukacyjne dla uczniów włodawskich szkół 
podstawowych kl. VII-VIII 

Stowarzyszenie Trójka we Włodawie 4 650 

  Razem 20 400 

 

 
Tabela 29. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

Lp. Nazwa zadania – przeznaczenie dotacji Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji (zł) 

1 Prowadzenie Koła Gospodyń Miejskich 
Stowarzyszenie Lokalne Porozumienie 
na Rzecz Zatrudnienia w Powiecie 
Włodawskim 

4 000 

2 
Akcja promująca działalność wolontariatu dla 
mieszkańców Włodawy 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 1 000 

3 Organizacja Wigilii Miejskiej dla mieszkańców Włodawy Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 5 000 

  Razem 10 000 

 

 
Tabela 30.  Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej 

Lp. Nazwa zadania – przeznaczenie dotacji Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji (zł) 

1 

Działalność w zakresie obchodów rocznicy świąt 
państwowych i wojskowych. Obchody 100 rocznicy 
Święta Niepodległości. Przegląd piosenki żołnierskiej 

Włodawa-2018.  

Związek Weteranów i Rezerwistów 

Wojska Polskiego Zarząd Powiatowy 
we Włodawie 

4 000 

  Razem 4 000 

 

 

 

Działalność podmiotów o charakterze doradczo-konsultacyjnym 

 

Włodawska Rada Seniorów 

Uchwałą Nr XXI/92/16 z dnia 22 marca utworzono Włodawską Radę Seniorów. W skład rady wchodzą przedstawiciele 

osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. Włodawska Rada Seniorów, liczy 15 radnych.  

W roku 2018 radni zorganizowali 4 sesje oraz II Konferencję Senioralną. Włodawska Rada Seniorów brała czynny udział  

w spotkaniach środowisk senioralnych oraz udział w programach realizowanych dla środowisk senioralnych. Radni w roku 
2018 brali udział w projekcie AKTYWNY SENIOR, który miał na celu aktywizację seniorów poprzez zajęcia plastyczne, 

taneczne, rehabilitacyjne. Na wrześniową sesję Radni zaprosili Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Seniorzy dowiedzieli 

się o sposobach i możliwościach dochodzenia swoich praw jako konsument. 

W październiku Włodawska Rada Seniorów była organizatorem II Konferencji Senioralnej oraz obchodów Dnia Seniora. 

Podczas spotkania uhonorowano aktywnych seniorów i instytucje wspierające seniorów. W trakcie spotkania omówiono 

również zasady funkcjonowania i przyznawania Ogólnopolskiej Karty Seniora.  
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Włodawska Rada Biznesu 

Włodawska Rada Biznesu została powołana do życia Zarządzeniem nr 42/2017 Burmistrza Włodawy z dnia 20 kwietnia 

2017 r. jako organ opiniodawczo-doradczy. W skład Włodawskiej Rady Biznesu w 2018 roku wchodziło 17 lokalnych 

przedsiębiorców. Spotkania przedsiębiorców z władzami miasta mają służyć wdrażaniu dobrych praktyk sprzyjających 

rozwojowi przedsiębiorczości w naszym mieście.  

W roku 2018 odbyły się trzy spotkania Burmistrza z przedstawicielami lokalnego biznesu. Podczas pierwszego spotkania  

w styczniu Burmistrz Włodawy przedstawił informację nt. zaawansowania prac zmierzających do utworzenia w mieście 

nowych terenów inwestycyjnych i włączenia ich do specjalnej podstrefy ekonomicznej. Radni usłyszeli również o postępie 

prac przy zmianie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Włodawy. Istotnym poruszonym tematem, było dostosowanie 

kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. W wyniku dyskusji ustalono, że należy zacieśnić współpracę 

szkół z Urzędem Pracy oraz Cechem Rzemiosł Różnych we Włodawie, w celu ustalenia konkretnych potrzeb zawodnych na 

naszym rynku i większej promocji szkolnictwa zawodowego. 

8 marca 2018 r. podczas organizowanej przez Burmistrza konferencji, przedsiębiorcy i osoby chcące otworzyć swoje 

biznesy mogli uzyskać informacje m.in. o dostępnych narzędziach wsparcia finansowego dla przedsiębiorców oraz 

możliwości uzyskania wparcia na doradztwo i szkolenia kadry. Informacji przedsiębiorcom udzielali przedstawiciele 

Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz firma, która 

realizowała program wsparcia rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach spotkania zaplanowano 

również konsultacje indywidualne.  

