Załącznik Nr 2 do Strategii
Rozwoju Powiatu Chełmskiego
na lata 2021-2026
Projekt

Chełm 2020

Niniejszy załącznik zawiera Indykatywny wykaz zadań/projektów planowanych do
realizacji w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 w
ramach poszczególnych celów strategicznych. Każde zadanie/projekt zawiera niezbędne
informacje obejmujące: nazwę, podmiot realizujący, zakres projektu, lokalizacja, szacowana
wartość, prognozowane rezultaty.
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Nazwa celu strategicznego

1. Sprawne funkcjonowanie gospodarki oraz lokalnego rynku pracy

Szacowana wartość ogółem

387 556 910,68 zł

Liczba zadań/projektów planowanych do realizacji

45

ZADANIE/PROJEKT NR 1
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:

Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno - Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo
lubelskie
Powiat Chełmski
Opis projektu:
I scalenie:
1. Szacunkowe zestawienie kosztów.
2. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej oceny lub raportu oddziaływania na środowisko.
3. Analiza i ocena materiałów geodezyjno – kartograficznych pod względem możliwości ich wykorzystania
w projekcie scalenia gruntów, w tym: kontrola terenowa ewidencji gruntów w zakresie użytków.
4. Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie, w tym opracowanie projektu ustalenia gleboznawczej
klasyfikacji gruntów.
5. Badanie KW i porównanie zawartych w nich danych z rejestrem ewidencji gruntów.
6. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej związanej z ustaleniem i pomiarem granic
zewnętrznych obszaru scalenia.
7. Pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia.
8. Oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych.
9. Opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia.
10. Wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości (działek ewidencyjnych).
11. Sporządzenie ostatecznej dokumentacji gedezyjno – prawnej w części dotyczącej ewidencji gruntów, dla
ujawnienia danych po scaleniu w KW.
II. zagospodarowanie poscaleniowe:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa dróg, przebudowa dróg (23,81 km).
3. Budowa przepustów (13 szt.).
4. Likwidacja starych dróg/miedz (1 ha).
Obszar scalenia obrębów Busówno,
Szacowana wartość
17 559 886,86 zł
Busówno - Kolonia i Pniówno określony
zadania/projektu:

Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

w postanowieniu o wszczęciu
postępowania scaleniowego
02.2018 r. – 06.2023 r.

Źródło finansowania:

EFFROW - 11 173 355 zł (63,63%
całości) pozostałe budżet państwa
Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych
gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej (w miarę
możliwości technicznych) działce dostępu do drogi.

ZADANIE/PROJEKT NR 2
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski,
województwo lubelskie
Powiat Chełmski
Opis projektu:
I scalenie:
1. Szacunkowe zestawienie kosztów.
2. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej oceny lub raportu oddziaływania na środowisko.
3. Analiza i ocena materiałów geodezyjno – kartograficznych pod względem możliwości ich wykorzystania
w projekcie scalenia gruntów, w tym: kontrola terenowa ewidencji gruntów w zakresie użytków.
4. Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie, w tym opracowanie projektu ustalenia gleboznawczej
klasyfikacji gruntów.
5. Badanie KW i porównanie zawartych w nich danych z rejestrem ewidencji gruntów.
6. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej związanej z ustaleniem i pomiarem granic
zewnętrznych obszaru scalenia.
7. Pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia.
8. Oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych.
9. Opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia.
10. Wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości (działek ewidencyjnych).
11. Sporządzenie ostatecznej dokumentacji gedezyjno – prawnej w części dotyczącej ewidencji gruntów, dla
ujawnienia danych po scaleniu w KW.
II. zagospodarowanie poscaleniowe:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa dróg (8,72 km).
3. Przebudowa dróg (8,34 km).
4. Budowa przepustów (30 szt.).
5. Odtworzenie rowów melioracji wodnej (18 km).
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Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Obszar scalenia obrębów Chylin Wielki,
Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda
określony w postanowieniu o wszczęciu
postępowania scaleniowego
05.2018 – 06.2023

Szacowana wartość
zadania/projektu:

11 295 945,00 zł

Źródło finansowania:

EFFROW - 7 187 609 zł (63,63%
całości) pozostałe Budżet Państwa
Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych
gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce
dostępu do drogi.

ZADANIE/PROJEKT NR 3
Nazwa projektu

Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie

Podmiot realizujący

Powiat Chełmski

Zakres zadania/projektu

Opis projektu:
I scalenie:
1. Szacunkowe zestawienie kosztów.
2. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej oceny lub raportu oddziaływania na środowisko.
3. Analiza i ocena materiałów geodezyjno – kartograficznych pod względem możliwości ich wykorzystania
w projekcie scalenia gruntów, w tym: kontrola terenowa ewidencji gruntów w zakresie użytków.
4. Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie, w tym opracowanie projektu ustalenia gleboznawczej
klasyfikacji gruntów.
5. Badanie KW i porównanie zawartych w nich danych z rejestrem ewidencji gruntów.
6. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej związanej z ustaleniem i pomiarem granic
zewnętrznych obszaru scalenia.
7. Pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia.
8. Oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych.
9. Opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia.
10. Wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości (działek ewidencyjnych).
11. Sporządzenie ostatecznej dokumentacji gedezyjno – prawnej w części dotyczącej ewidencji gruntów, dla
ujawnienia danych po scaleniu w KW.
II. zagospodarowanie poscaleniowe:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa, przebudowa dróg (10,75 km).
3. Odtworzenie rowów melioracji wodnej (1,80 km).
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Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

4. Likwidacja starych dróg/miedz (1 ha).
Obszar scalenia obrębów Kobyle, gmina Szacowana wartość
Rejowiec określony w postanowieniu
zadania/projektu:
o wszczęciu postępowania scaleniowego
03.2018 – 06.2023
Źródło finansowania:

4 933 542,43 zł

EFFROW - 3 139 212 zł (63,63%
całości) pozostałe budżet państwa
Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych
gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce
(w miarę możliwości technicznych) dostępu do drogi.

ZADANIE/PROJEKT NR 4
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu
Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Postawienie paczkomatu w gminie Białopole w miejscowości Białopole
Gmina Białopole
Opis projektu:
Postawienie paczkomatu w centrum Białopola.
Białopole
Szacowana wartość
zadania/projektu:
2021
Źródło finansowania:

Do 4 tys. zł (działka)

Środki gminy (działka), środki
prywatne (paczkomat)
Tani, bezpieczny i szybki sposób odbioru i wysyłki przesyłek z internetowych zakupów.

ZADANIE/PROJEKT NR 5
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa - Kolonia, gmina
Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie
Powiat Chełmski
Opis projektu:
I scalenie:
1. Szacunkowe zestawienie kosztów.
2. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej oceny lub raportu oddziaływania na środowisko.
3. Analiza i ocena materiałów geodezyjno – kartograficznych pod względem możliwości ich wykorzystania
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Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji

Prognozowane rezultaty:

w projekcie scalenia gruntów, w tym: kontrola terenowa ewidencji gruntów w zakresie użytków.
4. Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie, w tym opracowanie projektu ustalenia gleboznawczej
klasyfikacji gruntów.
5. Badanie KW i porównanie zawartych w nich danych z rejestrem ewidencji gruntów.
6. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej związanej z ustaleniem i pomiarem granic
zewnętrznych obszaru scalenia.
7. Pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia.
8. Oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych.
9. Opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia.
10. Wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości (działek ewidencyjnych).
11. Sporządzenie ostatecznej dokumentacji gedezyjno – prawnej w części dotyczącej ewidencji gruntów, dla
ujawnienia danych po scaleniu w KW.
II. zagospodarowanie poscaleniowe:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa dróg (6,9 km).
3. Przebudowa dróg (3,1 km).
4. Przebudowa przepustów (20 szt.).
5. Likwidacja starych dróg/miedz (1 ha).
Obszar scalenia Wola Korybutowa
Szacowana wartość
8 699 287,20 zł
Pierwsza, Wola Korybutowa Druga
zadania/projektu:
i Wola Korybutowa - Kolonia, gmina
Siedliszcze określony w postanowieniu
o wszczęciu postępowania scaleniowego
03.2018 – 06.2023
Źródło finansowania:
EFFROW - 5 535 356 zł
(63,63% całości) pozostałe budżet
państwa
Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych
gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce
(w miarę możliwości technicznych) dostępu do drogi.

ZADANIE/PROJEKT NR 6
Nazwa projektu
Podmiot realizujący

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1858L w miejscowości Buśno
Powiat Chełmski
Opis projektu:
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Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

1. Przebudowa drogi powiatowej (dł. ok. 1,2 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
Miejscowość: Buśno
Szacowana wartość
Gmina: Białopole
zadania/projektu:
Styczeń 2021- grudzień 2021
Źródło finansowania:

350 000,00 zł
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 7
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Bezpieczna Szkoła
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Opis projektu:
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez zatrudnienie ich w ramach robót publicznych do zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie szkół, przejściach drogowych przy szkołach oraz dowozu uczniów do szkół
na terenie powiatu chełmskiego oraz miasta Chełm.
Powiat chełmski/ Miasto Chełm
Szacowana wartość
400 000,00 zł
zadania/projektu:
09.2021 – 05.2022
Źródło finansowania:
Fundusz Pracy
Zorganizowanie zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach robót publicznych w szkołach powiatu chełmskiego
i miasta Chełm.

ZADANIE/PROJEKT NR 8
Nazwa projektu
Podmiot realizujący

Program Regionalny: DROGI-MOSTY-RZEKI V
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
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Zakres zadania/projektu
Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Opis projektu:
Zatrudnienie w ramach robót publicznych osób bezrobotnych spełniających warunki uczestnictwa w programie,
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Powiat chełmski/ Miasto Chełm
Szacowana wartość
400 000,00 zł
zadania/projektu:
01.2021 – 12.2021
Źródło finansowania:
Fundusz Pracy
Aktywizacja osób z grupy w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy przy pracach związanych z utrzymaniem ładu
i porządku w gminach, poprzez porządkowanie terenów zieleni, porządkowanie dróg przystanków na terenie miast
i gmin, ponadto poprawa stanu technicznego urządzeń melioracyjnych, mających wpływ na bezpieczeństwo
przeciwpowodziowe mieszkańców i infrastruktury teren ów położonych w pobliżu dolin rzecznych.

