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Szanowni Państwo!
Realizując obowiązek wynikający z ustawy o samorządzie powiatowym w imieniu Zarządu
Powiatu w Chełmie przedstawiam Raport o stanie Powiatu Chełmskiego za 2020 rok.
Publikacja obejmuje podsumowanie działalności Zarządu, w szczególności realizację polityk,
programów, strategii oraz uchwał Rady Powiatu w 2020 roku. Podczas opracowywania
raportu określiliśmy, że wskażemy szerszy kontekst realizowanych działań na rzecz
mieszkańców Powiatu Chełmskiego i poddaliśmy analizie porównawczej poprzedni rok
sprawozdawczy. Rok 2020 był dla każdego wymagający. Pandemia koronawirusa SARSCoV-2 postawiła wszystkich w nieznanej dotąd sytuacji, zmuszając do natychmiastowego
i elastycznego dostosowania się do nowej rzeczywistości.
Raport składa się z pięciu części. W pierwszej znajdą Państwo ogólną charakterystykę
funkcjonowania powiatu i realizację strategii. Druga część dotyczy wykonania budżetu
Powiatu Chełmskiego za 2020 rok. Trzecia część raportu jest najobszerniejsza, ponieważ
obejmuje zadania realizowane w wydziałach i komórkach organizacyjnych Starostwa
Powiatowego w Chełmie. Czwarta część zawiera realizację zadań Rzecznika Konsumentów
dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego. W ostatniej części opisano zadania realizowane
przez Jednostki Organizacyjne Powiatu Chełmskiego. Załącznikiem do niniejszego Raportu
jest realizacja uchwał Rady Powiatu w Chełmie w 2020 roku.
Przygotowany Raport niech będzie dla Państwa źródłem wiedzy o funkcjonowaniu
i prowadzanej działalności naszego Powiatu.
Starosta Chełmski

Piotr Deniszczuk
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU
Powiat Chełmski - powiat województwa lubelskiego, utworzony w 1999 roku
w ramach reformy administracyjnej.
W skład powiatu wchodzą:
•

1 gmina miejska – Rejowiec Fabryczny,

•

2 gminy miejsko-wiejskie – Siedliszcze, Rejowiec,

•

12 gmin wiejskich – Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice,
Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 czerwca 2020 r.

Powiat Chełmski liczy 77 752 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 41,23 os./km².
Wykres. 1. Ludność Powiatu Chełmskiego w latach 2018-2020.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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1. Zadania Powiatu
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Powiat wykonuje określone ustawami
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.
Wśród zadań realizowanych przez samorząd powiatowy można wyróżnić trzy
zasadnicze ich rodzaje, a mianowicie:
• lokalne, które mierzy się w kompetencjach powiatu i które muszą być realizowane poprzez
jego struktury organizacyjne,
•

ponadgminne,

wychodzące

poza

ustawowe

kompetencje

powiatu,

możliwe

do zrealizowania przy współudziale samorządów gmin wchodzących w skład powiatu,
• ponad powiatowe, które wymagają zaangażowania władz regionalnych, tworzenia lobbingu
na rzecz zmian gospodarczych, ustawowych, czy polityki krajowej.
2. Strategia Rozwoju
Dotychczasowo realizowana strategia została
przyjęta Uchwałą nr XXIX/259/2014 Rady Powiatu
w Chełmie z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia

„Aktualizacji

Strategii

Rozwoju

Powiatu

Chełmskiego na lata 2008 – 2015 z perspektywą do roku
2020”. Powyższy dokument strategiczny był podstawą
do realizacji wielu projektów i działań rozwojowych.
Aktualizacja

Strategii

Rozwoju

Powiatu

Chełmskiego na lata 2008 – 2015 z perspektywą do 2020
roku

określa

podniesienie

wizję
poziomu

i

misję
życia

Powiatu.

Wizją

mieszkańców

jest

Powiatu

Chełmskiego, a misją prowadzącą do realizacji wizji jest
tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju człowieka
w przyjaznym otoczeniu poprzez zrównoważone wykorzystanie istniejących zasobów,
podnoszenie

konkurencyjności

i

innowacyjności

lokalnej

gospodarki,

zwiększanie

zatrudnienia, poprawę jakości usług publicznych i dostępności transportowej, a także
podnoszenie kompetencji i zdolności do kooperacji mieszkańców.
Strategia była wdrażana w czterech obszarach strategicznych (priorytetowych),
których uszczegółowieniem było 13 celów operacyjnych - do osiągnięcia poprzez
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podejmowanie

stosownych

działań

kierunkowych

(nieokreślonych

w

dokumencie

zaktualizowanym).
Z wizji i misji Powiatu Chełmskiego wynikają następujące cele strategiczne, które
zostały ujęte w postaci priorytetów:
Priorytet 1. Zrównoważone wykorzystanie istniejących zasobów dla rozwoju społecznogospodarczego:
1.1. Gospodarcze wykorzystanie istniejących zasobów naturalnych.
1.2. Ochrona środowiska w zgodzie z potrzebami życiowymi człowieka.
1.3. Rozwój rolnictwa towarowego i ekologicznego wraz z organizacją rynku dystrybucji
produktów oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.
Priorytet 2. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki:
2.1. Rozwój infrastruktury liniowej i punktowej służącej poprawie dostępności transportowej
i atrakcyjności inwestycyjnej.
2.2. Promowanie i wspieranie innowacyjności.
2.3. Wykorzystanie przygranicznego położenia, małego ruchu granicznego i procesu
stowarzyszenia Ukrainy z UE do rozwoju kooperacji i inicjatyw gospodarczych.
Priorytet 3. Wzrost poziomu zatrudnienia i jakości życia mieszkańców powiatu:
3.1. Tworzenie programów łączących wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności
ze wzrostem zatrudnienia wraz z aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu.
3.2. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej służącej zwiększeniu
zatrudnienia w sektorze usług.
3.3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Priorytet 4. Podnoszenie kompetencji i zdolności do kooperacji mieszkańców oraz
ograniczenie wykluczenia cywilizacyjnego:
4.1. Stałe podnoszenie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców oraz dostosowywanie
oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
4.2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i jakości świadczonych usług w publicznej służbie
zdrowia.
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4.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cywilizacyjnemu w zakresie społecznym, kulturalnym,
edukacyjnym, informatycznym, komunikacyjnym, technicznym.
4.4. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, jakości rządzenia oraz wspieranie rozwoju
organizacji pozarządowych
3. Władze
Siedzibą władz powiatu jest miasto Chełm. Organami powiatu są: Rada Powiatu oraz
Zarząd Powiatu. Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Kadencja
Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.
Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
W skład Zarządu Powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta
i pozostali członkowie.
Załącznik do niniejszego Raportu zawiera wykaz uchwał podjętych przez Radę
Powiatu w Chełmie w 2020 roku, opis działań dla realizacji uchwały oraz termin wykonania.
II. BUDŻET POWIATU
Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały
budżetowej. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów
i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Podstawą gospodarki finansowej
jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa,
która składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i załączników. Rada Powiatu,
określając tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, uwzględnia w szczególności
obowiązki powiatowych służb, inspekcji i straży w toku prac nad tym projektem. Jednym
z zadań Zarządu Powiatu jest wykonywanie budżetu powiatu.
1. Ogólna charakterystyka budżetu Powiatu Chełmskiego
Budżet Powiatu Chełmskiego na 2020 rok został uchwalony podczas sesji Rady
Powiatu w Chełmie w dniu 30 grudnia 2019 roku (Uchwała Nr XII/81/2019) posiadając
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.
Budżet

Powiatu

Chełmskiego

na

2020

rok

zakładał

dochody

w

kwocie

104 466 235,57 zł oraz wydatki w kwocie 121 149 127,44 zł. Wykonano dochody ogółem
w kwocie 116 733 666,88 zł. Wydatki ogółem wyniosły 107 992 110,70 zł.
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2. Wykonany wynik operacyjny
Wynik budżetu operacyjnego jednostek samorządu terytorialnego stanowi jeden
z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej samorządu. Nadwyżkę operacyjną
stanowi dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wykonany
wynik operacyjny jest podstawowym parametrem świadczącym o właściwej kondycji
finansowej każdego samorządu. Wskazane jest, żeby był on jak najwyższy. W 2020 roku
osiągnięto wynik operacyjny w kwocie 15 430 566,92 zł (11 488 965,18 zł w 2019 r.) Relacja
wyniku operacyjnego do dochodów ogółem wyniosła 13,22 % (11,82% w 2019 r.).
Wykres 2. Nadwyżka operacyjna w latach 2007-2020.

Nadwyżka operacyjna w latach 2007-2020 w mln zł
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Źródło: Opracowanie własne.
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III. DZIAŁALNOŚĆ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO
W CHEŁMIE
Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Chełmie określa Regulamin
Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Chełmie.
Rys. 1. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Chełmie.
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Źródło: Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Chełmie.
W niniejszym Raporcie zaprezentowano główne zadania wydziałów i komórek
organizacyjnych, które mają największy kontakt z mieszkańcami powiatu:
1. Biuro Starosty.
2. Biuro Samorządowe.
3. Wydział Promocji i Rozwoju.
4. Wydział Infrastruktury.
5. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
6. Wydział Architektury i Budownictwa.
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7. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
8. Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich.
9. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
10. Zespół ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego.
Raport o stanie Powiatu Chełmskiego obejmuje działania zrealizowane w 2020 roku.
Założono, że oprócz podsumowania realizacji zadań zostanie ukazany szerszy kontekst
przedsięwzięć poprzez poddanie analizie porównawczej rok 2020 z rokiem 2019. Dokonując
selekcji materiału uznano, że należy utrzymać przyjętą koncepcję ścisłego przedstawienia
poszczególnych zagadnień. Kontynuowanie niniejszych kryteriów pozwoli na dokonywanie
właściwych porównań jakościowych funkcjonowania Powiatu Chełmskiego.
1. Przeciwdziałanie COVID-19 w Starostwie Powiatowym w Chełmie
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zarażeniem koronawirusem
SARS-CoV-2 w Starostwie Powiatowym w Chełmie podjęto szereg działań mających na celu
ograniczenie zagrożenia.
Zarządzeniem Starosty Chełmskiego z dnia 14 marca 2020 r. wprowadzono
ograniczenia w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Chełmie związku
z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym
COVID-19. Zarządzenie obowiązywało od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 8 czerwca 2020 r.
Podobnie jak w innych urzędach sektora finansów publicznych wyłączono
bezpośrednią obsługę interesantów, lecz pracownicy nadal wykonywali swoją pracę. Sprawy
urzędowe można było załatwić poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji
Publicznej (E-PUAP), drogą telefoniczną, przesyłając dokumenty pocztą elektroniczną lub
tradycyjną. Za pośrednictwem strony Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych można
było złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy, wtórnika prawa jazdy i rejestrację pojazdu.
Dokumentacja była również przyjmowana poprzez wrzucenie wniosków, pism i innych
dokumentów do urny wystawionej na parterze budynku. Pracownicy Starostwa Powiatowego
w Chełmie przed rozpoczęciem pracy byli poddawani kontroli temperatury ciała.
Od dnia 16 marca 2020 roku punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz
Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w formie bezpośredniej zostały zawieszone,
a porady udzielane były za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Od dnia
8 czerwca 2020 r. obsługa odbywała się w formie bezpośredniej, natomiast od dnia
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2 listopada 2020 r. porady udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na
odległość.
Obowiązywanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a wcześniej
stanu zagrożenia epidemicznego z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej
wywołanej wirusem SARS-CoV-2 („COVID-19”) spowodował, że z mocy prawa bieg
terminów w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczynał się, zaś bieg terminów
rozpoczętych ulegał zawieszeniu.
Kasa Starostwa Powiatowego w Chełmie została zamknięta dla petentów w okresie
od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 8 czerwca 2020 r. Po tym okresie do końca roku 2020
obsługa wpłat do kasy przebiegała bez zakłóceń. Zastosowano wszelkie możliwe środki, aby
zapobiec potencjalnym zarażeniom koronawirusem.
Od dnia 8 czerwca 2020 r. zostały wprowadzone nowe zasady obsługi interesantów
pozwalające na wejście interesanta do urzędu i bezpośrednią obsługę w 5 punktach
z jednoczesnym zachowaniem zasad obsługi i rygorów sanitarnych. Pracownicy obsługiwali
mieszkańców powiatu w poszczególnych skrzydłach budynku. W skrzydle A umiejscowiono
punkt obsługi Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych, Biura Starosty oraz Wydziału Promocji i Rozwoju. W skrzydle B mieści
się punkt obsługi Sekretariatu Starosty, Wydziału Infrastruktury i Wydziału OrganizacyjnoGospodarczego, a także Punkt Kancelaryjny i Kasa Starostwa Powiatowego w Chełmie.
Skrzydło C jest miejscem załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich.
W skrzydle D znajduje się obsługa spraw należących do kompetencji Wydziału Geodezji,
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska. Na II piętrze budynku mieści się również punkt obsługi Wydziału Geodezji,
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. Pracownicy zostali zabezpieczeni poprzez
zabudowę biurek w osłonę ochronną z pleksi oraz wyposażeni w płyn do dezynfekcji,
maseczki ochronne oraz rękawice jednorazowego użytku. Przed każdym punktem znajduje
się stacja higieniczna do dezynfekcji rąk. Oznakowano miejsca do oczekiwania na przyjęcie
interesantów uwzględniając zachowanie bezpiecznej odległości od innych oczekujących.
Jedynym wydziałem, który był i jest najbardziej narażony na bezpośredni kontakt
z interesantami jest Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich, gdyż pokoje Wydziału
znajdują się w bezpośrednim ciągu komunikacyjnym i nie ma możliwości ograniczenia
pomieszczeń do obsługi. W celu zabezpieczenia pracowników Wydziału Komunikacji przed
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bezpośrednim
które