Kolejna propozycją dla przedsiębiorców, w maju 2018 r. było zaproszenie do udział w projekcie Internetowe Rewolucje. 

Przedsiębiorcy mieli okazję poznać skuteczne sposoby promocji w sieci, dzięki czemu mogli dotrzeć do nowych klientów  

i zwiększyć efektywność działania swojej firmy. Internetowe Rewolucje to bezpłatny projekt Google Polska stworzony  

z myślą o wsparciu przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego marketingu internetowego. 

 

 

Młodzieżowa Rada Miejska 

Uchwałą Nr XLII/214/17 Rady Miejskiej z dnia 11 października 2017 r. została powołana Młodzieżowa Rada Miejska we 

Włodawie będącą podmiotem o charakterze konsultacyjnym, młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadpodstawowych /ponadgimnazjalnych.  Rada jest reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie Miasta Włodawa. 

Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 2 lata i upływa wraz z wyborem nowej rady. W jej skład może wchodzić od 11 do 15 

radnych. Młodzieżowa Rada Miejska liczy 13 uczniów wybranych w wyborach tajnych.  

W 2018 roku odbyły się III sesje Młodzieżowej Rady Miejskiej we Włodawie. Podczas I sesji 20 marca Młodzieżowa Rada 

Miejska we Włodawie wybrała spośród siebie Prezydium Rady.  W trakcie II sesji 26 kwietnia 2018 r. Radni dokonali 

wyboru Komisji Rewizyjnej i powołano do funkcjonowania zespoły tematyczne: zespół ds. aktywizacji i integracji środowisk 

młodzieżowych; zespół ds. informacji o Młodzieżowej Radzie Miejskiej; zespół ds. współdziałania i wyrażania opinii  
w zakresie dot. młodzieży. W trakcie III sesji 09 października 2018 r. Młodzieżowa Rada Miejska podjęła decyzję  

o współorganizacji Gry Miejskiej z okazji 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego oraz o wsparciu w formie wolontariatu 

projektu społecznego „ Szlachetna Paczka”.  

Ponadto radni w 2018 r. wzięli udział w spotkaniach z dyrektorami włodawskich jednostek organizacyjnych. Spotkania miały 

na celu zapoznanie się z zakresem działalności oraz nawiązanie współpracy Młodzieżowej Rady Miejskiej z tymi jednostkami.  

 

 

Współpraca krajowa i międzynarodowa 

 

Miasta i regiony partnerskie 

Miasto Włodawa współpracuje obecnie z 7 partnerami z zagranicy. Umowy i porozumienia wiążą miasto z Szackiem 

(Ukraina), Rejonem Szackim (Ukraina), Lubomlem (Ukraina), Rejonem Lubomelskim (Ukraina), Kamieńcem Podolskim 

(Ukraina), Rejonem Brzeskim (Białoruś) i Kiryat Motzkin (Izrael). 

 

W 2018 r. w ramach umowy partnerskiej miasto Włodawa kontynuowało współpracę z miastem Luboml (Ukraina). 28 maja 

2018 r. włodawska delegacja brała udział w obchodach święta miasta Luboml. Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński 

spotkał się z władzami miasta oraz uczestniczył w wydarzeniach związanych z obchodami święta miasta. 

W celu zachowania stałych kontaktów międzynarodowych w 2018 r. prowadzona była korespondencja kurtuazyjna  

z pozostałymi miastami partnerskimi, w związku z obchodami świąt państwowych oraz wydarzeń związanych z dniami miast. 

 

14 lipca 2018 r. miasto Włodawa podpisało umowę partnerską z miastem Kamieniec Podolski (Ukraina). Umowa 

zobowiązuje partnerów do wymiany informacji i doświadczeń oraz współpracy polegającej na wspieraniu inicjatyw 

społeczności lokalnych zmierzających do integracji społecznej, naukowej, edukacyjnej i kulturalnej. Delegacja z Kamieńca 

Podolskiego i Włodawy wzięła udział w wydarzeniach festiwalowych Międzynarodowego Poleskiego Lata z Folklorem, 

podczas którego wystąpił m.in. Teatr Tańca Narodowego „Podych” z Kamieńca Podolskiego. 