ZADANIE/PROJEKT NR 9
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu
Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Program Regionalny: Młody Przedsiębiorczy
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Opis projektu:
Udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Powiat chełmski/ Miasto Chełm
Szacowana wartość
zadania/projektu:
01.2021 – 12.2021
Źródło finansowania:

100 000,00 zł
Fundusz Pracy

Promowanie idei przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych do 30 roku życia poprzez aktywne wsparcie i pomoc dla
osób zainteresowanych podejmowaniem pracy na własny rachunek.

ZADANIE/PROJEKT NR 10
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (V)
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Opis projektu:
¬ Indywidualny Plan Działania.
¬ Pośrednictwo lub poradnictwo zawodowe.
¬ Staż.
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Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

¬ Bony na zasiedlenie.
¬ Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
¬ Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
¬ Szkolenia grupowe.
¬ Bon szkoleniowy.
¬ Instrumenty dofinansowania.
Powiat chełmski/ Miasto Chełm
Szacowana wartość
12 998 634,70 zł
zadania/projektu:
01.2020 – 06.2021
Źródło finansowania:
Fundusze UE – Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie chełmskim
i mieście Chełm.

ZADANIE/PROJEKT NR 11
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Opis projektu:
¬ Indywidualny Plan Działania.
¬ Pośrednictwo lub poradnictwo zawodowe.
¬ Staż.
¬ Bony na zasiedlenie.
¬ Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
¬ Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
¬ Szkolenia grupowe.
Powiat chełmski/ Miasto Chełm
Szacowana wartość
8 592 224,73
zadania/projektu:
01.2021 – 12.2022
Źródło finansowania:
Fundusze UE – Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie chełmskim
i mieście Chełm.
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ZADANIE/PROJEKT NR 12
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji

Prognozowane rezultaty:

Nowy start – lepsze jutro (VI)
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Opis projektu:
¬ Staż.
¬ Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
¬ Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
¬ Szkolenia zawodowe.
¬ Instrumenty dofinansowania.
Powiat chełmski/ Miasto Chełm
Szacowana wartość
9 573 389,76 zł
zadania/projektu:
01.2020 – 06.2021
Źródło finansowania:
Fundusze UE – Regionalny Program
Operacyjny Województwa Lubelskiego
2014 -2020
Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych
po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach) oraz
poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa w powiecie chełmskim i mieście Chełm.

ZADANIE/PROJEKT NR 13
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1858L w miejscowości Buśno
Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Przebudowa drogi powiatowej (dł. ok. 1,2 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
Miejscowość: Buśno
Szacowana wartość
Gmina: Białopole
zadania/projektu:
Styczeń 2021- Grudzień 2021
Źródło finansowania:

350 000,00 zł
Środki własne powiatu, środki gminne
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Prognozowane rezultaty:

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 14
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1859L w miejscowości Busieniec
Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Przebudowa drogi powiatowej (dł. ok. 1,5 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
Miejscowość: Busieniec
Szacowana wartość
Gmina: Białopole
zadania/projektu:
Styczeń 2021- grudzień 2021
Źródło finansowania:

500 000,00 zł
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 15
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1853L na odcinku Zabudnowo-Grobelki
Powiat Chełmski
1.
2.
3.
4.
5.

Opis projektu:
Przebudowa drogi powiatowej (długości ok. 2 km).
Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
Przebudowa skrzyżowań.
Wykonanie oznakowania poziomego.
Odnowa oznakowania pionowego.
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Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

6. Remont przepustów.
Miejscowość: Zabudnowo, Grobelki
Gmina: Białopole
Styczeń 2021- grudzień 2021

Szacowana wartość
zadania/projektu:
Źródło finansowania:

800 000,00 zł
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 16
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1856L w miejscowości Raciborowice Kolonia
Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Przebudowa drogi powiatowej (długości ok. 1,2 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
Miejscowość: Raciborowice Kolonia
Szacowana wartość
Gmina: Białopole
zadania/projektu:
Styczeń 2021- Grudzień 2021
Źródło finansowania:

400 000,00 zł
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 17
Nazwa projektu
Podmiot realizujący

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1855L w miejscowości Strzelce Kolonia
Powiat Chełmski
Opis projektu:
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Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

1. Przebudowa drogi powiatowej (długości ok. 1,5 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
Miejscowość: Strzelce Kolonia
Szacowana wartość
Gmina: Białopole
zadania/projektu:
Styczeń 2021- grudzień 2021
Źródło finansowania:

600 000,00 zł
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 18
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1833L na terenie gminy Rejowiec i Chełm
Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Budowa i przebudowa drogi powiatowej (długości ok. 8 km, szerokość 6m).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
Miejscowość: Adamów, Marysin,
Szacowana wartość
4 700 000,00 zł
Ludwinów, Zagroda
zadania/projektu:
Gmina: Rejowiec, Chełm
Maj 2020- październik 2021
Źródło finansowania:
Fundusz Dróg Samorządowych,
Środki własne powiatu, środki gminne
¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.
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ZADANIE/PROJEKT NR 19
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1834L na terenie gminy Rejowiec i Chełm
Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Budowa i przebudowa drogi powiatowej (długości ok. 8 km, szerokość 6m).
2. Budowa ścieżki pieszo- jezdnej.
3. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
4. Przebudowa skrzyżowań.
5. Wykonanie oznakowania poziomego.
6. Odnowa oznakowania pionowego.
7. Remont przepustów.
8. Przebudowa zatok autobusowych.
Miejscowość: Depułtycze Królewskie,
Szacowana wartość
5 900 000,00 zł
Zagroda, Nowe Depułtycze,
zadania/projektu:
Niedziałowice Pierwsze, Niedziałowice
Drugie
Gmina: Rejowiec, Chełm
Maj 2020- październik 2021
Źródło finansowania:
Fundusz Dróg Samorządowych,
Środki własne powiatu, środki gminne
¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 20
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1805L na terenie gmin: Wierzbica, Sawin i Chełm
Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Budowa i przebudowa drogi powiatowej (długości ok. 12 km, szerokość 6m).
2. Wykonanie zatoki postojowej.
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Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

3. Wykonanie poboczy utwardzonych z przeznaczeniem dla ruchu pieszego.
4. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
5. Przebudowa skrzyżowań.
6. Wykonanie oznakowania poziomego.
7. Odnowa oznakowania pionowego.
8. Remont przepustów.
9. Przebudowa zatok autobusowych.
Miejscowość: Święcica, Pniówno,
Szacowana wartość
20 000 000,00 zł
Krobonosz, Staw, Czułczyce Duże
zadania/projektu:
Gmina: Wierzbica, Chełm, Sawin
Maj 2021- listopad 2023
Źródło finansowania:
Fundusz Dróg Samorządowych,
Środki własne powiatu, środki gminne
¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 21
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1819L w gminie Sawin
Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Przebudowa drogi powiatowej (długości ok. 3,5 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Remont mostu.
Miejscowość: Krobonosz, Sawin
Szacowana wartość
Gmina: Sawin
zadania/projektu:
Maj 2021- listopad 2023
Źródło finansowania:

3 000 000,00 zł
Fundusz Dróg Samorządowych,
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
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¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 22
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1823L w gminie Chełm i Ruda-Huta
Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Przebudowa drogi powiatowej (o długości ok. 17,5 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Renowacja rowów.
9. Wykonanie utwardzonego pobocza.
Odcinek drogi: Nowiny- Ruda- Rudka
Szacowana wartość
Gmina: Chełm, Ruda-Huta
zadania/projektu:
Maj 2021- listopad 2023
Źródło finansowania:

18 000 000,00 zł
Fundusz Dróg Samorządowych,
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 23
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1824L w gminie Ruda-Huta
Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Przebudowa drogi powiatowej ( o długości ok. 6,5 km).
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Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
Na odcinku: Ruda-Ruda Opalin-Rudka
Szacowana wartość
Gmina: Ruda-Huta
zadania/projektu:
Maj 2021- listopad 2023
Źródło finansowania:

6 000 000,00 zł
Fundusz Dróg Samorządowych,
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 24
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji

Przebudowa drogi powiatowej nr 1814L w gminie Rejowiec Fabryczny
Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 10 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Wykonanie pobocza utwardzonego.
9. Przebudowa chodników.
10. Ustawienie BRD.
Miejscowość: Pawłów, Krasne, Gołąb,
Szacowana wartość
Liszno
zadania/projektu:
Gmina: Rejowiec Fabryczny
Maj 2021- listopad 2023
Źródło finansowania:

10 000 000,00 zł
Fundusz Dróg Samorządowych,
Środki własne powiatu, środki gminne
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Prognozowane rezultaty:

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 25
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1815L w gminie Rejowiec Fabryczny i ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny
Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 6 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Wykonanie pobocza utwardzonego.
9. Przebudowa chodników.
10. Ustawienie BRD.
Miejscowość: Krasne, ul. Chełmska
Szacowana wartość
Gmina: Rejowiec Fabryczny, Miasto
zadania/projektu:
Rejowiec Fabryczny
Maj 2021- listopad 2023
Źródło finansowania:

6 000 000,00 zł
Fundusz Dróg Samorządowych,
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 26
Nazwa projektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1869L w mieście Rejowiec Fabryczny
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Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 1,5 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Wykonanie pobocza utwardzonego.
9. Przebudowa chodników.
10. Ustawienie BRD.
Miejscowość: ul. Wiejska
Szacowana wartość
Miasto: Rejowiec Fabryczny
zadania/projektu:
Maj 2021- listopad 2023
Źródło finansowania:

3 500 000,00 zł
Fundusz Dróg Samorządowych,
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 27
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1870L w mieście Rejowiec Fabryczny
Powiat Chełmski
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opis projektu:
Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 0,5 km).
Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
Przebudowa skrzyżowań.
Wykonanie oznakowania poziomego.
Odnowa oznakowania pionowego.
Remont przepustów.
Przebudowa zatok autobusowych.
Wykonanie pobocza utwardzonego.
Przebudowa chodników.