kontaktem z mieszkańcami zamontowano w drzwiach pomieszczeń lady,

zabudowano

osłoną

ochronną

z

pleksi.

Oznakowano

poziome

odstępy

od oczekujących interesantów w odległości 1,5 m od punktów obsługi i pokoi.
Od dnia 28 października 2020 r. do dnia 14 grudnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym
w Chełmie wprowadzono system pracy zdalnej. Zgodnie z Zarządzeniem Starosty
Chełmskiego w każdym tygodniu, co drugi dzień w siedzibie Urzędu pracowała jedna grupa
pracowników obejmująca około połowę składu każdego Wydziału/Biura/Zespołu lub
samodzielnego stanowiska pracy. Dyrektorzy podzielili pracowników na dwie stałe grupy,
bez możliwości zmiany grupy z uwzględnieniem konieczności zapewnienia właściwego toku
pracy. Zapewniono ciągłość realizacji zadań i obsługi interesantów.
Od początku epidemii na stronie internetowej Powiatu Chełmskiego oraz Facebooku
publikowano informacje dotyczące postępowania z wirusem. W siedzibie Starostwa
Powiatowego w Chełmie zapewniono informacje w formie wizualnej dotyczące: obsługi
interesantów, konieczności zachowania dystansu, noszenia maseczek, dezynfekcji rąk oraz
postępowania w przypadku zarażenia, bądź kontaktu z osobą zakażoną.
Od dnia 16 marca 2020 r. do końca 2020 roku nie zawieszono obsługi
interesantów nawet na jeden dzień, obsługa przebiegała sprawnie pomimo trudnych
warunków.
W celu ochrony petentów oraz pracowników Starostwa zakupiono pięć stacji
higienicznych do dezynfekcji rąk, ozonator do dezynfekcji dokumentów oraz na bieżąco
dokonywano zakupów maseczek ochronnych, rękawiczek i płynów do dezynfekcji. Dokonano
zabudowy biurek i lad do obsługi mieszkańców powiatu. Powyższe działania oraz
wprowadzenie reżimu sanitarnego zapobiegło całkowitemu zamknięciu urzędu. W Starostwie
Powiatowym w Chełmie prowadzona jest dezynfekcja klamek i pomieszczeń.
2. Biuro Starosty
Biuro Starosty zapewnia sprawną organizację i obsługę sekretariatu oraz obsługę
związaną ze sprawami kadrowymi, dyscypliną pracy, szkoleniami, służbą przygotowawczą
oraz kontrolą wewnętrzną.
Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie daje możliwość organizacji
licznych form zatrudnienia takich jak staże, prace interwencyjne czy roboty publiczne,
umożliwiając drogę do rozwoju osobistego, a także zdobycie doświadczenia zawodowego
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w pracy.
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Chełmie mają możliwość podnoszenia
kwalifikacji zawodowych poprzez liczne szkolenia, kursy czy też udział w konferencjach.
W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Starostwie Powiatowym
w Chełmie w 2020 r. przeprowadzono 57 szkoleń zewnętrznych (60 w 2019 r.), w których
uczestniczyło 66 pracowników (90 w 2019 r.), z czego 10 szkoleń zewnętrznych (18 w 2019
r.) było bezpłatnych i zostały sfinansowane przez organizatora bądź pochodziły ze środków
Unii Europejskiej, wzięły w nich udział 33 osoby. Zostało też przeprowadzonych 15 szkoleń
wewnętrznych (9 w 2019 r.), w których w sumie uczestniczyło 59 osób (60 w 2019 r.).
W szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych (płatnych i bezpłatnych) uczestniczyli
zarówno pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze, urzędnicze, jak i pracownicy
na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
W 2020 roku na kwarantannie przebywało w sumie 29 osób (11,7% pracowników),
a na izolacji 14 osób (5,6% pracowników). Skala procentowa została wyliczona na podstawie
liczby zatrudnionych osób według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
3. Biuro Samorządowe
Biuro Samorządowe zapewnia obsługę administracyjną Rady, Komisji Rady, Zarządu
oraz prowadzi rejestr skarg, wniosków i petycji.
Rada Powiatu w Chełmie w 2020 roku odbyła 7 posiedzeń (9 w 2019 r.) i podjęła
65 uchwał (63 w 2019 r.). Procentowy udział Radnych na Sesji Rady Powiatu w Chełmie
w 2020 roku kształtował się na poziomie 95% (88,63% w 2019 r.).
Zarząd Powiatu w Chełmie w 2020 r. odbył 51 posiedzeń (46 w 2019 r.) i podjął
220 uchwał (180 w 2019 r.). Procentowy udział Członków Zarządu na Posiedzeniach
Zarządu Powiatu w Chełmie kształtował się na poziomie 100% (100% w 2019 r.).
Powyższe potwierdza, iż pomimo wprowadzonego stanu epidemii zarówno Rada
Powiatu i Zarząd Powiatu pracowały bez zakłóceń.
Zgodnie z art. 31zza) ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
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ustaw osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019,
według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogły złożyć oświadczenie w terminie
do dnia 31 maja 2020 roku. Członkowie Zarządu oraz Wicestarosta złożyli swoje
oświadczenia majątkowe Staroście Chełmskiemu w ustawowym terminie, natomiast Starosta
i Przewodniczący Rady Powiatu

przedłożyli oświadczenia majątkowe

Wojewodzie

Lubelskiemu.
Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę
COVID-19 została wynajęta sala konferencyjna od Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w celu zapewnienia wymaganego dystansu między uczestnikami posiedzenia. Konieczność
transmisji online umożliwiła mediom, dziennikarzom oraz zainteresowanym osobom
obserwację Sesji zdalnie. Zachowane zostały wszelkie zasady bezpieczeństwa. Zapewniono
radnym maseczki i rękawice jednorazowe, płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz
odpowiedni odstęp między uczestnikami. Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dniem 23 września 2020 r. wprowadziła
obowiązek

dodawania

napisów

do

nagrań

obrad

sesji.

Pozwala

to

osobom

z niepełnosprawnościami śledzić przebieg obrad Sesji Rady Powiatu w Chełmie.
4. Inspektor Ochrony Danych
Głównym celem powstania tzw. RODO było ujednolicenie zasad przetwarzania
danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa
tych danych i ochrony prawa do prywatności. Administratorem Danych, przetwarzanych
w Starostwie Powiatowym w Chełmie jest Starosta Chełmski, który Zarządzeniem
Nr 36a/2019 Starosty Chełmskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. powołał Inspektora Ochrony
Danych.
W ramach realizacji projektu ,,Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne
partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego
oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica’’ w 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Chełmie
został przeprowadzony audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego, weryfikacja
i aktualizacja systemu bezpieczeństwa informacji, a także wykonano dokumentację
powykonawczą i przeprowadzono szkolenia dla pracowników. Wyniki audytu potwierdziły
bezpieczeństwo systemu informatycznego, nie stwierdzono naruszeń w zakresie
ochrony danych osobowych.
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5. Wydział Promocji i Rozwoju
Wydział Promocji i Rozwoju realizuje zadania związane z rozwojem powiatu, jego
promowaniem w kraju oraz za granicą, pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 169 933,00 zł stanowiące wkład
własny Powiatu Chełmskiego wynikający z realizacji projektu pn. „Razem dla rozwoju
e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego,
powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica”. Kwota
przeznaczona została na usługi wdrożeniowe, doradztwo, opracowanie dokumentacji SZBI
IV oraz udział partnera w kosztach promocji. W 2020 roku wykonano 83,13% planu,
co stanowi kwotę 141 272,63 zł. Celem głównym projektu jest zapewnienie klientom
zewnętrznym

Powiatu

Chełmskiego

(obywatelom

i

przedsiębiorcom)

możliwości

wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. Działania służą realizacji
zwiększeniu dostępności i dojrzałości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.
Możliwość wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych w relacjach
klient-administracja

przyczynia

się

do

zminimalizowania

niedogodności

związanych

z załatwianiem spraw urzędowych oraz wpływa pozytywnie na jakość obsługi przez
pracowników.
Dnia 31 marca 2020 roku zakończył się okres trwałości projektu pn. „Budowa baz
danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim”. Projekt uzyskał kwotę
3 865 767,70 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
150 000,00 zł dofinansowania od Głównego Geodety Kraju. Całkowita wartość projektu
wyniosła 4 547 962,00 zł. W 2020 roku zawarto dwa porozumienia dotyczące nieodpłatnego
udostępnienia użytkownikom danych do aplikacji serwerowej WebEWID. Porozumienia
zawarte są do dnia 31 grudnia 2022 roku.
W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadania „Adaptacja budynku
szkolnego na dom pomocy społecznej” w Rejowcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi
wydatkowano w całości środki w kwocie 2 852 140,00 zł. Zostały ogłoszone dwa przetargi:
na wyłonienie wykonawcy do wykonania prac związanych z adaptacją budynku szkolnego
na dom pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rejowcu w dwóch
etapach oraz na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania pn. „Adaptacja budynku szkolnego na dom pomocy społecznej”. Powiat
Chełmski otrzymał dofinasowanie ze środków PFRON oraz z Rządowego Funduszu
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Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na ww. zadanie.
W 2020 roku podpisano umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla
Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-19. W ramach projektu
pn.: ”Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się
pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” Powiat Chełmski otrzymał łącznie
1 558 850,00 zł dla trzech Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu
Chełmskiego tj.:
•

Dom Pomocy Społecznej w Nowinach: 977 050,00 zł,

•

Dom Pomocy Społecznej w Kaniem: 308 700,00 zł,

•

Dom pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym: 273 100,00 zł.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej
negatywnym konsekwencjom. Wsparcie ma na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców
oraz personelu Domów Pomocy Społecznej, a przewidziane w projekcie działania, związane
z udzielaniem grantów, mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących
się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii
COVID-19.
Jednym

z

zadań

realizowanych

przez

Wydział

Promocji

i

Rozwoju

było

zorganizowanie akcji pn. „Świąteczna choinka. Naturalnie!”. Od 7 do 14 grudnia 2020 r.
przeprowadzono konkurs na portalu społecznościowym Facebook Powiatu Chełmskiego.
Zadaniem osób biorących udział w akcji było prawidłowe udzielenie odpowiedzi z zagadnień
dotyczących ekologii i ochrony środowiska. Celem corocznego przedsięwzięcia jest
kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości znaczenia przyrody
w życiu człowieka. W ramach konkursu rozdano 60 żywych choinek w doniczce.
Na realizację zadania wydatkowano kwotę 4 980,00 zł (4 980,00 zł w 2019 r.).
W 2020 roku w ramach współdziałania z mediami z zakresu promocji powiatu oraz
przygotowywania i przekazywania mediom informacji dotyczących działań podejmowanych
przez powiat wydatkowano kwotę: 10 452,54 zł (7 532,52 zł w 2019 r.). Dnia 30 stycznia
2020 roku została zawarta umowa o współpracy promocyjnej z Bon Ton Radio. Usługa
polegała na zamówieniu czasu antenowego w celu informowania mieszkańców Powiatu
Chełmskiego

o

realizowanych

zadaniach,

przedsięwzięciach

i

projektach.