 

W dniach 5-7 września 2018 r. odbyło się we Włodawie międzynarodowe spotkanie literatów w ramach  

II Międzynarodowego Trójstyku Literackiego. Podczas inauguracji uroczystości wręczona została nagroda literacka  

II Międzynarodowego Trójstyku Literackiego, którą otrzymał prof. dr hab. Józef Franciszek Fert - polonista, historyk 

literatury, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Honorowy Obywatel Włodawy. W ramach Trójstyku odbyły się 

warsztaty literackie, słowiańskie spotkania literackie, a także międzynarodowy happening pod hasłem „Literatura, Praca, 
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Dobrosąsiedztwo”. Zwieńczeniem wydarzenia był konkurs wokalny o Muzyczny Laur Trójstyku w ramach Przeglądu 

Piosenki Poetyckiej. Wśród zaproszonych gości były osoby związane ze sztuką, literaturą, teatrem, m.in. Marek 

Wawrzkiewicz, prof. dr hab. Feliks Czyżewski, red. Wojciech Pestka, Bohdan Zadura oraz goście z zagranicy Aksana Haiko 

(Białoruś), Svitlana Haidalionak (Białoruś), Natalka Rymska (Ukraina). 

 

 

Uczestnictwo w związkach i stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego  

 

Miasto Włodawa uczestniczy w dwóch stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego. Pierwszym z nich jest 

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, w którym miasto uczestniczy od 1995 r., a który skupia 73 samorządy.  

Jego celem jest inspirowanie, wspomaganie i koordynacja współpracy transgranicznej samorządów, społeczności lokalnych  

i władz administracyjnych z obszarów przygranicznych położonych wzdłuż granicy na rzece Bug.  

 

Miasto Włodawa jest również członkiem Lokalnej Grupy Działania o nazwie Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”. 

Stowarzyszenie funkcjonuje od 2006 r., a od 2015 r. LGD obejmuje obszar 8 samorządów: miasto Włodawa i gmina 

Włodawa, gmina Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus.  

 

Miasto Włodawa aktywnie współpracuje z lokalnymi i regionalnymi jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-20 Włodawa wraz z Drohiczynem przystąpiły do 

partnerskiego projektu, który pozwoli na rozwój turystyki kajakowej. Porozumienie w tej sprawie podpisano 13 kwietnia 

2018 r. Program „Łączy nas Bug” obejmie Polskę, Białoruś i Ukrainę, a jego założeniem jest oznakowanie łącznie ok. 800 km 

szlaków kajakowych na Bugu i Dnieprze, a także zwiększenie atrakcyjności i dostosowanie szlaków kajakowych na rzece Bug 

do potrzeb kajakarzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Miejskiej Włodawa za 2018 rok 

 

47 

 

 

13.  Zadłużenie miasta 
 

 

Gmina systematycznie do 2015 roku dąży do zredukowania zadłużenia miasta. Szczegółowy wykaz zobowiązań prezentują 

poniższe tabele.  

 
 
Tabela 31. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 

Lp. Wyszczególnienie  akt  

Posiadane udziały w spółce  

Stan na początek roku  Stan na koniec roku 

Ilość  Wartość  Ilość  Wartość  

1. 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej we 
Włodawie Sp. Z.O.O - udziały 
po 100 zł.  

uchwała nr 18/2016 Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników MPGK z 
dnia 24-05-2016 r. w sprawie zmiany 
umowy spółki 

116 968 11 696 800,00 116 968 11 696 800,00 

 