20

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

10. Ustawienie BRD.
Miejscowość: ul. Unicka
Miasto: Rejowiec Fabryczny
Maj 2021- listopad 2023

Szacowana wartość
zadania/projektu:
Źródło finansowania:

900 000,00 zł
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 28
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3122L w gminie Rejowiec
Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 7,5 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Wykonanie pobocza utwardzonego.
9. Przebudowa chodników.
10. Ustawienie BRD.
Miejscowość: ul. Reja, Hruszów,
Szacowana wartość
Zagrody
zadania/projektu:
Gmina: Rejowiec
Maj 2022- listopad 2025
Źródło finansowania:

8 000 000,00 zł
Fundusz Dróg Samorządowych,
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.
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ZADANIE/PROJEKT NR 29
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1816L w gminie Rejowiec Fabryczny
Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 4,5 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Wykonanie pobocza utwardzonego.
9. Przebudowa chodników.
10. Ustawienie BRD.
Miejscowość: Krowica, Pawłów
Szacowana wartość
Gmina: Rejowiec Fabryczny
zadania/projektu:
Maj 2022- listopad 2024
Źródło finansowania:

5 000 000,00 zł
Fundusz Dróg Samorządowych,
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 30
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 3129L w gminie Rejowiec
Powiat Chełmski
1.
2.
3.
4.
5.

Opis projektu:
Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 2,5 km).
Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
Przebudowa skrzyżowań.
Wykonanie oznakowania poziomego.
Odnowa oznakowania pionowego.
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Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

6. Remont przepustów.
Miejscowość: Bańkowszczyzna
Gmina: Rejowiec
Maj 2022- listopad 2025

Szacowana wartość
zadania/projektu:
Źródło finansowania:

2 000 000,00 zł
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 31
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1837L na terenie gminy Leśniowice i Żmudź
Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 10 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Wykonanie pobocza utwardzonego.
9. Przebudowa chodników.
10. Ustawienie BRD.
Miejscowość: Kasiłan, Kumów Majoracki, Szacowana wartość
Leszczany, Żmudź
zadania/projektu:
Gmina: Leśniowice, Żmudź
Maj 2022- listopad 2025
Źródło finansowania:

13 000 000,00 zł
Fundusz Dróg Samorządowych,
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.
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ZADANIE/PROJEKT NR 32
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1846L w gminie Żmudź
Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 2,5 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Ustawienie BRD.
Miejscowość: Pobołowice
Szacowana wartość
Gmina: Żmudź
zadania/projektu:
Maj 2022- listopad 2025
Źródło finansowania:

3 000 000,00 zł
Fundusz Dróg Samorządowych,
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 33
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1849L w gminie Żmudź
Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 1,1 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
Miejscowość: Roztoka, Lipinki
Szacowana wartość
Gmina: Żmudź
zadania/projektu:

350 000,00 zł
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Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Maj 2021 – listopad 2021

Źródło finansowania:

Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 34
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Budowa drogi powiatowej nr 1832L w gminie Chełm i Rejowiec
Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Budowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 4 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Ustawienie BRD.
Miejscowość: Żółtańce Kolonia, Kolonia
Szacowana wartość
Marysin
zadania/projektu:
Gmina: Chełm, Rejowiec
Maj 2022- listopad 2026
Źródło finansowania:

5 500 000,00 zł
Fundusz Dróg Samorządowych,
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 35
Nazwa projektu
Podmiot realizujący

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wojsławice
Powiat Chełmski
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Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Opis projektu:
1. Przebudowa dróg powiatowych (o łączeń długości 15 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Ustawienie BRD.
9. Przebudowa chodników.
10. Wykonanie utwardzonych poboczy.
Miejscowość: Wojsławice, Popławy,
Szacowana wartość
Nowy Majdan, Majdan, Turowiec,
zadania/projektu:
Putnowice-Kolonia, Putnowice-Wielkie,
Ostrów, Ostrów-Kolonia
Gmina: Wojsławice
Maj 2022- listopad 2026
Źródło finansowania:

9 000 000,00 zł

Fundusz Dróg Samorządowych,
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 36
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1846L w gminie Żmudź
Powiat Chełmski
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opis projektu:
Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 2,5 km).
Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
Przebudowa skrzyżowań.
Wykonanie oznakowania poziomego.
Odnowa oznakowania pionowego.
Remont przepustów.
Przebudowa zatok autobusowych.
Ustawienie BRD.
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Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Miejscowość: Pobołowice
Gmina: Żmudź
Maj 2022- listopad 2025

Szacowana wartość
zadania/projektu:
Źródło finansowania:

3 000 000,00 zł
Fundusz Dróg Samorządowych,
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy

ZADANIE/PROJEKT NR 37
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1843L w gminie Kamień i Dorohusk
Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 8 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Ustawienie BRD.
Miejscowość: Kamień Kolonia, Rudolfin,
Szacowana wartość
Pogranicze
zadania/projektu:
Gmina: Kamień, Dorohusk
Maj 2024- listopad 2026
Źródło finansowania:

7 000 000,00 zł
Fundusz Dróg Samorządowych,
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 38
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Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1845L w gminie Kamień i Dorohusk
Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 8 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Ustawienie BRD.
Miejscowość: Natalin, Czerniejów,
Szacowana wartość
Andrzejów, Turka
zadania/projektu:
Gmina: Kamień, Dorohusk
Maj 2024- listopad 2026
Źródło finansowania:

7 000 000,00 zł
Fundusz Dróg Samorządowych,
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 39
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1809L w gminie Siedliszcze
Powiat Chełmski
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opis projektu:
Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 3 km).
Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
Przebudowa skrzyżowań.
Wykonanie oznakowania poziomego.
Odnowa oznakowania pionowego.
Remont przepustów.
Przebudowa zatok autobusowych.
Ustawienie BRD.
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Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Miejscowość: Wola Korybutowa Kolonia,
Wola Korybutowa Pierwsza
Gmina: Siedliszcze
Maj 2024- listopad 2026

Szacowana wartość
zadania/projektu:

3 000 000,00 zł

Źródło finansowania:

Fundusz Dróg Samorządowych,
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 40
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1813L w gminie Rejowiec Fabryczny
Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 1 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Ustawienie BRD.
Miejscowość: Wólka Kańska
Szacowana wartość
Gmina: Rejowiec Fabryczny
zadania/projektu:
Maj 2022- listopad 2026
Źródło finansowania:

500 000,00 zł
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 41
Nazwa projektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1822L w gminie Ruda-Huta i Dorohusk
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Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok. 8 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Ustawienie BRD.
Miejscowość: Brzeźno, Żalin,
Szacowana wartość
Chromówka
zadania/projektu:
Gmina: Dorohusk, Ruda-Huta
Maj 2024- listopad 2026
Źródło finansowania:

6 000 000,00 zł
Fundusz Dróg Samorządowych,
Środki własne powiatu, środki gminne

¬ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
¬ Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
¬ Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 42
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji

Przebudowa drogi gminnej o nr 104648L w miejscowości Depułtycze Królewskie – Krzywice - Rożdżałów
Gmina Chełm
Opis projektu:
Przebudowa drogi gminnej o nr 104648L w miejscowości Depułtycze Królewskie – Krzywice - Rożdżałów. Droga łączy
się bezpośrednio z drogami wyższej kategorii wojewódzką o nr 843 oraz drogami powiatowymi o nr 1835L i 1840L.
Zakres obejmuje przebudowę istniejącej drogi i dostosowanie jej parametrów do parametrów nośności na odcinku o
długości: 2530,00m, wykonanie odwodnienia, gruntowych obustronnych poboczy, roboty konstrukcyjne na jezdni i
poboczach, ułożenie nowoprojektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni odpowiadającej wymaganej nośności a
także poprawa oznakowania i wykonanie nowej organizacji ruchu.
Depułtycze Królewskie – Krzywice Szacowana wartość
2 650 000,00 zł
Rożdżałów, Gmina Chełm
zadania/projektu:
2021-2026
Źródło finansowania:
Środki zewnętrzne, fundusze UE,
środki powiatu, środki gminy, środki
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krajowe
Prognozowane rezultaty:

Efektem będzie nowo przebudowana droga na odcinku 1,87 km

ZADANIE/PROJEKT NR 43
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Rozwój infrastruktury
Gmina Rejowiec
Opis projektu:
Remont i rewitalizacja dróg gminnych i dojazdowych łączących się z drogą powiatową 3131L relacji Zawadówka
Leonów w celu wspierania niskoemisyjnego transportu i oświetlenia w Rejowcu, Wereszczach Dużych i Zawadówce.
Utworzenie ciągu komunikacyjnego wraz ze ścieżką edukacyjną od Wereszcz Dużych do Zawadówki
Wereszcze Duże, Zawadówka
Szacowana wartość
1 000 000,00 zł
zadania/projektu:
2022-2024
Źródło finansowania:
Fundusze UE, środki powiatu, środki
gminy
Długość wyremontowanych i zrewitalizowanych dróg gminnych i dojazdowych – 6 km
Długość ciągów komunikacyjnych ze ścieżka rowerową – 2 km
Ilość nowych atrakcji turystycznych – 1 ścieżka edukacyjna
Długość ścieżki edukacyjnej – 2 km
Ilość nowego oświetlenia drogowego – 4 km

ZADANIE/PROJEKT NR 44
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1848L Andrzejów – Klesztów
Powiat Chełmski
Opis projektu:
1. Przebudowa drogi powiatowej (na odcinku o długości ok 5,5 km).
2. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
3. Przebudowa skrzyżowań.
4. Wykonanie oznakowania poziomego.
5. Odnowa oznakowania pionowego.
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Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

6. Remont przepustów.
7. Przebudowa zatok autobusowych.
8. Ustawienie BRD.
Miejscowość: Klesztów, Puszcza
Gmina Żmudź
Maj 2023 – Listopad 2025

Szacowana wartość
zadania/projektu:
Źródło finansowania:

14 000 000,00 zł
Fundusz Dróg Samorządowych
Środki własne powiatu, środki gminne

Usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
Wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym pieszych i rowerzystów.
Komfort i płynność jazdy.