Umowa

obwiązywała od dnia 30 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku. Wartość usługi wyniosła
7 072,50 zł.
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W celu promocji powiatu zamówiono usługę wykonania ramek promocyjnych pod
tablice rejestracyjne samochodowe (4 000 sztuk) i motocyklowe (100 sztuk) wraz z listwami
oraz okładek foliowych (2 000 sztuk) na dowody rejestracyjne z herbem i danymi
teleadresowymi Powiatu Chełmskiego. Ramki i okładki były rozdysponowane wśród
mieszkańców Powiatu Chełmskiego. Wartość usługi wyniosła 13 693,59 zł.
W 2020 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentu strategicznego
pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026”. W chwili opracowywania
Raportu o stanie Powiatu Chełmskiego za 2020 rok wykonawca zgłosił gotowość realizacji
przedmiotu umowy.
W Wydziale stworzono stanowisko Koordynatora ds. dostępności, do którego zadań
należy w szczególności:
1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez
Starostwo Powiatowe w Chełmie.
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy
zapewniania

dostępności

osobom

ze

szczególnymi

potrzebami,

zgodnie

z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi
w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności: architektonicznej, cyfrowej,
informacyjno-komunikacyjnej i alternatywnej.
3. Monitorowanie

działalności

Starostwa

Powiatowego

w

Chełmie

w

zakresie

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
4. Przekazywanie co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku, raportu o stanie
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie
Powiatowym w Chełmie oraz publikacja raportu na stronie internetowej BIP.
W ramach współpracy z Jednostkami Organizacyjnymi Zarząd Powiatu w Chełmie
wyznaczył Zespół ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
w Powiecie Chełmskim. W skład Zespołu weszli przedstawiciele Jednostek Organizacyjnych
oraz Koordynator ds. zapewniania dostępności Starostwa Powiatowego w Chełmie. W 2020
roku odbyło się spotkanie dotyczące wdrażania ustawy. W związku z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa SARS-CoV-2 posiedzenia Zespołu odbywały się z użyciem środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Współpraca przebiegała sprawnie
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i terminowo.
6. Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Architektury i Budownictwa zajmuje się realizacją zadań wynikających
z zakresu ustawy Prawo budowlane.
Określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie
m. in. administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji należą do kompetencji
Starosty. Komórką organizacyjną Powiatu Chełmskiego utworzoną w celu wykonywania
ww. zadań jest Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Chełmie.
Praca Wydziału przede wszystkim polega na rozpatrywaniu wniosków inwestorów
w celu wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wnioski te w znacznej większości
obejmują inwestycje polegające na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
budynków gospodarczych i inwentarskich, budowli rolniczych, sieci energetycznych
wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji bazowych telefonii komórkowej czy różnych
inwestycji drogowych (budowy/przebudowy dróg i jej elementów).
Przyjmowanie i analiza składanych przez inwestorów zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia
budowy, rozbiórki, robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania, prowadzenie
spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych,

opiniowanie

projektów

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego gmin i miast, opiniowanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gmin i miast, wydawanie ostemplowanych dzienników
budowy jak również wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnianie wymagań dla
samodzielnych

lokali

mieszkalnych

czy

wydawanie

zaświadczeń

potwierdzających

powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego w celu uzyskania
dodatku mieszkaniowego zajmuje również znaczącą część godzin pracy Wydziału.
W Tabeli Nr 1. przedstawiono ilościowe zestawienie spraw prowadzonych w 2020 r.
w Wydziale Architektury i Budownictwa. Poddano analizie porównawczej lata 2019-2020.
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Tabela 1. Liczba prowadzonych spraw w Wydziale Architektury i Budownictwa [szt.]
Lp.

Rodzaj Wniosku

2019 r.

2020 r.

1.

Pozwolenia na budowę

768

872

2.

Pozwolenia na rozbiórkę

22

40

3.

Stwierdzenie wygaśnięcia/uchylenie decyzji

19

16

4.

Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych
jednorodzinnych/sieci uzbrojenia terenu

86

83

5.

Zgłoszenia budowy/rozbiórki/robót
budowlanych/zmiany sposobu użytkowania

1306

1406

6.

Udzielenie zgody na odstępstwo
od przepisów techniczno-budowlanych

6

2

7.

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali

8

13

8.

Wydanie zaświadczenia o powierzchni użytkowej

3

4

9.

Udostępnienie informacji publicznej

7

8

10.

Udostępnienie informacji/innych materiałów

110

91

11.

Wydanie/ostemplowanie
dziennika budowy

754

719

12.

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

36

35

3 125

3 290

suma
Źródło: Opracowanie własne.

W porównaniu z rokiem poprzednim widoczny jest znaczny wzrost liczby
prowadzonych spraw w Wydziale Architektury i Budownictwa. W 2020 r. prowadzono o 165
postępowań więcej w stosunku do 2019 roku, w tym o 104 samych wniosków
o pozwolenie na budowę. Ilość wpływających wniosków do Wydziału jest równomiernie
rozłożona na 12 miesięcy. Najbardziej pracowite miesiące pod względem liczby wydanych
decyzji administracyjnych oraz zakończonych postępowań to: czerwiec, lipiec, wrzesień
i październik. Fakt wprowadzenia stanu pandemii na świecie nie wpłynął negatywnie
na planowanie i realizowanie zamierzeń budowlanych w Powiecie Chełmskim. Rozwój
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i liczba inwestycji budowanych ciągle rośnie. W 2020 roku wydano 745 decyzji
administracyjnych (745 w 2019 r.).
7. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych realizuje zadania z zakresu
edukacji publicznej, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej
i turystyki, promocji i ochrony zdrowia, współpracy i działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz spraw społecznych.
Promocja i ochrona zdrowia
W ramach zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2020 zrealizowano
zadanie zlecone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na kwotę 5 000,00 zł.
W

ramach

zadania

udzielono

dotacji

Stowarzyszeniu

Hospicjum

Domowe

im. ks. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie na zadanie pn. Ulga w cierpieniu. Kwota dotacji
wyniosła 5 000,00 zł. Dotacja została wydatkowana prawidłowo. W 2019 roku wydatkowano
również 5 000,00 zł.
Realizując zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, na stronie internetowej Powiatu
Chełmskiego w zakładce Promocja zdrowia, zamieszczono 6 artykułów: Europejski kodeks
walki z rakiem, Grypa - dlaczego warto się szczepić? Pamiętaj o mammografii i cytologii,
Polski Dzień Transplantacji, Światowy Dzień Walki z Rakiem, Światowy Dzień Walki
z Otyłością.
W omawianym okresie Powiat Chełmski udzielił dotacji celowej z tytułu pomocy
finansowej dla Miasta Chełm na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. utrzymania
Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie w kwocie 2 000,00 zł.
Kultura
Zadania w zakresie kultury realizowane były na podstawie kalendarza powiatowych
imprez kulturalnych na 2020 r. podjętego uchwałą Zarządu Powiatu w Chełmie. Na imprezy
kulturalne wydatkowano kwotę 126 160,69 zł tj. o 52,26% mniej niż w roku 2019.
W 2020 roku odbyły się następujące imprezy:
•

Jubileusze artystów i twórców ludowych z powiatu chełmskiego,

•

Powiatowe Spotkanie Opłatkowe,
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•

Powiatowy Dzień Kobiet,

•

Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej,

•

Nadbużańskie Święto Pszczoły,

•

Dni Okszowa,

•

Poznajemy Polskę,

•

Potrawy na Kamieniu gotowane - warsztaty kulinarne,

•

Krzewienie wartości chrześcijańskich,

•

Powiatowe Spotkanie twórczo-literackie w plenerze,

•

Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych,

•

Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej,

•

Jesienny Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe,

•

Podtrzymywanie i upowszechnianie polskości poprzez uczczenie jubileuszy urodzin
wybitnych Polaków oraz rocznic wydarzeń historycznych,

•

Dyktando o Puchar Starosty Chełmskiego,

•

Powiatowy Przegląd Pieśni i Poezji Powstańczej i Patriotycznej,

•

Plebiscyt Super Sołtys,

•

Konkurs „Gospodynie Najlepsze w Gminie”,

•

Żniwowanie,

•

Filmowe lato na Maczułach.
Mniejsza

liczba

zrealizowanych

imprez

kulturalnych

oraz

mniejsze

wydatki

w porównaniu do roku 2019 wynikają z wprowadzonych obostrzeń w związku z pandemią
COVID-19.
Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udzielono
w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych dotacji celowej na kwotę 21 800,00 zł
tj. o 18,89% mniej niż w roku 2019. Dotacje otrzymały następujące organizacje pożytku
publicznego:
•

Koło Gospodyń Wiejskich w Staszycach na zadanie Co nie dośpiewamy,
to dowyglądamy – 1 500,00 zł,

•

Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbicy na zadanie Sąsiedzkie kino plenerowe –
1 500,00 zł,

•

Koło Gospodyń Wiejskich Syczynianki w Syczynie na zadanie XXI Międzynarodowy
Regionalny Plener Malarsko-Rzeźbiarski 2020 – 2 700,00 zł,
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•

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta na zadanie Ogólnopolski Festiwal
Teatrów i Monodramistów Wyżyna Teatralna – 3 300,00 zł,

•

Stowarzyszenie Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej na zadanie Jarmark
Świerżowski - kultura i sztuka nad Bugiem – 2 000,00 zł,

•

Stowarzyszenie Rocznik Chełmski na zadanie Rocznik Chełmski T. 24 – 2 000,00 zł,

•

Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Tarnowskiej na zadanie Szczodre gody - wigilia
po naszemu - 800,00 zł,

•

Koło Gospodyń Wiejskich w Koziej Górze na zadanie Dzień Rodziny - 700,00 zł,

•

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kamień na zadanie Ciąg dalszy lekcji patriotyzmu,
szlakiem bohaterów – 3 000,00 zł,

•

Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddział Okręgowy Chełm na zadanie
Poznajemy nasze korzenie – 1 000,00 zł,