 
Tabela 32. Łączna kwota zobowiązań finansowych 

Lp. 
Wyszczególnienie 

wg . rodzaju 
zobowiązań 

umowa z dnia 
Kwota zobowiązania finansowych 

Stan na początek roku Stan na koniec roku 

1. Kredyt bankowy  234/05/2008/0916/F/INW 12-05-2008 15 100,00 0 

2. Kredyt bankowy  235/05/2008/0916/F/INW 12-05-2008 20 000,00 0 

3. Kredyt bankowy  238/05/2008/0916/F/INW 12-05-2008 40 000,00 0 

4. Kredyt bankowy  239/05/2008/0916/F/INW 12-05-2008 40 700,00 0 

5. Kredyt bankowy  242/05/2008/0916/F/INW 12-05-2008 16 000,00 0 

6. Kredyt bankowy  419/04/2009/0916/F/INW 14-04-2009 16 750,00 0 

7. Kredyt bankowy  502/05/2011/0916/F/OBR 31-05-2011 1 992 370,17 1 610 697,17 

8. Kredyt bankowy  503/05/2011/0916/F/OBR 31-05-2011 730 987,99 590 987,99 

9. Kredyt bankowy  504/05/2011/0916/F/OBR 31-05-2011 3 866 930,65 3 316 930,65 

10. Kredyt bankowy  S/94/02/2012/1144/F/OBR 25-04-2012 1 616 586,00 946 759,00 

11. Kredyt bankowy  S/92/02/2012/1144/F/INW 25-04-2012 584 500,00 501 000,00 

12. Kredyt bankowy  S/93/02/2012/1144/F/INW 25-04-2012 1 864 649,00 1 619 649,00 

13. Kredyt bankowy  S/54/02/2013/1144/F/OBR 29-03-2013 390 000,00 0,00 

14. Kredyt bankowy  04/015/10/Z/OB 30-04-2010 2 700 000,00 1 800 000,00 

15. Obligacje Seria A17 19-12-2017 600 000,00 600 000,00 

16. Obligacje Seria B17 19-12-2017 600 000,00 600 000,00 

17. Obligacje Seria A18 19-07-2018 0,00 500 000,00 

18. Obligacje Seria B18 19-07-2018 0,00 500 000,00 

19. Obligacje Seria C18 24-09-2018 0,00 700 000,00 

20. Obligacje Seria D18 27-09-2018 0,00 400 000,00 

21. Obligacje Seria E18 21-11-2018  0,00 400 000,00 

22. Obligacje Seria F18 21-11-2018 0,00 800 000,00 

23. Obligacje Seria G18 21-11-2018 0,00 800 000,00 

24. Obligacje Seria H18 21-11-2018 0,00 800 000,00 

   
Razem  15 094 573,81 16 486 023,81 
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Tabela 33. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń 

Lp. 
Zobowiązania 

warunkowe 
umowa 

Kwota zobowiązania w tym 
zabezpieczone na 
majątku jednostki 

Stan na 
początek roku  

Stan na 
koniec roku 

1. Gwarancje nie dotyczy 0,00 0,00 0,0 

2. Poręczenia 

Umowa Nr S/52/05/ 2013/ 1144/F/INW/ EKO z 
dnia 13.06.2013 r. kredytu  nieodnawialnego dla 

Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie  
na finansowanie zadań związanych z ochroną 
środowiska - zabezpieczenie kredytu wraz z 

odsetkami i innymi należnościami ubocznymi  
stanowi weksel in blanco. Gmina Miejska Włodawa 
poręczyła kredyt  do wysokości procentowego 
udziału w przedsięwzięciu tj.46,01 % 

1 407 639,89 1 267 846,29 0,0 

2.1. 
w tym 
poręczenia 

wekslowe  

poręczenie wekslowe  na zabezpieczenie 
wierzytelności BOŚ  na podstawie deklaracji 
wekslowej wynosi  2.044.588,-zł. (termin: 

31.12.2029 r.)  

1 407 639,89 1 267 846,29 0,0 

3. 
Roszczenia 
sporne 

nie dotyczy 0,00 0,00 0,0 

4. 

Zawarte, ale 
jeszcze 
niewykonane 

umowy 

nie dotyczy 0,00 0,0 0,0 

5. Inne: nie dotyczy 0,00 0,0 0,0 

    Razem  1 407 639,89 1 267 846,29 0,0 
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14.  Bezpieczeństwo 
 

Ustawowe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miejskiej Włodawa realizuje Straż Miejska, 

umocowana w strukturze Urzędu Miasta. Poniżej przedstawiono kluczowe dane z podejmowanych przez nią działań w 2018 

roku. 
 
Tabela 34. Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej 

Lp. Rodzaje wykroczeń zawartych w: 
Środki oddział. 

wych. 
(art. 41 k.w.) 

Mandat 
Wnioski 

do sądu 

Sprawy 
przekaz. 

innym org. 
lub instyt. 