ZADANIE/PROJEKT NR 45
Nazwa projektu

Podmiot realizujący

Zakres zadania/projektu

Utworzenie R e j o w i e c k i e g o P a r k u P r z e m y s ł o w e g o wraz z budową terminalu przeładunkowego
w Zawadówce rozszerzającego ofertę i współpracę B+R+JST oraz podnoszącego atrakcyjność inwestycyjną terenów
Strefy Aktywności Gospodarczej pn. Lubelski Okręg Przemysłu-Rolno Spożywczego.
Gmina Rejowiec Fabryczny, Miasto Rejowiec Fabryczny, Gmina Rejowiec Cement Ożarów S.A. oraz gminy i powiaty
współpracujące w ramach Partnerstwa na rzecz utworzenia Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego.
Opis projektu:
Utworzenie Rejowieckiego Parku Przemysłowego (RPP) wpisuje się w realizację przedsięwzięcia utworzenia Strefy
Aktywności Gospodarczej pn. Lubelski Okręg Przemysłu Rolno-Spożywczego i przyczyni się do rozwoju gospodarki
żywnościowej oraz rozwiązania problemów związanych z potrzebą minimalizowania zagrożenia trwałą marginalizacją
społ.-gosp. obszaru objętego przedsięwzięciem. Tereny docelowego RPP położone są przy trasie nr 812 Krasnystaw–
Chełm, która łączy się bezpośrednio z drogą krajową S17 oraz przy trasie nr 839, która łączy się z drogą krajową S12.
Celem głównym jest wzrost przedsiębiorczości i poziomu gospodarczego oraz ilości miejsc pracy na obszarze powiatu
chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. Celem szczegółowym jest przygotowanie optymalnej formy
współpracy pomiędzy JST i inwestorami. Działania kluczowe obejmą: opracowanie koncepcji utworzenia i rozwoju RPP,
uzbrojenie terenów inwestycyjnych; budowa dróg dojazdowych; budowa terminala przeładunkowego. RPP zostanie
utworzony na docelowo na 70 ha terenów inwestycyjnych należących do: (1) Gminy Rejowiec Fabryczny: 30 ha
wolnych, uzbrojonych terenów inwestycyjnych (kanalizacja, wodociągi, gazyfikacja, elektryfikacja, sieć internetowa, ciąg
pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem) przeznaczonych w MPZP pod przemysł, składy, budownictwo, położonych w m.
Pawłów; (2) Miasta Rejowiec Fabryczny: 8 ha uzbrojonych gruntów (kanalizacja, woda, prąd, gaz) w MPZP działki
przeznaczone są dla potrzeb produkcji, składów, budownictwa, usług oraz działka 2 ha zabudowana budynkami po
dawnej cementowni ; (3) Gminy Rejowiec: działka o pow. 0,31 ha uzbrojona (kanalizacja, oda, prąd, gaz, światłowód)
oraz około 9 ha gruntów nieuzbrojonych przeznaczonych w MPZP przeznaczone są jako tereny pod rozwój terenów
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Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji

Prognozowane rezultaty:

produkcyjnych, składów i magazynów w m. Wereszcze Duże oraz ok. 19 ha uzbrojonych w wodę, prąd, kanalizację
terenów po byłej Cukrowni Rejowiec (zakupionych przez Gminę Rejowiec), które zgodnie z MPZP są terenami dla
potrzeb przemysłu, drobnej wytwórczości, składów, budownictwa i usług, przemysłu spożywczego. Do RPP na
zasadzie PPP zostaną przyłączone 33,82 ha uzbrojonych gruntów (kanalizacja, wodociągi, gazyfikacja, elektryfikacja)
przeznaczonych w MPZP pod zabudowę produkcyjną, składy, magazyny, bocznica kolejowa, budynek biurowy oraz
budynki przemysłowe, które należą do Cementowni Ożarów. Przewidziana budowa nowoczesnego terminala
przeładunkowego w Zawadówce będzie polegała na zaadoptowaniu i rozbudowie bazy przeładunkowej w Zawadówce
o pow. 101,81 ha i inwestycji obejmującej obiekty: przeładunkowe, magazynowe oraz infrastrukturę przeładunkową tj.
Terminalu Przeładunkowego. Budowa nowoczesnego terminalu umożliwi sprawną dystrybucję wyprodukowanych
towarów i surowców w skali regionalnej, a docelowo w skali międzynarodowej poprzez współpracę z Portem Suchym
w Małaszewiczach. Baza zlokalizowana przy stacji Zawadówka (linia kolejowa nr 7, która łączy się w Rejowcu
Fabrycznym z linią kolejową nr 69). Całość RPP docelowo obejmie 170 ha terenów inwestycyjnych w tym bazę
przeładunkową w Zawadówce.
Gmina Rejowiec Fabryczny, Miasto
Szacowana wartość
142 mln pln (w tym m.in. 20 mln pln
Rejowiec Fabryczny, Gmina Rejowiec.
zadania/projektu:
uzbrojenie terenów i drogi
wewnętrzne; 120 mln pln Terminal
Przeładunkowy z przebudową torów
kolejowych; 2 mln Koncepcja
RPP+Biuro)
2022-2027
Źródło finansowania:
Krajowe Programy Operacyjne (KPO);
Regionalne Fundusze Rozwoju (RFR);
Regionalny Program
Operacyjny (RPO); środki własne
zgodnie z wytycznymi programowymi
oraz PPP.
Rezultatem przedsięwzięcia będzie: Opracowanie: Koncepcja utworzenia i rozwoju RPP – 1 szt.; Rejowiecki Park
Przemysłowy zlokalizowany na terenach inwestycyjnych: Miasta Rejowiec, Miasta Rejowiec Fabryczny, Gminy
Rejowiec Fabryczny (łącznie ok. 70 ha) oraz bazy przeładunkowej w Zawadówce (101,81 ha) i na terenach
Cementowni Ożarów (33,82 ha); uzbrojenie 9 ha terenów inwestycyjnych; biuro Rejowieckiego Parku Przemysłowego
z siedzibą w Zawadówce; Zintegrowany Plan Zagospodarowania przestrzennego gmin: Rejowiec, Rejowiec Fabryczny,
Rejowiec Fabryczny Miasto z naciskiem na przeznaczenie terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłową;
bocznice na terenie miasta Rejowiec Fabryczny; odbudowa torów kolejowych i budowa bocznicy na terenach po byłej
Cukrowni Rejowiec miasta Rejowiec; przeprowadzenie inwestycji w zakresie przebudowy dróg wojewódzkich nr 839,
812 przebiegających przez gminy Rejowiec Fabryczny, Rejowiec Fabryczny miasto, Rejowiec, Krasnystaw, Chełm
w celu podniesienia parametrów technicznych tych dróg, głównie w zakresie nawierzchni i uzbrojenia (oświetlenie
uliczne); budowa światłowodu oraz kanalizacji sanitarnej dł. odcinka 5,76 km na terenie gminy Rejowiec; droga
wewnętrzna wraz z oświetleniem na obszarze terenów inwestycyjnych Gminy Rejowiec Fabryczny. Istotnymi
rezultatami przedsięwzięcia będzie wzrost % ilości nowych podmiotów gospodarczych na obszarze powiatów:
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krasnostawskiego, chełmskiego, włodawskiego; wzrost % ilości pozarolniczych miejsc pracy na obszarze powiatów:
krasnostawskiego, chełmskiego, włodawskiego.
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2. Aktywne społeczeństwo oraz wyższa jakość życia mieszkańców powiatu

Nazwa celu strategicznego
Szacowana wartość ogółem

56 090 866,62 zł

Liczba zadań/projektów planowanych do realizacji

14

ZADANIE/PROJEKT NR 1
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Nadbudowa i przebudowa budynku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku wraz ze zmianą sposobu
użytkowania poddasza nieużytkowego na pracownie specjalistyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Powiat Chełmski
Opis projektu:
Projekt zakłada zmianę konstrukcji dachu, podwyższenie szybu windowego oraz stworzenie na poddaszu dwóch
pracowni specjalistycznych – pracowni rehabilitacyjnej i pracowni integracji sensorycznej oraz toalety (przystosowanej
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Zakładane prace umożliwią dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dostęp
na wszystkie kondygnacje, w tym również na poddasze. Poddasze zostanie dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, by mogły w pełni korzystać z zajęć rehabilitacyjnych.
Nowo powstałe pracownie wykorzystywane będą do prowadzenia rehabilitacji dzieci korzystających z zajęć wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka oraz uczniów pobierających naukę w szkołach wchodzących w skład Ośrodka.
Specjalny Ośrodek Szkolno –
Szacowana wartość
506 694,65 zł
Wychowawczy w Dorohusku,
zadania/projektu:
ul. Graniczna 1, 22 – 175 Dorohusk
Czerwiec 2021 r.
Źródło finansowania:
Środki powiatu
¬ Dostosowanie pomieszczeń do rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do obecnie obowiązujących
przepisów prawa.
¬ Zapewnienie dzieciom i młodzieży pobierających naukę w SOSW w Dorohusku bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki.
¬ Zwiększenie liczby uczniów korzystających z pracowni specjalistycznych.
¬ Kompleksowe przeprowadzanie rehabilitacji, w szczególności rehabilitacji dziecka małego i uczniów
poruszających się na wózkach inwalidzkich.
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ZADANIE/PROJEKT NR 2
Nazwa projektu