•

Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej na zadanie Koncert Pieśni Liturgicznych
i Paraliturgicznych ku czci Bogurodzicy w Chełmie – 3 300,00 zł.
Przeprowadzone czynności kontrolne stwierdziły, że wszystkie powyższe zadania

zostały zrealizowane w całości, a dotacje wykorzystano prawidłowo.
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
W ramach zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w roku 2020
udzielono dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na kwotę 50 0000,00
zł. W porównaniu do roku 2019 wydatkowano o 47,06% więcej. Umowy zostały zawarte
z następującymi podmiotami:
•

parafią rzymskokatolicką pw. św. Rocha w Czułczycach na wykonanie remontu
podłóg w prezbiterium, kruchcie i zakrystii, remontu ścian wewnątrz kościoła
rzymskokatolickiego pw. Wszystkich Świętych w Czułczycach-Przysiółku - 25 000,00
zł,

•

parafią rzymskokatolicką pw. św. Jozafata B.M. w Rejowcu na wykonanie
odwodnienia budynku kościelnego (etap II), roboty kowalsko-ślusarskie kościoła
parafialnego pw. św. Jozafata B.M. w Rejowcu - 25 000,00 zł.
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Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane były na podstawie kalendarza
powiatowych imprez sportowych na 2020 r. podjętego uchwałą Zarządu Powiatu w Chełmie.
Na imprezy sportowe wydatkowano kwotę 6 893,15 zł tj. o 79,03% mniej niż w roku 2019.
W omawianym okresie odbyły się następujące imprezy:
•

Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty Chełmskiego,

•

Turniej piłki Nożnej Oldbojów Jubileusz GKS Ogniwo w Wierzbicy,

•

Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Chełmskiego „Zimowa dziesiątka”,

•

Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Chełmskiego,

•

Międzynarodowy Turniej Halowy w Piłce Nożnej dla chłopców Kresy,

•

Polesie Kamp,

•

Otwarty turniej w brydżu sportowym o Szablę Marszałka,

•

Bieg Powstania Warszawskiego,

•

Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Chełmskiego.

Mniejsza liczba zrealizowanych imprez sportowych oraz mniejsze wydatki w porównaniu
do roku 2019 wynikają z wprowadzonych obostrzeń w związku z pandemią COVID-19.
Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano w formie dotacji celowej
kwotę 6 000,00 zł tj. o 28,23% mniej niż w roku 2019. Dotacje otrzymały następujące
organizacje pożytku publicznego:
•

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta na zadanie Low Kick Ruda-Huta –
3 000,00 zł,

•

Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Chełmie na zadanie
Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych
i ponadlokalnych imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, zawodów i turniejów,
Zawody Dziecięce pn. „Czwartki Lekkoatletyczne” - 3000,00 zł.

Wszystkie dotacje wydatkowano prawidłowo, a zadania zostały zrealizowane w całości.
Turystyka
Na realizację zadań z zakresu turystyki udzielono dotacji celowych w trybie art. 221
ustawy o finansach publicznych na kwotę 5000,00 zł tj. 28,57% mniej niż w roku 2019.
W omawianym okresie dotację otrzymało Polskie Towarzystwo Turystyczno-
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Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Chełmie im. Kazimierza Janczykowskiego na następujące
zadania:
•

II Rowerowy Rajd Papieski – 1 000,00 zł,

•

16. Rajd „Śladami Powstania Styczniowego” – 1 000,00 zł,

•

60. Rajd „Jesienny” – 1 000,00 zł,

•

54. Rajd „Kościuszkowski” – 1 000,00 zł,

•

II Międzynarodowy Zlot Kolarski „Bolkowanie 2020” – 1 000,00 zł.

Wszystkie dotacje wydatkowano prawidłowo, a zadania zostały zrealizowane w całości.
Nieodpłatna pomoc prawna
W roku 2020 wydatkowano kwotę 197 997,45 zł na realizację zadania zleconego
z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Zadanie polegało
na utworzeniu trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
Punkty prowadzone były przez:
•

adwokatów - wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką,

•

radców prawnych - wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych,

•

Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND”
z siedzibą w Lublinie

•

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA FIDES” z siedzibą w Lublinie.
Z bezpłatnych porad skorzystało 525 osób uprawnionych (765 w 2019 r.), z czego

37 osób wypełniło kartę B zawierającą anonimową ocenę o udzielonej pomocy (152 w 2019
r.). W porównaniu do roku poprzedniego liczba udzielonych porad zmniejszyła się o 31,37%.
Ponadto podjęte zostały działania z zakresu edukacji prawnej, mające na celu zwiększenie
świadomości prawnej społeczeństwa, w ramach których opracowano siedem e-poradników
zawierających łącznie 58 artykułów. E-poradniki znajdują się na stronie internetowej Powiatu
Chełmskiego w zakładce „Nieodpłatna Pomoc Prawna”.
Porady dotyczyły w szczególności:
•

spraw związanych z uprawnieniami do dziedziczenia, w tym zachowku i długów
spadkowych,

•

sposobów rozwiązywania umów o pracę,
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•

ustaniu małżeństwa i wiążącym się z tym sprawowaniem opieki nad dziećmi,
kontaktami z dziećmi oraz przyznaniu władzy rodzicielskiej i alimentach,

•

procedur dotyczących świadczeń, a także zasad ich przyznawania,

•

upadłości konsumenckiej.

8. Wydział Infrastruktury
Wydział Infrastruktury realizuje zadania z zakresu powiatowej infrastruktury przez
organizowanie i prowadzenie inwestycji, w szczególności drogowych.
Na terenie Powiatu Chełmskiego znajdują się 93 drogi powiatowe, które tworzą sieć
dróg powiatowych o łącznej długości 733 km. Powiat posiada również 31 obiektów
mostowych. Zadania związane z utrzymaniem i modernizowaniem powiatowej sieci drogowej
spoczywają na Wydziale Infrastruktury.
Sieć dróg powiatowych Powiatu Chełmskiego przebiega przez gminy wiejskie,
wiejsko-miejskie i miasta zlokalizowane na terenie Powiatu Chełmskiego. W roku 2019
utwardzono 10 km dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej na terenie trzech gmin
Powiatu Chełmskiego, zaś w roku 2020 utwardzono 1,4 km drogi powiatowej o nawierzchni
gruntowej przebiegającej przez teren dwóch gmin.
W roku 2020 Powiat Chełmski wykonał ponad 40,8 km nowej nawierzchni na drogach
powiatowych (w tym 1,4 km podlegało budowie) oraz wybudowano chodnik o długości 1 km.
Łączne nakłady finansowe poniesione na te cele w 2020 roku wyniosły 24 737 287,96 zł
(w tym roboty budowlane 24 695 089,87 zł, nadzór inwestorski 42 198,09 zł). Ponadto
zawarto umowy na przebudowę blisko 14 km dróg powiatowych w roku 2021
w łącznej kwocie 8 873 696,93 zł (w tym roboty budowlane 8 860 569,93 zł, nadzór
inwestorski 13 127,00 zł).
Dla porównania w roku 2019 nową nawierzchnię uzyskało 30,5 km dróg powiatowych
(w tym 10 km podlegało budowie) na łączą kwotę 19 795 000,00 zł.
Szczegółowe zestawienie rzeczowe inwestycji drogowych na terenie Powiatu
Chełmskiego w roku 2020 przedstawia Tabela Nr 2.
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Tabela 2. Inwestycje drogowe Powiatu Chełmskiego w roku 2020.
Lp.
1.

Gmina/Miasto powiatu
chełmskiego
Gmina Wierzbica

Odcinek/miejscowość, długość odcinka [km]
Busówno Kolonia - Wólka Tarnowska – długość
8,2 km

2.

Gmina Leśniowice

Rakołupy Duże-Nowy Folwark – długość 4,41 km

3.

Gmina Rejowiec

Adamów - 3,16 km

4.

Gmina Sawin

Bukowa Mała, Bukowa Wielka, Średni Łan, Sawin Iłowa – łączna długość 14,4 km

5.

Gmina Ruda- Huta

Iłowa-Ruda Wieś – długość 5,0 km
Karolinów - Gdola – 4,2 km

6.

Gmina Chełm

Ludwinów - długość 1,2 km

7.

Miasto Siedliszcze

Krowica- 0,2 km

8.

Gmina Kamień

Chodnik w miejscowości Strachosław – długość
1,0 km

Źródło: Opracowanie własne.
Powiat Chełmski w 2020 roku pozyskał środki finansowe na działania inwestycyjne
w łącznej kwocie 9 760 397,00 zł na zadania związane z budową/przebudową dróg
powiatowych oraz budową chodników w ciągach dróg powiatowych, w tym 8 790 578,02 zł
z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 roku wykorzystano kwotę 8 240 000,00 zł z FDS
pozyskaną w 2019 r. Ponadto warto nadmienić, że Powiat w ramach podpisanych umów
z Wojewodą Lubelskim otrzyma w 2021 roku środki finansowe w kwocie 6 645 427,98 zł
z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu
Chełmskiego.
Dla porównania w roku 2019 wydatkowano 13 351 606,07 zł pozyskanych środków
na działania inwestycyjne, w tym 13 010 000,00 zł środków z Funduszu Dróg
Samorządowych.
Zestawienie porównawcze pozyskanych kwot dofinansowania stanowi Tabela Nr 3.

29

POWIAT CHEŁMSKI
Raport o stanie Powiatu Chełmskiego za 2020 rok
Tabela 3. Źródła oraz kwoty pozyskanego dofinansowania w latach 2019-2020.
Lp.

2019 ROK
Źródło finansowania

2020 ROK
Kwota [zł]

Źródło finansowania

Kwota [zł]

1.

Gminy z terenu
powiatu chełmskiego

241 606,07

Gminy z terenu
powiatu chełmskiego

969 818,98

2.

Fundusz Dróg
Samorządowych

21 250 000,00
(wydatkowano
13 010 000,00)

Fundusz Dróg
Samorządowych

8 790 578,02
(wydatkowano
17 827 730,97)

3.

Nadleśnictwo Chełm

100 000,00
Razem:

9 760 397,00

Razem:

21 591 606,07

Źródło: Opracowanie własne.
W 2020 roku Wydział Infrastruktury wykonał zagospodarowanie poscaleniowe na
obiekcie Nowe Depułtycze i Wojsławice, których koszty zostały w 100% pokryte ze środków
zewnętrznych tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz budżetu
Państwa. Szczegółowe zestawienie rzeczowo-finansowe przedstawiono w Tabeli Nr 4.
Tabela 4. Zestawienie rzeczowo-finansowe zagospodarowania poscaleniowego
wykonanego w 2020 r.
Nazwa zagospodarowania

Wartość zadania

Scalenie gruntów obrębu
Wojsławice, gmina Wojsławice,
powiat chełmski, województwo
lubelskie powiat chełmski,
województwo lubelskie

7 738 245,17 zł
(w tym nadzór
inwestorski
58 699,90 zł)

Scalenie gruntów obrębu Nowe
Depułtycze, gmina Chełm,
powiat chełmski, województwo
lubelskie

1 529 940,08 zł
(w tym nadzór
inwestorski
19 282,62 zł)

Rodzaj zagospodarowania (zakres)
- budowa dróg – 32,42 km
- przebudowa dróg – 15,74 km
- rekultywacja gruntów – 2,09
ha
- budowa dróg – 2,32 km
- przebudowa dróg – 4,74 km
- budowa przepustów – 1 szt.

Źródło: Opracowanie własne.
Wydział Infrastruktury odpowiada za wydawanie zezwoleń dotyczących m.in:
organizacji ruchu drogowego, umieszczania urządzeń w pasie drogowym, korzystania
z przystanków komunikacyjnych, przejazdów nienormatywnych oraz wycinki drzew. W Tabeli
Nr 5 przedstawiono analizę porównawczą roku 2019 z rokiem 2020.
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Tabela 5. Liczba zezwoleń wydanych przez Wydział Infrastruktury w roku 2019 i 2020.
Lp.