Razem 
liczba kwota 

1 

Kodeks wykroczeń 263 25 4 050   288 

a 
wykroczenia przeciwko porządkowi i 

spokojowi publicznemu (art. 49 – 64 kw) 
5 1 100   6 

b 

wykroczenia p-ko instytucjom 

państwowym, samorządowym i 
społecznym (art.65–69 kw) 

      

c 
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 

osób i mienia (art. 70 – 83 kw) 
83 1 50   84 

d 
Wykr. p-ko bezpieczeństwu i porządkowi 
w komunikacji (art.84–103kw),  

124 21 3 700   145 

e 
wykroczenia p-ko osobie (art.104–
108kw) 

1     1 

f 
wykroczenia p-ko zdrowiu (art.109–118 

kw) 
9     9 

g 
wykroczenia p-ko mieniu (art.119–

131kw) 
      

h 
wykroczenia p-ko interesom 

konsumentów (art. 132 – 139 kw) 
      

i 
Wykroczenia p-ko obyczajności publicznej 
(art.140–142kw) 

      

j 
wykroczenia przeciwko urządzeniom 
użytku publicznego (art. 143 – 145 kw) 

41 2 200   43 

k 
szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe (art. 
148 – 166 kw) 

      

2 Przepisy wprowadzające kodeks pracy       

3 
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
47 59 5 900   106 

4 
Ustawa o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych 

23 1 50   24 

5 
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach 

18     18 

6 Ustawa o ochronie zwierząt 5 1 100   6 

7 Ustawa o odpadach 6     6 

8 Ustawa - Prawo ochrony środowiska  1 100   1 

9 Ustawa Prawo o miarach       

10 Ustawa – Prawo wodne       

11 
Ustawa o publicznym transporcie 
drogowym 

      

12 
Ustawa o ochronie zabytków i opieki nad 

zabytkami, 
      

13 
Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
3 1 100   4 

14 Ustawa o ochronie przyrody       

15 
Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji 

      

16 

Ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych 

      

17 
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym 
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18 Ustawie o bateriach i akumulatorach       

19 Ustawie – kodeks wyborczy       

20 
Akty prawa miejscowego (przepisy 
porządkowe) 

1     1 

21 innych       

 OGÓŁEM 366 88 10300   454 

 
 
Tabela 35.  Pozostałe wyniki działań 

Lp. Rodzaj działań liczba 

1 Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół - 

2 
Pojazdy usunięte z 
drogi, w tym: 

Na podstawie art. 50a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, - 

Na podstawie art. 130a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, - 

 - Pojazdy usunięte z drogi - 

 - zastosowane procedury wynikające z art. 130a ust. 2a - 

3 Pojazdy odnalezione - 

4 Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, 2 

5 Ujawnione przestępstwa - 

6 Osoby ujęte i przekazane Policji - 

7 
Zabezpieczone miejsce przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego 

takim zdarzeniem 
1 

8 Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej (ilość obiektów), - 

9 
Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy (liczba 
wykonanych konwojów), 

- 

10 Kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby - 

11 

Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące: 473 

a. zakłócenia porządku publicznego i spokoju 31 

b. zagrożeń w ruchu drogowym 78 

c. ochrony środowiska i gospodarki odpadami 79 

d. zagrożeń życia i zdrowia 28 

e. zagrożeń pożarowych (katastrofy) 5 

f. awarii technicznych 65 

g. zwierząt 132 

Pozostałe zagrożenia: 55 

 
 

Tabela 36.  Współpraca Straży Miejskiej z Policją 

Rodzaj przedsięwzięcia Krótka informacja dotycząca przedsięwzięcia 

Patrole mieszane 
(strażnik i policjant) -ogólny opis z podaniem 

liczby wspólnych patroli  
w ciągu roku 

Typowych służb patrolowych lub obchodowych nie było. Podejmowano wspólne 
działania (interwencje) podczas zabezpieczania imprez (sportowych, kulturalnych) i 

uroczystości (państwowych, kościelnych), wspólnie przepracowano z Policją – 364 
godz., 

Szkolenia Wspólne szkolenia nie odbywały się. 

Akcje prewencyjne, z podaniem liczby 

zaangażowanych strażników i liczby akcji 

Zabezpieczenie przejścia dla pieszych w ramach akcji „Bezpieczna droga do 
szkoły” - 302 strażników i akcji, 

Zajęcia z młodzieżą w ramach profilaktyki – 5 strażników i 43 akcji, 
Kontrola terenu szkoły podczas przerw – 100 strażników i 50 akcji, 

Inne wspólne inicjatywy 
Realizacja programów: powiatowego etapu „Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” (2 
strażników), „Jestem Bezpieczny” (1 strażnik),  
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Spis Map i Wykresów 
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