Budowa hospicjum stacjonarnego wraz z obiektami towarzyszącymi

Podmiot realizujący

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie

Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Opis projektu:
1. Budowa Domu Opieki Stacjonarnej na 20 miejsc (dla osób z chorobami nowotworowymi).
2. Budowa Domu Opieki Długoterminowej na 20 miejsc (dla osób ze schorzeniami przewlekłymi).
3. Budowa Domu Opieki Wyręczającej (20 osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i chorych mogących
poruszać się samodzielnie i stacjonarne miejsca do tymczasowego pobytu chorych).
Będą to trzy jednopiętrowe budynki połączone ze sobą łącznikami. W domach oprócz pokoi dla pacjentów będzie też
część administracyjna, kaplica, gabinety lekarskie, zabiegowe, pielęgniarskie, pokój ciszy dla psychologa i rodziny
chorych, pomieszczenia techniczne i socjalne, pomieszczenie post- mortus, pomieszczenia na czystą i brudną pościel.
Na działce będą też obiekty towarzyszące służące obsłudze trzech domów: parkingi, magazyn sprzętu, garaże, zbiornik
p.poż, oraz zbiornik na gaz płynny, agregat prądotwórczy, punkt czerpania wody p.poż., instalacje fotowoltaiczne,
powierzchnie zielone wraz z obiektami architektury krajobrazu, ogrodem, parkiem, częścią do wypoczynku.
Nowiny, gmina Chełm, powiat chełmski
Szacowana wartość
Całkowity koszt inwestycji ok. 20 mln
zadania/projektu:
zł
Budowa będzie prowadzona etapami
(cztery moduły, koszt jednego modułu
ok. 5 mln zł)
01.01.2021- 31.12.2030
Źródło finansowania:
Fundusze UE, fundusze ministerialne,
środki prywatne, zbiórki publiczne
Projekt stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie ze strony mieszkańców powiatu chełmskiego na wysokiej
jakości usługi z zakresu opieki hospicyjno-paliatywnej oraz długoterminowej. Jest to spowodowane starzejącym się
społeczeństwem i skorelowanym z tym wzrostem na choroby nieuleczalne i terminale (nowotwory i inne). W chwili
obecnej na terenie Powiatu Chełmskiego nie ma hospicjum stacjonarnego, rezultatem projektu będzie utworzenie
i funkcjonowanie takiej placówki, w której 24-godzinną opiekę specjalistyczna będzie miało zapewnionych 20 chorych
na nowotwory. Dodatkowo rezultatem projektu będzie też powstanie domu opieki długoterminowej, w której również
całodobową fachową opiekę znajdzie 20 osób ze schorzeniami niekwalifikującymi się do objęcia opieką hospicyjną.
Całość realizacji projektu dopełni dom opieki wyręczającej, w którym w systemie dziennym będzie przebywało 20 osób
chorych, w tym osoby z niepełnosprawnościami, które poruszają się samodzielnie. Również tam powstaną specjalne
miejsca oferowane opiekunom chorych lub rodzinom którzy będą chcieli wyjechać na wypoczynek, lub do sanatorium.
Wówczas będą mogli powierzyć naszej placówce swojego chorego na pewien czas ( do miesiąca). Nasza kadra
medyczna przez ten czas będzie się zajmować i opiekować chorym w systemie całodobowym.
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ZADANIE/PROJEKT NR 3
Nazwa projektu

Przeciwdziałanie COVID 19 dla gmin i powiatów

Podmiot realizujący

Powiat Chełmski

Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Opis projektu:
W ramach inwestycji zaplanowano przeprowadzenie prac budowlanych w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach
w budynku B (II, III piętro) polegającą na modernizacji łazienek i kuchenek pomocniczych, jadalni, modernizacji łazienek
paw. A oraz wymianie 2 szt. wind osobowych.
Dom Pomocy Społeczne w Nowinach,
Szacowana wartość
976 929,97 zł
Nowiny 101, 22-105
zadania/projektu:
Maj-Wrzesień 2021 r.
Źródło finansowania:
Fundusze europejskie
Dostosowanie budynku dla potrzeb mieszkańców uwzględniając zapisy zapewnienia dostępności w rozumieniu ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 oraz
2020 poz. 1062).

ZADANIE/PROJEKT NR 4
Nazwa projektu

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Podmiot realizujący

Powiat Chełmski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie)

Zakres zadania/projektu

Opis projektu:
Obszary programu, które będą realizowane w 2021 r.:
¬ obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
¬ obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy
w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
¬ obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
¬ obszar D – likwidacja barier transportowych;
¬ obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji
osób niepełnosprawnych;
¬ obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących
warsztatów terapii zajęciowej;
¬ obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań
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Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Obszar Powiatu Chełmskiego
Szacowana wartość
kwoty będą znane dopiero po złożeniu
zadania/projektu:
wystąpienia, wniosku
styczeń 2021- styczeń 2022
Źródło finansowania:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
(prawdopodobnie edycja coroczna)
Osób Niepełnosprawnych
¬ Zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
¬ Likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie
umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
¬ Tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
¬ Likwidacja barier transportowych.
¬ Dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób
niepełnosprawnych.
¬ Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.
¬ Skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych
dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

ZADANIE/PROJEKT NR 5
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:

Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COV|D- 19 w domach
pomocy społecznej
Powiat Chełmski
Opis projektu:
W ramach grantu można było wnioskować o wsparcie w kilku obszarach:
¬ Zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy oraz tworzenie izolatek i miejsc od kwarantanny
w DPS;
¬ Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych, mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami w
związku ze sprawowaniem opieki;
¬ Zatrudnienie dodatkowych pracowników w DPS-ach do świadczenia opieki nad mieszkańcami DPS-ów na
okresach maksymalnie 3 miesięcy;
¬ Przygotowanie tymczasowych miejsc odbywania kwarantanny;
¬ Przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które nie mogą lub nie chcą
wrócić do własnych domów i rodzin.
Dom Pomocy Społecznej w Chojnie
Szacowana wartość
22 770 924,00 zł, w tym wkład
Nowym Pierwszym
zadania/projektu:
Europejskiego Funduszu
Społecznego: 19 191 334,74 z, środki
dotacji celowej: 3 579 589,26 zł
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Planowany okres realizacji

Prognozowane rezultaty:

Dofinansowanie przyznane dla DPS w
Chojnie Nowym Pierwszym –
273 100,00 zł
01.07.2020r. – 30.09.2020 r.
Źródło finansowania:
Wkład Europejskiego Funduszu
Społecznego: 19 191 334,74 zł,
Środki dotacji celowej: 3 579 589,26 zł
Celem projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jest łagodzenie skutków
pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom.

ZADANIE/PROJEKT NR 6
Nazwa projektu

AKTYWNI ZAWODOWO W DOROHUSKU

Podmiot realizujący

Powiat Chełmski – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku

Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Opis projektu:
Celem projektu jest wyposażenie uczniów Szkoły Przysposobienia do Pracy-Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Dorohusku, z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, adekwatne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizyczne uczniów - w kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe oraz kompetencje kluczowe, wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze niezbędne w przechodzeniu z etapu
kształcenia do zatrudnienia oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Do realizacji celu przyczyni się
także doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych Szkoły Przysposobienia do Pracy SOSW oraz współpraca
z pracodawcami w zakresie opracowania programów stażu, włączenia ich do realizacji zajęć zawodowych i modyfikacji
szkolnych programów zawodowych.
Specjalny Ośrodek SzkolnoSzacowana wartość
757 840,00
Wychowawczy w Dorohusku
zadania/projektu:
01.09.2020 - 31.08.2022
Źródło finansowania:
Fundusze zewnętrzne
Projekt ma charakter kompleksowy, uwzględnia indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne uczniów:
¬ zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje/kwalifikacje;
¬ staże zawodowe u pracodawców woj. Lubelskiego;
¬ zajęcia praktyczne;
¬ szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli;
¬ doposażenie w sprzęt i pomoce pracowni zawodowych.
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ZADANIE/PROJEKT NR 7
Nazwa projektu

„Liderzy kooperacji”

Podmiot realizujący

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie

Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:

Opis projektu:
Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej,
a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu tj. województw lubelskiego, mazowieckiego,
podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.
II.
Powołanie Partnerskiego Zespołu Kooperacji (PZK).
III.
Wsparcie w procesie aktywizacji społecznej osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji.
IV.
Realizacja projektu socjalnego (przygotowanego przez PZK) dla gminy Leśniowice z powiatu chełmskiego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”
Zakres usług zawartych w projekcie socjalnym:
1. Zorganizowanie 4 czternastodniowych turnusów rehabilitacji ruchowej dla 4 osób
z niepełnosprawnością oraz 4 opiekunów.
2. Zorganizowanie rehabilitacji ruchowej w miejscu zamieszkania dla 5 osób.
3. Zorganizowanie zajęć terapeutycznych z psychologiem w miejscu zamieszkania dla 4 rodzin.
4. Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B, dla 1 osoby polegającego na przygotowaniu do egzaminu
państwowego teoretycznego i praktycznego poprzez przeprowadzenie zajęć teoretycznych
i praktycznych, zapewnienie badań lekarskich, dopuszczających do prowadzenia pojazdu, zdjęć,
a także opłacenie egzaminu państwowego i opłaty za odbiór prawa jazdy. Zwrot kosztów dojazdu do
miejsca odbywania kursu.
5. Zapewnienie wsparcia logopedycznego dla 2 dzieci w miejscu zamieszkania.
6. Leczenie oraz wykonanie protezy zębowej dla 1 osoby.
V.
W ramach realizacji projektu pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego
Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (Zadanie 5 – działania dodatkowe w walce z koronawirusem: poz. 284).
Przekazanie domom pomocy społecznej funkcjonującym na terenie powiatu chełmskiego środków ochrony
osobistej.
Powiat Chełmski/Gmina Leśniowice
Szacowana wartość
69 100,00 zł - realizacja usług
zadania/projektu:
zawartych w projekcie socjalnym
257 378,00 zł. - zakup środków
ochrony osobistej dla domów pomocy
społecznej funkcjonujących na terenie
powiatu chełmskiego
I.
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Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

01.04.2018 r.- 31.03.2021 r.

Źródło finansowania:

Fundusze Unii Europejskiej

1. Poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w środowisku poprzez realizację usług zawartych
w projekcie socjalnym.
2. Wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk
sektorowych (policja, sądownictwo, edukacja, kultura itp.).

ZADANIE/PROJEKT NR 8
Nazwa projektu

Pilotażowy Program Aktywny Samorząd

Podmiot realizujący

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie

Zakres zadania/projektu

Opis projektu:
Pilotażowy program Aktywny Samorząd Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2021 roku:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
¬ Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;
¬ Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;
¬ Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania
z usług tłumacza języka migowego;
¬ Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana
do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu;
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
¬ Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych;
¬ Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania;
¬ Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku;
¬ Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
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Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

w komunikowaniu się za pomocą mowy;
¬ Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16
roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
¬ Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka
inwalidzkiego o napędzie ręcznym;
¬ Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do
16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
¬ Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem
niepełnosprawności;
¬ Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana
do osób ze stopniem niepełnosprawności;
¬ Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania
elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16
roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu
powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty
na użytkowanie przedmiotu dofinansowania;
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
(dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub
opiekunem prawnym dziecka.
2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub
kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Powiat chełmski
Szacowana wartość
w kwietniu 2021 r. Powiat chełmski
zadania/projektu:
podpisze aneks z określoną kwotą na
dany rok (edycja coroczna)
od kwietnia 2021 do kwietnia 2022
Źródło finansowania:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
(edycja coroczna)
Osób Niepełnosprawnych
¬ Zmniejszenie lub zlikwidowanie barier uniemożliwiających uczestniczenie w życiu społecznym, zawodowym lub
w dostępie do edukacji.
¬ Wzrost kompetencji osób z niepełnosprawnością.