Zezwolenie - czego dotyczy

Liczba
wydanych [szt.]
w roku 2019

Liczba
wydanych [szt.]
w roku 2020

1.

Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

98

6

2.

Prowadzenia robót w pasie drogowym

106

63

3.

Zmiany decyzji na wniosek strony

21

12

4.

Lokalizacji zjazdów

37

51

5.

Lokalizacji sieci i przyłączy wodociągowych

42

32

6.

Lokalizacji sieci i przyłączy gazowych

20

11

7.

Lokalizacji sieci i przyłączy naziemnych
i doziemnych elektroenergetycznych

61

45

8.

Lokalizację oświetlenia ulicznego

3

1

9.

Lokalizacje kanalizacji sanitarnej

3

1

10.

Lokalizacja sieci telekomunikacyjnej

0

38

11.

Remontów zjazdów z drogi powiatowej

8

14

12.

Organizacji rajdu, biegu, wyścigu

4

0

13.

Przeprowadzenia dożynek

0

0

14.

Przemarszu pielgrzymek

0

3

15.

Włączenia dróg gminnych do sieci dróg
publicznych

18

12

16.

Przebudowy zjazdu

0

5

17.

Lokalizacji punktu handlowego (straganu)
w pasie drogowym

8

9

18.

Warunków zabudowy wzdłuż dróg
powiatowych

12

8

19.

Korzystania z przystanków komunikacyjnych

24

10

20.

Lokalizacji wiat przystankowych

1

3

21.

Przejazdów pojazdów nienormatywnych

398

185

22.

Czasowych organizacji ruchu

40

32

23.

Stałych organizacji ruchu

68

46

24.

Umorzenie postępowania administracyjnego

0

4

25.

Wycinki drzew

344

0

Źródło: Opracowanie własne.
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Wydział Infrastruktury prowadzi bazę materiałowo-sprzętową w Sielcu wyposażoną
w sprzęty drogowe tj.: sześć ciągników rolniczych, koparko-ładowarkę, trzy samochody
ciężarowe, sześć samochodów osobowo-towarowych, samochód osobowy, dwa remontery,
przyczepy, malowarkę drogową, pługi odśnieżne, piaskarki, kosiarki bijakowe, zbiornik
na emulsję, skrapiarki, piły i kosy spalinowe, zagęszczarki, piły do betonu, stopy wibracyjne,
walec drogowy, zamiatarkę ciągnikową itp.
Baza materiałowo-sprzętowa w Sielcu w roku 2020 została wyposażona w:
•

Malowarkę drogową do grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg w kwocie
255 840,00 zł,

•

Posypywarkę do ciągnika rolniczego w kwocie 57 687,00 zł,

•

Dwa ciągniki rolnicze wraz z osprzętem tj. kosiarki bijakowe oraz pług odśnieżny
w kwocie 1 073 544,00 zł.

Na bazie magazynowane są materiały do bieżącego utrzymania dróg tj. kruszywo
łamane 0-31,5 mm, grysy frakcji 2-5 mm, grysy frakcji 5–8 mm, emulsję asfaltową, masę
mineralno-asfaltową do stosowania na zimno, cement, farbę i rozpuszczalnik, znaki
drogowe, bariery ochronne, piasek, sól, rury do przepustów, skosy betonowe itp. Baza
materiałowo-sprzętowa

w

Sielcu

posiadając

tak

bogato rozbudowaną

gospodarkę

materiałowo-sprzętową we własnym zakresie wykonuje zadania związane z:
1) zimowym utrzymaniem dróg,
2) remontami dróg w zakresie wykorzystania: masy mineralno-asfaltowej do stosowania
na zimno, remontów cząstkowych w technologii powierzchniowego utrwalenia
grysami i emulsją, kruszywa łamanego do remontu dróg gruntowych,
3) bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie m.in.:
- koszenia poboczy dróg powiatowych,
- wycinki zakrzaczeń i drzew w pasie drogowym,
- czyszczenia nawierzchni dróg powiatowych,
- frezowania pni,
- rębakowania gałęzi,
- przebudowy i remontów przepustów,
- remontu poboczy dróg powiatowych,
- ustawiania znaków pionowych,
- malowania oznakowania poziomego,
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- zbierania śmieci,
- przebudowy chodników,
- innych prac związanych z utrzymaniem dróg w stanie bezpiecznym dla jej
użytkowników.
9. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami wykonuje szereg zadań,
do których należą:
•

prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

•

gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa i Powiatu Chełmskiego,

•

przeprowadzanie postępowań scaleniowych,

•

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

•

sprzedaż materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

•

wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa rolnego, niezbędnych
do uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych,

•

koordynacja sieci uzbrojenia terenu w odniesieniu do projektów budowlanych,

•

obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego, osób fizycznych i prawnych.

Zasób Geodezyjny i Kartograficzny prowadzony jest w systemie TurboEWID,
udostępnianie materiałów oraz danych zgromadzonych w bazach danych jest wspierane
poprzez aplikację sieciową WebEWID.
Za pośrednictwem aplikacji sieciowej WebEWID Urzędy Gmin Powiatu Chełmskiego
oraz szereg innych instytucji realizujących zadania publiczne mają bieżący dostęp do danych
operatu ewidencji gruntów i budynków. Dodatkowo w chwili obecnej Powiat Chełmski
posiada uruchomione e-usługi, o których więcej informacji przedstawiono w podrozdziale 9.2.
W 2020 roku w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Chełmie wydano 1 258 decyzji administracyjnych (84 w 2019 r.)
z zakresu ewidencji gruntów i budynków łącznie, w tym:
•

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

•

17 decyzji w sprawie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji
gruntów,
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•

7 decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wprowadzenia zmian
w operacie ewidencji gruntów,

•

8 decyzji w sprawie uwłaszczenia działkami siedliskowymi,

•

2 decyzji w sprawie uwłaszczenia działkami dożywotniego użytkowania,

•

1134 decyzji w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

•

1 decyzja w sprawie wymiany gruntów.

Wydano 124 decyzje (21 w 2019 r.) z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:
•

123 decyzje o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości (20 w 2019 r.)

•

1 decyzje o stwierdzeniu nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości w trybie
ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o KRS (1 w 2019 r.).

9.1. Scalenia gruntów Powiatu Chełmskiego
Scalenia gruntów Powiatu Chełmskiego wszczęte w 2018 r. i kontynuowane w 2020 r.
1. Scalenie Busówno, Busówno–Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica
Łączna kwota: bez zmian w odniesieniu do raportu z 2019 roku, tj. 17 559 886,86 zł
Wydatkowana kwota w 2020 roku: 700 800,84 zł
Zrealizowane zadania w 2020 roku:
•

przygotowanie

dokumentacji

geodezyjno-kartograficznej

związanej

z ustaleniem i pomiarem granic zewnętrznych obszaru scalenia,
•

badanie KW i porównanie zawartych w nich danych z rejestrem ewidencji
gruntów.

Powierzchnia, liczba uczestników, ilość działek – bez zmian w odniesieniu
do raportu z 2019 roku tj. powierzchnia obszaru scalenia: 2 098,2061 ha, liczba
uczestników: 536, ilość działek: 1824.
2. Scalenie Kobyle, gmina Rejowiec
Łączna kwota: bez zmian w odniesieniu do raportu z 2019 roku, tj. 4 933 542,43 zł
Wydatkowana kwota w 2020 roku: 435 102,78 zł
Zrealizowane zadania w 2020 roku:
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•

przygotowanie

dokumentacji

geodezyjno-kartograficznej

związanej

z ustaleniem i pomiarem granic zewnętrznych obszaru scalenia,
•

pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia.

Powierzchnia, liczba uczestników, ilość działek – bez zmian w odniesieniu
do raportu z 2019 roku, tj. powierzchnia obszaru scalenia: 549,4027 ha, liczba
uczestników: 471, liczba działek: 1277.
3. Scalenie Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola KorybutowaKolonia, gmina Siedliszcze
Łączna kwota: bez zmian w odniesieniu do raportu z 2019 roku, tj. 8 699 287,20 zł.
Wydatkowana kwota w 2020 roku: 1 138 591,03 zł
Zrealizowane zadania w 2020 roku:
•

przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie, w tym opracowanie
projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

•

przygotowanie

dokumentacji

geodezyjno-kartograficznej

związanej

z ustaleniem i pomiarem granic zewnętrznych obszaru scalenia,
•

pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia.

Powierzchnia, liczba uczestników, ilość działek – bez zmian w odniesieniu do raportu
z 2019 roku, tj. powierzchnia obszaru scalenia: 1 426,8058 ha, liczba uczestników:
621, liczba działek: 2 897.
4. Scalenie Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica
Łączna kwota: bez zmian w odniesieniu do raportu z 2019 roku, tj. 11 295 945,00 zł
Wydatkowana kwota w 2020 roku: 1 374 642,00 zł
Zrealizowane zadania w 2020 roku:
•

analiza i ocena materiałów geodezyjno-kartograficznych pod względem
możliwości ich wykorzystania w projekcie scalenia gruntów, w tym: kontrola
terenowa ewidencji gruntów w zakresie użytków,

•

przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie, w tym opracowanie
projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
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•

przygotowanie

dokumentacji

geodezyjno-kartograficznej

związanej

z ustaleniem i pomiarem granic zewnętrznych obszaru scalenia,
•

badanie KW i porównanie zawartych w nich danych z rejestrem ewidencji
gruntów.

Powierzchnia, liczba uczestników, ilość działek – bez zmian w odniesieniu do raportu
z 2019 roku, tj. powierzchnia obszaru scalenia: 1 589,1815 ha, liczba uczestników:
442, liczba działek: 1 042.
9.2.Projekt „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”.
W ramach projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”
w roku 2020 kontynuowano prace geodezyjne związane z modernizacją operatu ewidencji
gruntów i budynków, a także wdrożono szereg e-usług.
Poniżej przedstawiono podstawowe założenia do realizacji projektu w odniesieniu
do Powiatu Chełmskiego.
Ujawnienie wszystkich budynków w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
W ramach prac geodezyjnych w Powiecie Chełmskim przeprowadzono proces aktualizacji
ewidencji budynków poprzez ich ujawnienie w rejestrze lub weryfikację i aktualizacje
atrybutów przypisanych do budynków dotychczas ujawnionych.
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie granic działek ewidencyjnych.
Wybrane

obręby

ewidencyjne

Powiatu

Chełmskiego

zostały

objęte

modernizacją

w zakresie granic działek ewidencyjnych.
Do tych obrębów należą:
•

Mateuszowo – gmina Dubienka,

•

Majdan Leśniowski, Janówka – gmina Leśniowice,

•

Marysin – gmina Ruda-Huta,

•

Busieniec, Grobelki – gmina Białopole,

•

Stańków – gmina Chełm,

•

Dorohusk-Osada, Olenówka – gmina Dorohusk,

•

Kamień-Kolonia – gmina Kamień,

•

Klesztów – gmina Żmudź,
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•

Podpakule, Radzanów – gmina Sawin,

•

Janowica, Lipówki – gmina Siedliszcze,

•

Chylin – gmina Wierzbica,

•

Adamów-Kolonia, Wólka Rejowiecka – gmina Rejowiec,

•

Ostrów-Kolonia, Popławy – gmina Wojsławice

W ramach projektu wdrożono katalog e-usług:
Portal Interesanta
E-usługa, dzięki której interesant, po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego (PZ) ma
możliwość

zamówienia

materiałów.