42

¬ Wzrost aktywności zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnością.

ZADANIE/PROJEKT NR 9
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Wykonanie pochylni oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Pławanicach
Powiat Chełmski
Opis projektu:
Projekt zakłada dostosowanie pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Pławanicach na potrzeby Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Pławanicach. Placówka swoją pomocą obejmować będzie dzieci od urodzenia do
ukończenia edukacji w szkole ponadpodstawowej. Prowadzić będzie działalność diagnostyczną, terapeutyczną,
profilaktyczną, wychowawczą, doradczą i edukacyjną. Projekt zakłada również zwiększenie dostępności budynku
użyteczności publicznej poprzez wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.
Pławanice 75, 22 – 113 Kamień
Szacowana wartość
200 000,00 zł
zadania/projektu:
grudzień 2020 r. – marzec 2021 r.
Źródło finansowania:
Środki powiatu
¬ Przygotowanie pomieszczeń pod działalność poradni psychologiczno – pedagogicznej.
¬ Zapewnienie dzieciom i młodzieży korzystających z usług poradni bezpiecznych i higienicznych warunków.
¬ Przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach
inwalidzkich.

ZADANIE/PROJEKT NR 10
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy w celu wydzielenia pomieszczeń na
potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wierzbicy oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych
Gmina Wierzbica w ramach udzielonej przez Powiat Chełmski pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
Opis projektu:
Projekt zakłada wydzielenie oraz dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na potrzeby Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Wierzbicy. Nowo powstała placówka obejmie swoją pomocą dzieci od urodzenia do
ukończenia edukacji w szkole ponadpodstawowej. Prowadzić będzie działalność diagnostyczną, terapeutyczną,
profilaktyczną, wychowawczą, doradczą i edukacyjną.
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Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza
Górskiego w Wierzbicy, Wierzbica –
Osiedle, ul. Pogodna 8, 22 – 150
Wierzbica
grudzień 2020 r.

Szacowana wartość
zadania/projektu:

150 000,00 zł

Źródło finansowania:

Środki powiatu

¬ Przygotowanie pomieszczeń pod działalność poradni psychologiczno – pedagogicznej.
¬ Zapewnienie dzieciom i młodzieży korzystających z usług poradni bezpiecznych i higienicznych warunków.
¬ Przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach
inwalidzkich.

ZADANIE/PROJEKT NR 11
Nazwa projektu

Otwarty konkurs ofert na wspieranie przez powiat chełmski wykonania zadań publicznych

Podmiot realizujący

Stowarzyszenie, Koło Gospodyń Wiejskich

Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Opis projektu:
Ochrona i promocja zdrowia; zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Powiat Chełmski
Szacowana wartość
52 000,00 zł
zadania/projektu:
Rok kalendarzowy
Źródło finansowania:
Środki powiatu
Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na calu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz
związanej z nim jakości życia mieszkańców; organizowanie imprez, konkursów, festynów, spotkań, wyjazdów,
warsztatów, wystaw oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej; wydawanie
niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych historii, kulturze i tradycji powiatu i regionu;
organizowanie konferencji, wystaw, koncertów, spotkań, wyjazdów oraz innych form wspierających przedsięwzięcia
służące podtrzymywaniu tradycji regionalnej, narodowej i obywatelskiej; popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży
poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów i turniejów;
popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej osób dorosłych i seniorów, wspieranie aktywnej turystyki
i społecznej działalności krajoznawczej.

ZADANIE/PROJEKT NR 12
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Nazwa projektu

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Chełm przy drogach powiatowych.

Podmiot realizujący

Gmina Chełm

Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji

Prognozowane rezultaty:

Opis projektu:
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Chełm. Budowa ścieżek rowerowych na odcinkach 1. Od granicy Miasta
Chełm do miejscowości Pokrówka ul. Gminna i od PWSZ do msc. Depułtycze Królewskie Kolonia (Granica Gminy), 2.
Ciąg pieszo-rowerowy Ochoża Kolonia (Od DW 841) - drogi powiatowej 1817L do DK 12. 3. Budowa ścieżki rowerowej
w miejscowości Rożdżałów (od świetlicy do skrzyżowania w Krzywicach) – przy drodze powiatowej.
Gmina Chełm
Szacowana wartość
7 000 000,00 zł
zadania/projektu:
2021-2026
Źródło finansowania:
Środki zewnętrzne, fundusze UE,
środki powiatu, środki gminy, środki
krajowe
Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie
Gminy Chełm.

ZADANIE/PROJEKT NR 13
Nazwa projektu

Budowa ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych w ciągach dróg powiatowych w gminie Wierzbica.

Podmiot realizujący

Gmina Wierzbica, Powiat Chełmski

Zakres zadania/projektu
Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Opis projektu:
Budowa ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych w gminie Wierzbica.
Gmina Wierzbica
Szacowana wartość
zadania/projektu:
04.2022 r. – 11.2024 r.
Źródło finansowania:

3 000 000,00 zł

Fundusze UE, środki powiatu, środki
gminy, środki dotacji celowej.
Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Wierzbica.

ZADANIE/PROJEKT NR 14
Nazwa projektu

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny
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Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu
Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Miasto Rejowiec Fabryczny
Opis projektu:
Projekt zakłada budowę ścieżek rowerowych na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny przy drogach powiatowych oraz
przy drogach gminnych - na potrzeby lokalnej społeczności.
Miasto Rejowiec Fabryczny
Szacowana wartość
350 000,00 zł
zadania/projektu:
I 2021-XII 2023
Źródło finansowania:
Środki gminy, fundusze UE
Budowa ścieżek rowerowych.
Wzrost jakości ofert rekreacji.
Wzrost liczby osób korzystających z infrastruktury sportowej.
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3. Czyste środowisko naturalne oraz uporządkowana przestrzeń do życia

Nazwa celu strategicznego
Szacowana wartość ogółem

64 116 000,00 zł

Liczba zadań/projektów planowanych do realizacji

19

ZADANIE/PROJEKT NR 1
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu
Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Budowa instalacji fotowoltaicznych dla 2 budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowinach oraz Rejowcu w ramach
funduszu przeciwdziałania COVID 19
Powiat Chełmski
Opis projektu:
Budowa Instalacji fotowoltaicznych dla 2 budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowinach oraz Rejowcu, każda
o mocy 4 po 50 kWp po dwie instalacje dla każdego budynku.
Dom Pomocy Społecznej w Nowinach,
Szacowana wartość
1 230 000,00 zł
Nowiny 101, 22-105,
zadania/projektu:
Dom Pomocy Społecznej w Rejowcu,
ul. Przemysłowa, 22-360
Marzec-Kwiecień 2021
Źródło finansowania:
Fundusze unijne
Zakłada się produkcję energii elektrycznej na poziomie 118 856,00 kWh/rok dla jednego obiektu w sumie 237
712,00 kWh/rok dla dwóch obiektów. W wyniku realizacji projektu oraz produkcji zielonej energii ograniczona zostanie
emisja szkodliwych gazów i pyłów, w tym gazów cieplarnianych. Szacuje się, iż w wyniku realizacji inwestycji nastąpi
spadek emisji gazów cieplarnianych o 142,62 ton ekwiwalentu CO2/rok. Łączna emisja CO2 przed realizacją inwestycji
kształtowała się na poziomie 213,93 ton CO 2/rok. Po realizacji inwestycji nastąpi zmniejszenie do poziomu
71,31 t CO2/rok.

ZADANIE/PROJEKT NR 2
Nazwa projektu

Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”

Podmiot realizujący

Zespół Szkół w Dubience – Jednostka Organizacyjna Powiatu Chełmskiego
Opis projektu:
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Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Zorganizowanie pieszej wycieczki dla młodzieży Zespołu Szkół w Dubience po terenie gminy.
Odbycie prelekcji, rozmów i dyskusji w trakcie akcji sprzątania świata.
Odpady będą zbierane selektywnie i przekazane lokalnej firmie odbierającej śmieci.
Powiat Chełmski
Szacowana wartość
nd.
zadania/projektu:
Cyklicznie w ciągu roku
Źródło finansowania:
nd.
¬ Szerzenie wiedzy o ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew i wody.
¬ Kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej uczestników, odpowiedzialności za stan środowiska,
przeniesienie postaw na praktykę codzienną.
¬ Propagowanie aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie, na świeżym powietrzu.
¬ Wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska.

ZADANIE/PROJEKT NR 3
Nazwa projektu

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach zarządzanych przez starostę

Podmiot realizujący

Powiat Chełmski

Zakres zadania/projektu

Opis projektu:
Termomodernizacja budynków oraz wykorzystanie instalacji OZE.

Miejsce realizacji projektu:

Teren powiatu chełmskiego

Planowany okres realizacji

01.01.2021 r. – 31.12.2026 r.

Prognozowane rezultaty:

Zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń powietrza.
Poprawa efektywności energetycznej obiektów.

Szacowana wartość
zadania/projektu:
Źródło finansowania:

500 000,00 zł
Fundusze UE, środki powiatu

ZADANIE/PROJEKT NR 4
Nazwa projektu

Akcja „Świąteczna choinka. Naturalnie!”

Podmiot realizujący

Powiat Chełmski

Zakres zadania/projektu

Opis projektu:
Rozdanie 60 voucherów upoważniających do odbioru żywych choinek w doniczkach. Akcja ma na celu promowanie
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Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji

Prognozowane rezultaty:

ekologicznego stylu życia oraz uświadamianie mieszkańców powiatu chełmskiego i Miasta Chełm o zagrożeniach jakie
mogą nieść za sobą kolejne produkcje tworzyw sztucznych (w tym sztucznych choinek).
Powiat Chełmski
Szacowana wartość
ok. 6 000,00 zł (1 kampania)
zadania/projektu:
Miesiąc grudzień – akcja cyklicznie
Źródło finansowania:
Środki własne Powiatu
odbywająca się w okresie
przedświątecznym
¬ Rozdanie 60 naturalnych choinek w doniczkach.
¬ Podnoszenie świadomości wśród mieszkańców na temat ekologicznych postaw.
¬ Uświadomienie o zagrożeniach jakie mogą nieść za sobą kolejne produkcje tworzyw sztucznych (w tym
sztucznych choinek).
¬ Propagowanie zakupu choinek w doniczkach, a potem posadzenie ich np. w ogródku.
¬ Edukacja społeczeństwa poprzez zadawanie pytań o tematyce ekologicznej i ochronie środowiska.

ZADANIE/PROJEKT NR 5
Nazwa projektu

Działania promocyjno-informacyjne dotyczące postaw ekologicznych i dbania o środowisko.

Podmiot realizujący

Powiat Chełmski

Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Opis projektu:
Przygotowywanie tekstów informacyjno-promocyjnych mających na celu edukowanie mieszkańców powiatu
chełmskiego z zakresu ekologii ochrony środowiska.
Umieszczanie ich na portalach społecznościowych Powiatu Chełmskiego i stronie powiatowej.
Powiat Chełmski
Szacowana wartość
nd.
zadania/projektu:
W ciągu roku
Źródło finansowania:
nd.
¬ Podnoszenie świadomości jak ważne są działania proekologiczne.
¬ Edukowanie społeczności poprzez zamieszczanie odpowiednich treści.
¬ Przypominanie o ważnych datach w kalendarzu dotyczących akcji ekologicznych i ochrony środowiska
i zachęcanie mieszkańców do obchodzenia ich.

ZADANIE/PROJEKT NR 6
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Nazwa projektu

Działania inwestycyjne o charakterze adaptacyjnym w obiektach zarządzanych przez starostę.

Podmiot realizujący

Powiat Chełmski

Zakres zadania/projektu

Opis projektu:
Termomodernizacja budynków oraz wykorzystanie instalacji OZE.

Miejsce realizacji projektu:

Teren powiatu chełmskiego.

Planowany okres realizacji

01.01.2021 r. – 31.12.2026 r.

Prognozowane rezultaty:

Dostosowanie do obecnych i oczekiwanych warunków klimatycznych i ich skutków. Zwiększenie odporności obiektów
przed skutkami zmian klimatu.

Szacowana wartość
zadania/projektu:
Źródło finansowania:

500 000,00 zł
Fundusze UE, środki powiatu

ZADANIE/PROJEKT NR 7
Nazwa projektu

Zakup pięciu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania.

Podmiot realizujący

Gmina Chełm

Zakres zadania/projektu

Opis projektu:
Zakup pięciu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania.

Miejsce realizacji projektu:

Gmina Chełm

Planowany okres realizacji

2021-2026

Prognozowane rezultaty:

Szacowana wartość
zadania/projektu:
Źródło finansowania:

5 000 000,00 zł

Środki zewnętrzne, fundusze UE,
środki powiatu, środki gminy, środki
krajowe
Poprawa stanu środowiska naturalnego przez zmniejszenie emisji spalin poprzez zakup pięciu autobusów
elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania.

ZADANIE/PROJEKT NR 8
Nazwa projektu

Budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej w m. Okszów, Okszów Kolonia, Pokrówka i Żółtańce

Podmiot realizujący

Gmina Chełm
Opis projektu:
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Zakres zadania/projektu

Budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej w m. Okszów, Okszów Kolonia, Pokrówka i Żółtańce.

Miejsce realizacji projektu:

Gmina Chełm

Planowany okres realizacji

2021-2026

Prognozowane rezultaty:

Szacowana wartość
zadania/projektu:
Źródło finansowania:

3 000 000,00 zł

Środki zewnętrze, fundusze UE, środki
powiatu, środki gminy, środki krajowe
Budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej w m. Okszów, Okszów Kolonia, Pokrówka i Żółtańce.

ZADANIE/PROJEKT NR 9
Nazwa projektu

Budowa, remont i wymiana ulicznego oświetlenia na oświetlenie niskoemisyjne i hybrydowe.

Podmiot realizujący

Gmina Chełm

Zakres zadania/projektu

Opis projektu:
Budowa, remont i wymiana ulicznego oświetlenia na oświetlenie niskoemisyjne i hybrydowe.

Miejsce realizacji projektu:

Gmina Chełm

Planowany okres realizacji

2021-2026

Prognozowane rezultaty:

Szacowana wartość
zadania/projektu:
Źródło finansowania:

6 000 000,00 zł

Środki zewnętrzne, fundusze UE,
środki powiatu, środki gminy, środki
prywatne.
Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę, remont i wymianę ulicznego oświetlenia na oświetlenie
niskoemisyjne i hybrydowe.

ZADANIE/PROJEKT NR 10
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu
Miejsce realizacji projektu:

Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Chełm w tym instalacji solarnych, pomp
ciepła, fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę
Gmina Chełm
Opis projektu:
Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Chełm w tym instalacji solarnych, pomp
ciepła, fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę.
Gmina Chełm
Szacowana wartość
20 000 000,00 zł
zadania/projektu:
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Planowany okres realizacji

Prognozowane rezultaty:

Źródło finansowania:

Środki zewnętrzne, fundusze UE,
środki powiatu, środki gminy, środki
krajowe.
Poprawa środowiska naturalnego poprzez montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy
Chełm w tym instalacji solarnych, pomp ciepła, fotowoltaicznych
2021-2026

ZADANIE/PROJEKT NR 11
Nazwa projektu

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny

Podmiot realizujący

Miasto Rejowiec Fabryczny

Zakres zadania/projektu
Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Opis projektu:
Projekt zakłada budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego oraz wymianę istniejących na oświetlenie
energooszczędne w ilości 500 pkt oświetleniowych.
Miasto Rejowiec Fabryczny
Szacowana wartość
1 000 000,00 zł
zadania/projektu:
I 2022- XII 2026
Źródło finansowania:
Środki gminy, fundusze UE
Roczny spadek kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny. Poprawa jakości
życia mieszkańców i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

ZADANIE/PROJEKT NR 12
Nazwa projektu

Fotowoltaika w Mieście Rejowiec Fabryczny

Podmiot realizujący

Miasto Rejowiec Fabryczny

Zakres zadania/projektu
Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Opis projektu:
Montaż instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domowych pozwoli na wytwarzanie energii
elektrycznej na potrzeby własne. Projekt zakłada budowę 180 instalacji o mocy 3 kW
Miasto Rejowiec Fabryczny
Szacowana wartość
2 500 000,00 zł
zadania/projektu:
I 2022- XII 2025
Źródło finansowania:
Środki gminy, fundusze UE
Budowa 180 kpl. Instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW. Poprawa jakości powietrza poprzez spadek emisji gazów
cieplarnianych w ujęciu rocznym.
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ZADANIE/PROJEKT NR 13
Nazwa projektu

OZE (farmy fotowoltaiczne i wiatrowe) na terenie gminy Wierzbica.

Podmiot realizujący

Gmina Wierzbica

Zakres zadania/projektu

Opis projektu:
OZE (farmy fotowoltaiczne i wiatrowe) na terenie gminy Wierzbica.

Miejsce realizacji projektu:

Gmina Wierzbica

Planowany okres realizacji

01.2021 r. – 12.2026 r.

Prognozowane rezultaty:

Zwiększenie produkcji energii z OZE na terenie gminy Wierzbica.

Szacowana wartość
zadania/projektu:
Źródło finansowania:

Brak danych
Brak danych

ZADANIE/PROJEKT NR 14
Nazwa projektu

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Liszno oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Liszno i Kanie-Stacja.

Podmiot realizujący

Gmina Rejowiec Fabryczny

Zakres zadania/projektu
Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Opis projektu:
Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Liszno oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Liszno i Kanie-Stacja.
Gmina Rejowiec Fabryczny,
Szacowana wartość
15 050 000,00 zł
miejscowość Liszno i Kanie – Stacja
zadania/projektu:
01.2023 r. – 12.2026 r.
Źródło finansowania:
Środki gminy, fundusz UE
Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami, uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie dwóch miejscowości, likwidacja nieszczelnych szamb, poprawa warunków sanitarnych.

ZADANIE/PROJEKT NR 15
Nazwa projektu

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny
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Podmiot realizujący
Zakres zadania/projektu
Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Gmina Rejowiec Fabryczny
Opis projektu:
Projekt zakłada budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego oraz wymianę istniejących na oświetlenie
energooszczędne w ilości 500 pkt oświetleniowych.
Gmina Rejowiec Fabryczny
Szacowana wartość
1 000 000,00 zł
zadania/projektu:
I 2022- XII 2026
Źródło finansowania:
Środki gminy, fundusze UE
Roczny spadek kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.
Poprawa jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

ZADANIE/PROJEKT NR 16
Nazwa projektu

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Leśniowice.

Podmiot realizujący

Gmina Leśniowice

Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Opis projektu:
1. Wymiana dotychczasowej instalacji c.o. na instalację z wykorzystaniem OZE (pompy ciepła, kocioł na pelet).
2. Roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu i ścian
zewnętrznych budynku, montaż instalacji cwu, izolację przeciwwilgociową i cieplną posadzek, wymianę
pokrycia dachowego wraz z obróbkami oraz wymianę oświetlenia na LED.
Gmina Leśniowice, miejscowości:
Szacowana wartość
3 300 000,00 zł
Kumów Majoracki, Sielec, Dębina,
zadania/projektu:
Majdan Leśniowski, Teresin.
2022 - 2026
Źródło finansowania:
Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych, fundusze UE, środki gminy
1.
Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej połączona z OZE.
2.
Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
3.
Ograniczenie wydatków na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie budynków użyteczności publicznej.
4.
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.
5.
Wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej gminy.
6.
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz podniesienie standardu i jakości życia mieszkańców gminy.
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ZADANIE/PROJEKT NR 17
Nazwa projektu

Rozwój infrastruktury OZE

Podmiot realizujący

Gmina Rejowiec

Zakres zadania/projektu
Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Opis projektu:
Zaprojektowanie i budowa farmy fotowoltaicznej w m. Wólka Rejowiecka oraz Wereszczach Dużych w celu zasilania
2 oczyszczalni ścieków oraz hydrofornii.
Wereszcze Duże, Wólka Rejowiecka
Szacowana wartość
500 000,00 zł
zadania/projektu:
2022-2024
Źródło finansowania:
Fundusze UE, środki powiatu, środki
gminy
Zwiększenie produkcji energii z OZE na terenie gminy Rejowiec.