Wypełniając

wniosek

należy

wskazać

zakres

zamówienia, sposób odbioru materiałów oraz podać informacje kontaktowe do interesanta.
Interesant bez konieczności wychodzenia z domu może złożyć wniosek, dokonać płatności
oraz otrzymać zamówione materiały.
Portal Komornika
E-usługa usprawniająca obsługę Kancelarii Komorniczych funkcjonujących przy Sądach
Powszechnych. E-usługa dedykowana jest dla komorników korzystających z informacji
zawartych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków.
Portal Rzeczoznawcy
E-usługa umożliwiająca rzeczoznawcom pozyskiwanie danych gromadzonych w Rejestrze
Cen Nieruchomości prowadzonym przez Starostę na podstawie zawieranych transakcji
nieruchomościami oraz umożliwia przeglądanie aktów notarialnych.
Portal Projektanta
E-usługa, dzięki której projektant może złożyć wniosek o uzgodnienie sieci uzbrojenia terenu.
Po wystawieniu przez urząd opłaty, projektant ma możliwość pobrania DOO oraz opłacenia
go drogą elektroniczną.
Narada koordynacyjna
E-usługa przeznaczona dla pracowników branż w celu uczestnictwa w zdalnej naradzie
koordynacyjnej.
Portal PRZP
Portal podmiotu realizującego zadania publiczne kierowany np. do gmin.
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Oprócz ww. wymienionych od 5 lat w Powiecie Chełmskim funkcjonuje e-usługa w zakresie
obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz portal mapowy.
Portal geodety
E-usługa przeznaczona dla geodetów wykonujących prace geodezyjne na terenie powiatu.
Umożliwia zgłoszenie pracy geodezyjnej wraz z zamówieniem materiałów. Geodeta ma
dostęp do wszystkich zgłoszonych przez siebie prac geodezyjnych, dla których można
wykonać zgłoszenie uzupełniające na materiały, pobrać dokument obliczenia opłaty
i dokonać płatności elektronicznych.
Portal mapowy
E-usługi przeznaczone do przeglądania map geodezyjnych (map o dużej skali czyli od 1:500
do 1:5000). Wśród map geodezyjnych można przeglądać mapę ewidencyjną i mapę
zasadniczą.
Wszystkie wdrożone e-usługi umożliwiają:
•

złożenie wniosku za pośrednictwem Internetu,

•

otrzymanie dokumentu obliczenia opłaty,

•

dokonanie opłaty w sposób elektroniczny,

•

otrzymanie zamówionych materiałów.

Wdrożone e-usługi służą:
•

interesantom wnioskującym, którzy mogą zawnioskować o wydanie pełnego zakresu
dokumentów

udostępnianych

z

państwowego

zasobu

geodezyjnego

i kartograficznego,
•

przedstawicielom

wielu

branż

korzystających

z

zasobu

geodezyjnego

tj.: rzeczoznawców majątkowych, komorników sądowych, projektantów, geodetów,
a także gmin i innych instytucji realizujących zadania publiczne,
•

za pośrednictwem portalu Narada koordynacyjna możliwe jest przeprowadzenie
w sposób całkowicie zdalny narady koordynacyjnej, na której uzgadniany jest
przebieg

poszczególnych

sieci

uzbrojenia

terenu.

System

zdalnej

narady

w znacznym stopniu usprawnia proces jej przeprowadzenia, co z kolei korzystnie
wpływa na proces realizacji inwestycji, który często uzależniony jest od uprzedniego
ustalenia przebiegu sieci uzbrojenia terenu.
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Wdrożenie projektu przebiegło pomyślnie. Z Portalu Geodety korzysta 99%
geodetów. Około 50% wniosków wpływa za pomocą e-usługi Narady koordynacyjne. Ponad
90% wniosków o uzgodnienie sieci są składane przez Portal Projektanta. Portalu
Rzeczoznawcy używa 100% rzeczoznawców. Dodatkowo przez okres trzech miesięcy
funkcjonowania e-usług w 2020 roku złożono 356 wniosków o udostępnienie materiałów
PZGiK.
10. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zajmuje się realizacją zadań
wynikających z zakresu: prawa wodnego, geologicznego i górniczego, ochrony przyrody,
rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki leśnej, ochrony gruntów rolnych,
gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
W 2020 roku w ramach realizacji zadań z zakresu administracji geologicznej
i górniczej powierzonych Staroście wykonano/wydano:
•

3 decyzje udzielające koncesji (8 w 2019 r.),

•

4 decyzje wygaszające koncesje (2 w 2019 r.),

•

1 decyzję przenoszącą koncesję (2 w 2019 r.),

•

1 decyzję ustalającą opłatę za wydobytą kopalinę (1 w 2019 r.),

•

5 decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne (6 w 2019 r.),

•

2 decyzje zatwierdzające projekty prac hydrogeologicznych (2 w 2019 r.),

•

1 decyzję zatwierdzającą projekt prac geologiczno-inżynierskich (2 w 2019 r.),

•

2 decyzje zatwierdzające dokumentacje geologiczno-inżynierskie (2 w 2019 r.).

Z analizy porównawczej wynika, że w roku raportowym 2020 nie odnotowano
znacznych zmian w liczbie wydanych decyzji na podstawie złożonych wniosków.
Zadania z zakresu ochrony przyrody polegają głównie na wydawaniu zezwoleń
na usunięcie drzew i krzewów z terenów stanowiących własność gmin.
W ramach tego działania w 2020 r. przeprowadzono kontrolę drzew i krzewów
wnioskowanych do wycinki z nieruchomości gminnych oraz wydano 111 decyzji
zezwalających na usunięcie drzew (71 w 2019 r.), w tym 15 decyzji częściowo
zezwalających (6 w 2019 r.), 5 decyzji odmownych (1 w 2019 r.) oraz 2 decyzje umarzające
postępowanie (4 w 2019 r.).
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Tabela 6. Analiza porównawcza realizowanych zadań z zakresu ochrony przyrody
w 2019 i 2020 roku.
Lp.

Realizowane zadania

2019 r.

2020 r.

1.

Liczba wniosków na usunięcie drzew

93

125

2.

Liczba wydanych decyzji na usunięcie drzew

83

133

Liczba decyzji zezwalających na usunięcie drzew

71

111

6

15

1

5

4

2

1

0

Częściowe zezwolenia na
usunięcie drzew
Odmowa wydania zezwolenia

3.
W tym:

na usunięcie drzew
Umorzenie postępowania
Decyzje zmieniające termin
wycięcia drzew

Źródło: Opracowanie własne.
Gospodarka rybacka dotyczy rejestracji sprzętu pływającego wykorzystywanego
do amatorskiego połowu ryb, wydawania kart wędkarskich oraz legitymacji straży rybackiej.
W 2020 r. wydano 178 kart (204 w 2019 r.), zarejestrowano 13 jednostek sprzętu
pływającego do amatorskiego połowu ryb (34 w 2019 r.) oraz wydano lub przedłużono
89 legitymacji (103 w 2019 r.).
W związku ze zmniejszeniem zainteresowania środowisk wędkarskich możliwością
uprawiania amatorskiego połowu ryb w 2020 r. zmalała liczba wydanych kart wędkarskich
o 26 oraz legitymacji o 14 w stosunku do roku 2019. Liczba zarejestrowanego sprzętu
pływającego do amatorskiego połowu ryb zmalała o 21 sztuk w stosunku do 2019 roku.
Zadania w ramach gospodarki łowieckiej polegają na wydzierżawianiu obwodów
łowieckich polnych, naliczaniu czynszu dzierżawnego, przyjmowaniu oświadczeń o zakazie
wykonywania polowania. W ramach tych działań w 2020 r. naliczono czynsz za dzierżawę
obwodów łowieckich dla 13 kół łowieckich (13 w 2019 r.). W związku ze stałą liczbą kół

40

POWIAT CHEŁMSKI
Raport o stanie Powiatu Chełmskiego za 2020 rok
łowieckich nie odnotowano zmian w ilości czynszów dzierżawnych naliczonych dla obwodów
łowieckich.
Gospodarka leśna realizowana jest poprzez nadzór Starosty nad lasami osób
fizycznych, niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydano 2 decyzje wyrażające
zgodę na przeznaczenie na cele rolnicze obszaru sklasyfikowanego ewidencyjnie jako las.
Zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia sprawowano
nadzór nad gruntami zalesionymi. W ramach obowiązków prowadzono sprawy związane
z wypłaceniem ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych - wypłacono ekwiwalenty
32 osobom.
W maju i czerwcu 2020 r. przeprowadzono 12 kontroli upraw leśnych założonych na
gruntach rolnych (18 w 2019 r.) i dokonano oceny ich udatności o łącznej powierzchni 27,29
ha (20,55 ha w 2019 r.).
W wyniku wszczęcia procedury zamówień publicznych wykonano 139 uproszczonych
planów urządzenia lasu (94 w 2019 r.) o łącznej powierzchni 1 943,4918 ha (3 509,9577 ha
w 2019 r.), w tym część gruntów rolnych zalesionych wiosną i jesienią w 2016 roku,
niewykazanych w ewidencji jako lasy (Ls), dla gmin: Chełm, Dorohusk, Kamień, Rejowiec,
Siedliszcze i Wierzbica. Uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa obowiązują na okres dziesięciu lat.
Rozpatrzono wnioski dotyczące wniesionych zastrzeżeń do projektów uproszczonych
planów urządzenia lasu, wydano 2 decyzje uznające zastrzeżenia, 9 decyzji nieuznających
wniesionych zastrzeżeń, 4 decyzje orzekające o nierozpatrzeniu zastrzeżeń wniesionych
po terminie oraz 4 decyzje częściowo uznające wniesione zastrzeżenia.
W 2020 roku wydano 635 świadectw legalności pozyskania drewna w lasach osób
fizycznych i wspólnot gruntowych (894 w 2019 r.), 1 574 zaświadczeń o objęciu działki
uproszczonym planem urządzenia lasu (1 411 w 2019 r.) oraz 4 zaświadczenia
o planowanych inwestycjach potwierdzających, że inwestycje te nie są sprzeczne
z ustaleniami uproszczonych planów urządzenia lasu (14 w 2019 r.).
Analiza porównawcza wykazuje, że w 2020 roku wydano więcej zaświadczeń
o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu w stosunku do 2019 roku
(o 163), co spowodowane było wzrostem dokonywanych transakcji notarialnych.
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W 2020 r. liczba wydanych świadectw legalności pozyskania drewna w lasach osób
fizycznych i wspólnot gruntowych zmalała o 259 ze względu na zmniejszenie występowania
gradacji kornika ostrozębnego oraz anomalie pogodowe tj. brak mrozu i opadów śniegu,
w związku z czym zmalało zapotrzebowanie na opał drzewny.
Ilość osób uprawnionych do wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych nie
uległa zmianie. Pozostałe wartości z wykonywanych zadań nie uległy znaczącym zmianom.
Ochrona gruntów rolnych i leśnych polega na realizacji poszczególnych zadań
poprzez uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i realizacji inwestycji celu
publicznego.
W 2020 roku wydano 114 decyzji (168 w 2019 r.) oraz 202 postanowienia (226
w 2019 r.) dotyczące uzgodnienia projektów o warunkach zabudowy i realizacji inwestycji
celu publicznego. W zakresie ochrony gruntów rolnych wydano 131 decyzji (93 w 2019 r.),
w tym 43 (31 w 2019 r.) dotyczyło naliczenia należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia
gruntów rolnych z produkcji rolniczej. W sprawach rekultywacji wydano 13 decyzji (5 w 2019
r.) i 1 postanowienie (1 w 2019 r.).
W ramach działu gospodarka odpadami zrealizowano poszczególne zadania
poprzez wydanie:
•

1 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania
odpadów (3 w 2019 r.),

•

3 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania
odpadów (1 w 2019 r.),

•

1 pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
odpadów uwzględniającego przetwarzanie (0 w 2019 r.),

•

2 decyzji zmieniających pozwolenie zintegrowane (1 w 2019 r.),

•

3 decyzji zmieniających zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie zbierania odpadów (2 w 2019 r.),

•

2 decyzji umarzających postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania
zezwolenia na przetwarzanie odpadów (0 w 2019 r.).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo
ochrony środowiska zarówno podmioty wytwarzające odpady, jak i podmioty gospodarujące
odpadami obowiązane są do posiadania stosownych decyzji administracyjnych.
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Ochrona zasobów środowiska w 2020 roku realizowana była przede wszystkim
poprzez wydawanie pozwoleń emisyjnych, takich jak pozwolenia na emisję gazów i pyłów,
przyjmowanie i aktualizację zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać
na środowisko, ustalanie dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego poza teren zakładu.
W ramach działu ochrona zasobów środowiska realizowano poszczególne zadania
poprzez:
•

wydanie 1 pozwolenia na emisję gazów i pyłów z instalacji (4 w 2019 r.),

•

przyjęcie 13 zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących
negatywnie oddziaływać na środowisko (2 w 2019 r.),

•

dokonanie aktualizacji 25 zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga
pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (11 w 2019 r.).
Dział ten obejmuje również udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

oraz współdziałanie z innymi jednostkami w udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie. W 2020 r. zamieszczono 218 wpisów (173 w 2019 r.) w publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku wygenerowanych
w Wydziale, zgodnie z ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie.
Dokonano wpisów w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wynikających
z wydawanych zezwoleń w gospodarce odpadami oraz wydanych koncesji na wydobywanie
kopalin. W ramach tego działania w 2020 roku wprowadzono 7 wpisów (7 w 2019 r.)
dotyczących wydanych koncesji oraz 5 wpisów (4 w 2019 r.) dotyczących wydawanych
zezwoleń w gospodarce odpadami. Na wniosek udzielono 7 informacji publicznych
(5 w 2019 r.).
11. Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich realizuje zadania związane z rejestracją
i wyrejestrowaniem pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem uprawnień oraz dokumentów
stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, nadzorem nad stacjami kontroli
pojazdów, nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy,
wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydawaniem
licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie
rzeczy, wydawaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób samochodem osobowym lub przystosowanym konstrukcyjnie do przewozu
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od 7 do 9 osób, wydawaniem zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
wydawaniem zezwoleń na sprowadzanie zwłok zmarłych z terytorium obcego państwa oraz
realizowaniem zadań z zakresu spraw obywatelskich. Od dnia 7 września 2020 roku zadanie
organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Chełmskiego
zostało przeniesione do Zespołu do spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego.
W Powiecie Chełmskim wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zarejestrowanych było
ogółem 98 746 pojazdów (94 897 w 2019 r.), z czego zarejestrowano 3 849 pojazdów (3 831
w 2019 r.). W związku ze zmianą przepisów prawa w 2020 roku 1191 właścicieli pojazdów
zawiadomiło Starostę o ich nabyciu nie dokonując ich rejestracji. W omawianym okresie
właścicielom pojazdów wydano 9 801 pozwoleń czasowych (10 355 w 2019 r.) oraz 9 810
dowodów rejestracyjnych (11 644 w 2019 r.). Wyrejestrowano 1 471 pojazdów oraz przyjęto
5 414 zawiadomień o zbyciu (3 278 w 2019 r.). W 2020 r. przyjęto o 2 136 więcej
zawiadomień o zbyciu pojazdu niż w roku 2019. Ma to związek z wprowadzonymi przepisami
o nakładaniu kar za niezawiadomienie Starosty o zbyciu oraz nabyciu pojazdu. Dnia
1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw, która znowelizowała ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
Przepis określił, że karze podlegały osoby i podmioty, które sprowadziły z terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej pojazd niebędący nowym pojazdem i w ciągu 30 dni
od dnia sprowadzenia nie dokonały jego rejestracji. Oprócz kar za niezarejestrowanie
pojazdów sprowadzanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej ustawa
wprowadziła również kary za niezgłoszenie w ciągu 30 dni do właściwego wydziału
komunikacji, nabycia lub zbycia pojazdu. W miejscu tym należy zaznaczyć, iż ustawa z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w okresie od dnia
wejścia w życie, czyli od dnia 31 marca 2020 r. wydłużyła do 180 dni terminy określone
w tymże artykule, z mocą obowiązującą do dnia 31 grudnia 2020 r. Do końca 2020 r.
przeprowadzono 234 postępowania ukierunkowane na nałożenie administracyjnej kary
pieniężnej z tytułu naruszenia ww. obowiązku, w wyniku czego wydano 201 decyzji
administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej.
Analizując poziom wzrostu liczby pojazdów zarejestrowanych na przestrzeni lat
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ubiegłych można zauważyć, że w Powiecie Chełmskim przybywa rocznie średnio około
3 500 pojazdów (w roku 2020 – 3849 pojazdów).
Wykres 3. Liczba zarejestrowanych pojazdów ogółem w latach 2017-2020.
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Źródło: Opracowanie własne.
W przedziale czasowym od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wydano ogółem
1909 krajowych praw jazdy (2 214 w 2019 r.), dokonując przy tym wymiany
34 zagranicznych blankietów (22 w 2019 r.). Do wymiany na polski odpowiednik
przedkładano głównie prawa jazdy z Wielkiej Brytanii, Ukrainy, ale także z Włoch.
Na wniosek zainteresowanych osób wydano również 6 druków międzynarodowych
praw jazdy (9 w 2019 r.), które wymagane są od kierujących pojazdami w większości krajów
nie będących państwami – członkami Unii Europejskiej. W przeciągu ostatniego roku
wygenerowano w sumie 1660 profili kandydatów na kierowców dla osób ubiegających się
o

wydanie

lub

rozszerzenie

uprawnień

do

kierowania

pojazdami

silnikowymi

(1671 w 2019 r.). Pod względem liczby PKK wydanych na daną kategorię prawa jazdy,
przeważały profile dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień według kategorii „B”
prawa jazdy (986). Na chwilę obecną nie wydano natomiast

żadnego pozwolenia

na kierowanie tramwajem (jedna osoba otrzymała profil umożliwiający rozpoczęcie
procedury wydania takowego dokumentu).
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W porównaniu do roku 2019 wydano o 21% mniej praw jazdy oraz wygenerowano
o 16% mniej profili kandydatów na kierowców. Sytuacja ta uwarunkowana jest przede
wszystkim niezależnymi od organów administracji publicznej zmianami prawnymi, jakie
wprowadzono w ustawodawstwie polskim. Dnia 4 marca 2019 roku zniesiony został wymóg
wpisywania w prawie jazdy miejsca zamieszkania kierowcy. Do tej daty, każdorazowa
zmiana adresu kierowcy wiązała się z obowiązkiem złożenia wniosku o wymianę prawa
jazdy, celem aktualizacji tych danych. Nie bez znaczenia jest również to, że w 2020 roku
od połowy marca do początku czerwca wyłączono bezpośrednią obsługę interesantów
w Starostwie Powiatowym w Chełmie oraz wprowadzono na terenie całego kraju
ograniczenia w przemieszczaniu się ludności, co niewątpliwie przełożyło się na liczbę
złożonych wniosków o wydanie lub wymianę praw jazdy.
Z końcem roku (tj. od

dnia

5 grudnia 2020 r.) zniesiono zupełnie obowiązek

posiadania przy sobie krajowego prawa jazdy podczas kierowania pojazdem, podobnie jak
mandaty karne za
te

brak tego dokumentu podczas kontroli drogowej. Okoliczności

zapewne przyczynią się

w przyszłości do spadku ilości wniosków o wydanie

np. wtórników prawa jazdy, składanych w przypadku zagubienia oryginału.
Wykres 4. Analiza porównawcza liczby wydanych praw jazdy krajowych i PKK.
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Źródło: Opracowanie własne.
W roku 2020 Starosta Chełmski, realizując zadania określone w odpowiednich aktach

46

POWIAT CHEŁMSKI
Raport o stanie Powiatu Chełmskiego za 2020 rok
normatywnych (przede wszystkim w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami, ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw), wydał 137 decyzji administracyjnych
o czasowym lub dożywotnim cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi
(152 w 2019 r.). Przesłankę wydania rozstrzygnięć tego typu stanowił najczęściej fakt
orzeczenia wobec kierowcy środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju. Z kolei wyroki
ustanawiające zakaz zapadały na skutek ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu
pojazdem w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środka działającego
podobnie do alkoholu.
Działając na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, wydano
4 decyzje administracyjne o cofnięciu uprawnień tym spośród kierujących pojazdami, którzy
posiadając prawo jazdy przez okres krótszy niż 2 lata, popełnili przynajmniej jedno
przestępstwo

przeciwko

bezpieczeństwu

w komunikacji

lub

trzy

określone

przez

ustawodawcę wykroczenia, przy czym popełnienie tych naruszeń było stwierdzone
uprzednio prawomocnym rozstrzygnięciem (wyrokiem lub mandatem karnym). Orzeczenia
administracyjne o cofnięciu uprawnień wydawane były również w przypadku utraty przez
kierowcę kwalifikacji do kierowania pojazdami, potwierdzonej na podstawie wyniku egzaminu
państwowego lub w sytuacji niepoddania się w wyznaczonym przez Starostę terminie
kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji. Restrykcje te stosowane były głównie wobec osób,
które przekroczyły dozwolony limit punktów karnych.
W 2020 roku Starosta Chełmski wydał w sumie 246 decyzji administracyjnych
ukierunkowanych na weryfikację stanu zdrowia kierowców pod kątem ustalenia braku lub
istnienia przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdami (282
w 2019 r.), z czego 111 decyzji dotyczyło skierowań na badania lekarskie (135 w 2019 r.),
a 135 na badania psychologiczne (147 w 2019 r.). Do wykonania odpowiednich badań
zobowiązane zostały osoby, które kierowały pojazdem silnikowym lub motorowerem w stanie
nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków działających podobnie
do alkoholu (badania lekarskie i psychologiczne), osoby w stosunku do których powzięto
uzasadnione i poważne wątpliwości co do stanu ich zdrowia (badania lekarskie) oraz
kierowcy z przekroczonym limitem punktów karnych (badania psychologiczne).
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Wobec kierujących pod wpływem alkoholu lub środków o działaniu doń zbliżonym
wydano także 108 decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki
przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii (133 w 2019 r.). W omawianym roku
Starosta Chełmski wydał łącznie 318 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, z czego najwięcej
decyzji wydano za przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o więcej
niż 50 km/h.
Do wydania decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy tutejszy Urząd
zobligowany był również w przypadku powzięcia wiedzy o przekroczeniu przez kierowców
limitu 24 punktów otrzymanych z tytułu wielokrotnego naruszenia przepisów ruchu
drogowego,

jak

również

na

wniosek

organów

gminy

właściwych

dla

dłużników

alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, co zostało wcześniej
stwierdzone odpowiednią decyzją wójta/burmistrza/prezydenta miasta. W pierwszym
przypadku wydano 20, natomiast w drugim 13 aktów administracyjnych o zatrzymaniu prawa
jazdy.
W przypadku braku możliwości wyegzekwowania zwrotu prawa jazdy, do wykonania
którego