ZADANIE/PROJEKT NR 18
Nazwa projektu

Fotowoltaika w Gminie Rejowiec Fabryczny

Podmiot realizujący

Gmina Rejowiec Fabryczny

Zakres zadania/projektu
Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Opis projektu:
Montaż instalacji fotowoltaicznych w indywidulanych gospodarstwach domowych pozwoli na wytwarzanie energii
elektrycznej na potrzeby własne. Projekt zakłada budowę 150 instalacji o mocy 3 kW
Gmina Rejowiec Fabryczny
Szacowana wartość
2 500 000,00 zł
zadania/projektu:
I 2022- XII 2025
Źródło finansowania:
Środki gminy, fundusze UE
Budowa 150 kpl. Instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW. Poprawa jakości powietrza poprzez spadek emisji gazów
cieplarnianych w ujęciu rocznym.

ZADANIE/PROJEKT NR 19
Nazwa projektu

Modernizacja i rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej

Podmiot realizujący

Miasto Rejowiec Fabryczny
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Zakres zadania/projektu

Opis projektu:
Projekt zakłada modernizacje istniejącej sieci wodno- kanalizacyjnej.

Miejsce realizacji projektu:

Miasto Rejowiec Fabryczny

Planowany okres realizacji

I 2022-XII 2023

Prognozowane rezultaty:

Szacowana wartość
zadania/projektu:
Źródło finansowania:

2 000 000,00 zł

Środki gminy, środki pozyskane z
RFIL, środki UE
Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych. Wzrost wyposażenia terenów leżących na obszarze
miasta w system kanalizacji sanitarnej, jej rozbudowę i i modernizację
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4. Sprawna i otwarta na współpracę administracja publiczna

Nazwa celu strategicznego
Szacowana wartość ogółem

1 807 281,00 zł

Liczba zadań/projektów planowanych do realizacji

7

ZADANIE/PROJEKT NR 1
Nazwa projektu
Podmiot realizujący

Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:

Planowany okres realizacji

Prognozowane rezultaty:

Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów
chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica
Projekt partnerski: Powiat Włodawski (lider), Gmina Hańsk (partner), Gmina Janów Podlaski (partner), Gmina
Sosnowica (partner), Powiat Chełmski (partner), Powiat Kraśnicki (partner)
Opis projektu:
Celem głównym projektu jest zapewnienie klientom zewnętrznym (obywatelom i przedsiębiorcom) oraz partnerom
możliwości wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. Kluczowe rezultaty jakie planuje się
osiągnąć w ramach projektu to: – uruchomienie 17 systemów teleinformatycznych: platformy dialogu społecznego
i komunikacji, systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, systemów zarządzania budżetem gminy,
oprogramowania systemów dziedzinowych, systemów komunikacji z jednostkami organizacyjnymi, portali
podatkowych/klienta, – uruchomienie 17 e-usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 92 e-usług na 3 poziomie dojrzałości.
Powiat Chełmski
Szacowana wartość
Kwota realizacji projektu przypadająca
zadania/projektu:
dla Powiatu Chełmskiego
1 802 281,00 zł
Wkład własny: 270 342,15 zł
Wkład UE: 1 531 938,85 zł
2020 (projekt w trakcie wdrażania)
Źródło finansowania:
Powiat Chełmski, UE - Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020
Przedsięwzięcie skierowane jest do urzędów gmin i starostw partnerskich JST, ich kierownictwa i kadry pracowniczej,
a także mieszkańców i przedsiębiorców z terenu tych JST. W ramach projektu przewidziano realizację następujących
zadań zmierzających do osiągnięcia przyjętego celu i rezultatów: – uruchomienie e-usług dla klientów, – zakup licencji,
usługi informatyczne, – wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu – zakup licencji, usługi informatyczne, zakup serwera,
zakup zestawów komputerowych, zakup pozostałego sprzętu, modernizacja serwera, opracowanie dokumentacji, –
szkolenia pracowników, – działania promocyjne. Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny, przewiduje wdrożenie
systemów informatycznych, zakup i instalację sprzętu informatycznego wewnątrz budynków.
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ZADANIE/PROJEKT NR 2
Nazwa projektu

Szkolenie dla pracowników jednostki organizacyjnej – Powiat Chełmski

Podmiot realizujący

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie

Zakres zadania/projektu
Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Opis projektu:
Szkolenie dla pracowników jednostki z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnościami
Województwo lubelskie
Szacowana wartość
1 000,00 zł
zadania/projektu:
2021-2026
Źródło finansowania:
Fundusze UE, środki powiatu
Podwyższenie jakości usług w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami.
Wzrost satysfakcji klienta z niepełnosprawnością.
Wzmocnienie prawidłowych praktyk i zachowań w trakcie obsługi klienta z niepełnosprawnością.
Wdrożenie niezbędnych rozwiązań we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami.

ZADANIE/PROJEKT NR 3
Nazwa projektu

Szkolenie dla pracowników jednostki organizacyjnej – Powiat Chełmski

Podmiot realizujący

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie

Zakres zadania/projektu
Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Opis projektu:
Szkolenie dla pracowników jednostki z zakresu obsługi interesanta
Województwo lubelskie
Szacowana wartość
zadania/projektu:
2021-2026
Źródło finansowania:

1 000,00 zł
Fundusze UE, środki powiatu

Podwyższenie jakości usług w zakresie obsługi interesantów.
Wzmocnienie umiejętności definiowania potrzeb i oczekiwań klienta.
Rozwój umiejętności komunikacji z klientami.
Wzmocnienie umiejętności negocjacji i budowania konsensusu w procesie rozpatrywania reklamacji.
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ZADANIE/PROJEKT NR 4
Nazwa projektu

Szkolenie dla pracowników jednostki organizacyjnej – Powiat Chełmski

Podmiot realizujący

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Zakres zadania/projektu
Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Opis projektu:
Szkolenie dla pracowników urzędu z zakresu obsługi klienta Powiatowego Urzędu Pracy
Województwo lubelskie
Szacowana wartość
3 000,00 zł
zadania/projektu:
2021-2026
Źródło finansowania:
Fundusz Pracy
Podwyższenie jakości usług w zakresie obsługi klientów PUP.
Zwiększenie efektywności komunikacji z klientami.
Zapoznanie uczestników szkolenia z metodami pracy, które pomogą aktywizować osoby bezrobotne.
Sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji w relacjach z klientami PUP.

ZADANIE/PROJEKT NR 5
Nazwa projektu

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Podmiot realizujący

Powiat Chełmski

Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Opis projektu:
Szkolenie w dziedzinie dostępności cyfrowej dla pracowników administracji i samorządów:
¬ Wprowadzenie do idei dostępności.
¬ Wprowadzenie do specyfikacji WCAG 2.1. wraz z podstawowymi aspektami technicznymi dostępności.
¬ Prezentacja najważniejszych aspektów dostępności.
¬ Prezentacja obsługi serwisów przy pomocy czytnika ekranu.
¬ Przedstawienie wszystkich niezbędnych działań pod kątem wymagań prawa.
Powiat Chełmski
Szacowana wartość
Szkolenie bezpłatne
zadania/projektu:
Grudzień 2020
Źródło finansowania:
Nie dotyczy
¬ Umiejętność dostosowania stron www dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1.
¬ Znajomość przepisów prawnych w zakresie dostępności.

59

ZADANIE/PROJEKT NR 6
Nazwa projektu

Podnoszenie kompetencji zawodowych wśród pracowników Starostwa Powiatowego w Chełmie

Podmiot realizujący

Powiat Chełmski

Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Opis projektu:
Przeprowadzenie szkoleń mających na celu podnoszenie kompetencji wśród pracowników Starostwa Powiatowego
w Chełmie, m.in. w zakresie:
¬ zmian przepisów – uaktualnienie wiedzy i wykorzystanie jej w praktyce;
¬ obsługi inwestorów;
¬ możliwości rozwoju JST;
¬ podnoszenia kompetencji cyfrowych e-administracji;
¬ szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
¬ powierzania i przetwarzania danych osobowych;
¬ zmian w Prawie Zamówień Publicznych.
Województwo Lubelskie
Szacowana wartość
Brak danych
zadania/projektu:
2020 – systematycznie według potrzeb
Źródło finansowania:
Środki Powiatu, środki zewnętrzne
¬
¬
¬
¬

Znajomość przepisów prawnych.
Umiejętność wykorzystania ich w praktyce.
Podnoszenie kompetencji w celu świadczenia jak najwyższych usług.
Wykorzystanie wiedzy oraz szacowanie i kontrola ryzyka wynikająca z korzystania z komputerów, sieci
komputerowych i przesyłania danych.
¬ Przygotowanie do samodzielnego opracowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia w świetle
przepisów nowej ustawy PZP.

ZADANIE/PROJEKT NR 7
Nazwa projektu
Podmiot realizujący

Szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Chełmie w celu podnoszenia kompetencji z zakresu obsługi
petenta.
Powiat Chełmski
Opis projektu:
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Zakres zadania/projektu

Miejsce realizacji projektu:
Planowany okres realizacji
Prognozowane rezultaty:

Szkolenia zorganizowane dla pracowników Starostwa Powiatowego w Chełmie z zakresu:
¬ przygotowania pracowników do bezpośredniej obsługi petentów;
¬ jak prowadzić rozmowę z trudnym petentem;
¬ jak dostosowywać styl obsługi petenta do typów osobowości;
¬ jak szybko budować relacje i wpływać na nastawienie petenta;
¬ współczesnych zasad obowiązujących w rozmowie telefonicznej;
¬ dostarczenia wiedzy i rozwijania umiejętności z zakresu udzielania odpowiedzi na zapytania w formie emailowej.
Województwo Lubelskie
Szacowana wartość
Brak danych
zadania/projektu:
2020 r. – systematycznie według potrzeb Źródło finansowania:
Fundusz UE, Środki Powiatu
¬
¬
¬
¬

Wzrost umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta.
Rozwój umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji.
Unikanie trudnych sytuacji podczas rozmów z Klientami.
Skuteczne reagowanie w trudnych sytuacjach.
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