Starosta

Chełmski

zobowiązał

jego

posiadaczy

stosownymi

decyzjami

administracyjnymi, wdrażano postępowanie egzekucyjne w trybie ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W ramach realizacji unormowań tego
aktu

prawnego w

kilku przypadkach zastosowano wobec zobowiązanych środek

administracyjny w postaci grzywny w celu przymuszenia. Na skutek wykonania
w późniejszym terminie obowiązku określonego w tytule wykonawczym lub w przypadku
niewykonalności tego obowiązku, nałożone grzywny w części przypadków umorzono
na wniosek samych zainteresowanych, bądź też wszczęte postępowanie egzekucyjne
umorzono z urzędu.
Warto również dodać, że w okresie, o którym mowa wyżej, zapadło 28 decyzji
administracyjnych o wydaniu lub przedłużeniu ważności zezwoleń na kierowanie pojazdem
uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne (32 w 2019 r.).
Dokumenty tego rodzaju otrzymali głównie członkowie

ochotniczych straży pożarnych,

ale także ratownicy medyczni, pracownicy straży ochrony kolei oraz konwojenci.
W wyniku przeprowadzonej analizy porównawczej, obejmującej dane dotyczące
ogólnej liczby poszczególnych decyzji administracyjnych wydanych w roku 2019 oraz w roku
2020, stwierdzić należy, że w roku 2020 nastąpił spadek ogólnej liczby wydanych decyzji
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administracyjnych, za wyjątkiem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, których liczba wzrasta
z każdym kolejnym rokiem.
W sprawach związanych z transportem drogowym w roku 2020 wydano 8 zezwoleń
(16 w 2019 r.), w formie decyzji administracyjnych, na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego oraz 36 wypisów z tych zezwoleń (76 w 2019 r.). Uzyskanie przedmiotowych
zezwoleń pozwala przedsiębiorcom na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
zarobkowego przewozu osób lub rzeczy. Ogółem na terenie Powiatu Chełmskiego
działalność w zakresie przewozów osób lub rzeczy prowadzi 160 przedsiębiorców
(156 w 2019 r.).
Starosta Chełmski sprawuje nadzór nad działalnością ww. przewoźników oraz nad:
•

7 przedsiębiorcami posiadającymi licencję na wykonywanie transportu drogowego
w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (6 w 2019 r.),

•

75 przedsiębiorcami posiadającymi zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby
własne (47 w 2019 r.).
W sprawach związanych z fundacjami i stowarzyszeniami Starosta Chełmski

sprawuje nadzór nad działalnością:
•

5 stowarzyszeń zwykłych (6 w 2019 r.),

•

4 fundacji (3 w 2019 r.),

•

82

ochotniczych

straży

pożarnych

działających

w

formie

stowarzyszeń

zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (80 w 2019 r.),
•

75 innych stowarzyszeń działających w formie stowarzyszeń zarejestrowanych
w Krajowym Rejestrze Sądowym (74 w 2019 r.).
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w ramach prowadzonego nadzoru
w stosunku do wszystkich podmiotów działających w formie stowarzyszeń rejestrowych lub
fundacji, przeprowadzono procedurę mającą na celu ustalenie, które z nich, w rozumieniu
przepisów ww. ustawy są „podmiotami zobowiązanymi”. Podmioty zobowiązane to takie,
które w myśl przepisów ustawy, przyjmują lub dokonują płatności w gotówce równej lub
przekraczającej równowartość 10 000 euro. Z otrzymanych oświadczeń wynika, że na
terenie Powiatu Chełmskiego nie występują podmioty zobowiązane.
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W roku 2020 w ramach prowadzonego biura rzeczy znalezionych w magazynie został
zdeponowany używany telefon komórkowy iPhone. Przedmiotowy telefon został znaleziony
na terenie Powiatu Chełmskiego i znalazca przekazał go do biura rzeczy znalezionych.
Starosta Chełmski prowadzi sprawy związane z wpisywaniem i skreślaniem
z ewidencji instruktorów nauki jazdy. W roku 2020 do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
prowadzonej w Portalu Starosty CEPIK, został wpisany jeden nowy instruktor. Na dzień
31 grudnia 2020 roku w ewidencji figurowało 38 instruktorów nauki jazdy (37 w 2019 r.).
Przeprowadzając analizę porównawczą należy stwierdzić, że w stosunku do roku
2019, w roku 2020 liczba spraw, którymi zajmuje się wydział, związanych z: prowadzeniem
nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność w formie stowarzyszeń lub fundacji,
prowadzeniem biura rzeczy znalezionych, wpisywaniem do ewidencji instruktorów nauki
jazdy, sprowadzaniem zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy, opiniowaniem rozwiązań
i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej, utrzymuje się w zasadzie na tym samym lub
bardzo podobnym poziomie.
W ramach posiadanych kompetencji Starosta Chełmski sprawuje nadzór nad
10 stacjami kontroli pojazdów zlokalizowanymi na terenie powiatu (9 w 2019 r.). W wyniku
przeprowadzonych w 2020 roku kontroli planowych nie stwierdzono poważniejszych
uchybień w działalności tych podmiotów.
Kwalifikacja wojskowa w 2020 r. na terenie kraju planowana była na okres od 3 lutego
do 30 kwietnia. Na terenie Powiatu Chełmskiego obrady powołanej przez Wojewodę
Lubelskiego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Chełmie planowane były na dni 5 – 25 marca.
Ze względu na wprowadzenie w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r., które skróciło
okres przeprowadzania kwalifikacji wojskowej na terenie kraju do 13 marca obrady
Powiatowej Komisji Lekarskiej w Chełmie odbyły się w dniach 5-13 marca (7 dni roboczych).
Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Chełmie były pomieszczenia Bursy
Szkolnej wchodzącej w skład Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Nr 2 w Chełmie przy ul. Powstańców Warszawy 8.
Do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. stawiło się 178 mężczyzn rocznika
podstawowego, tj. 2001 oraz 3 mężczyzn roczników starszych.
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Tabela 7. Kwalifikacja wojskowa w 2019 i 2020 roku.
Rocznik

Roczniki

podstawowy

starsze

Kobiety

Ochotnicy

2019

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Uznano za zdolnych (kat. A)

378

173

15

3

15

0

0

0

Uznano za czasowo
niezdolnych (kat. B)

1

2

0

0

1

0

0

0

a) w czasie pokoju (kat. D)

15

1

3

0

3

0

0

0

b) trwale (kat. E)

11

2

0

0

0

0

0

0

Uznano za niezdolnych,
z tego:

Źródło: Opracowanie własne.
W ramach organizacji przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Powiat
Chełmski otrzymał dotację celową od Wojewody Lubelskiego w kwocie 25 000,00 zł
(35 000,00 zł w 2019 r.), z czego wykorzystano 9 221,11 zł (33 468,95 zł w 2019 r.). Kwota
została wydatkowana na zapewnienie lokalu dla Powiatowej Komisji Lekarskiej w Chełmie.
Ponadto zatrudniono, na podstawie umowy zlecenia, cztery osoby do prac związanych
z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji
wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz osobę do prowadzenia
zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej. Z powyższej kwoty opłacono
również – związane z umowami – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
12. Zespół do spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
Jednym

z

najważniejszych

zadań

stojących

przed

organem

administracji

samorządowej Powiatu Chełmskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrona życia
i zdrowia ludności. Zadanie to realizowane jest między innymi przez Zespół ds. Obronnych
i Zarządzania Kryzysowego, który wykonuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
obrony cywilnej oraz spraw obronnych.
Zarządzanie kryzysowe to działalność

polegająca na zapobieganiu sytuacjom
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kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nim kontroli w drodze zaplanowanych
działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz usuwaniu ich
skutków. W tym celu w 2019 r. dokonano aktualizacji Powiatowego Planu Zarządzania
Kryzysowego oraz Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią dla Powiatu Chełmskiego,
utrzymywana jest również stała łączność radiowa pomiędzy Powiatem Chełmskim,
a Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie oraz urzędami
miast i gmin z terenu powiatu. Sprawdzenie łączności odbywa się cyklicznie raz w tygodniu.
Informacje, komunikaty i ostrzeżenia o nadchodzących niebezpiecznych zjawiskach
meteorologicznych umieszczane są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Chełmie oraz przekazywane drogą mailową do urzędów miast i gmin.
Zadania z zakresu bezpieczeństwa w 2020 r. realizował Powiatowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego oraz Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Przy realizacji zadań
opierano się na założeniach zawartych, w opracowanym w 2019 r. przez Komisję
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2022.
W 2020 r. Zespół odbył 5 posiedzeń (w 2019 roku również 5). Trzy posiedzenia
zwołane na wniosek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii dotyczyły zagrożenia
wystąpienia na obszarze powiatu chełmskiego Afrykańskiego Pomoru Świń /ASF/ u trzody
chlewnej, jedno dotyczyło przygotowań do sezonu zimowego 2020/2021 oraz jedno
poświęcone przeciwdziałaniom COVID-19 na terenie powiatu.
W trakcie prac Zespołu omawiano aktualnie występujący stan zagrożenia,
jednocześnie uzgadniając działania mające na celu jego wyeliminowanie i ewentualne
usunięcie powstałych skutków.
Marzec 2020 r. był początkiem rozwoju epidemii COVID-19 na terenie powiatu
chełmskiego. Zanotowano wówczas 21 przypadków zakażeń SARS-CoV-2. W kolejnych
miesiącach sytuacja była stabilna (rejestrowano od 0-4 przypadków miesięcznie).
We wrześniu 2020 r. zarejestrowano 7 przypadków COVID-19. Od października 2020 r.
nastąpił dynamiczny wzrost zachorowań. W pierwszej połowie października 2020 r. –
zachorowało 56 osób, a w drugiej połowie października 137 osób. Szczyt zachorowań
odnotowano w listopadzie, zachorowało wówczas 1 086 osób. W kolejnym miesiącu
odnotowano 592 przypadki. Łącznie w 2020 r. w Powiecie Chełmskim odnotowano 1 910
przypadków COVID-19, potwierdzonych badaniem w kierunku SARS-CoV-2.
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Poniższe wykresy przedstawiają dynamikę oraz liczbę zachorowań według wieku
na COVID-19 w 2020 r. w Powiecie Chełmskim.
Wykres 5. Sezonowość zachorowań (miesiące) na COVID-19 w 2020 roku w Powiecie
Chełmskim

Sezonowość zachorowań na COVID-19
w 2020 r. w powiecie chełmskim
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Chełmie.
Wykres 6. Liczba zachorowań COVID-19 wg. wieku w Powiecie Chełmskim.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Chełmie.

53

POWIAT CHEŁMSKI
Raport o stanie Powiatu Chełmskiego za 2020 rok
Z analizy wykresu wynika, że najwięcej chorych zdiagnozowano w grupie wiekowej
41-60 lat. Najmniej zachorowań COVID-19 wystąpiło w przedziale wiekowym 0-10 lat
(1,5%), 11-20 lat (2,3%).
Na terenie Powiatu Chełmskiego wystąpiło kilka ognisk epidemicznych m.in. w Domu
Pomocy Społecznej w Nowinach (239 zachorowań) oraz Domu Pomocy Społecznej
w Chojnie Nowym Pierwszym (54 zachorowania).
W 2020 r. zanotowano 61 zgonów z powodu COVID-19. Zgony z powodu COVID-19
wystąpiły głównie u osób powyżej 75 lat - 46%, oraz osób w przedziale wiekowym 65-74 lat –
28%. Hospitalizowano 141 osób, głównie w wieku powyżej 75 roku życia oraz w przedziale
wiekowym

65-74

lata.

Kwarantanną

objęto

6 890

osób,

natomiast

nadzorem

epidemiologicznym 939 osób.
Na polecenie Wojewody Lubelskiego, Powiat Chełmski w 2020 r. uruchomił
w 20 obiektach – 321 miejsc do odbycia kwarantanny instytucjonalnej dla osób nie mających
możliwości odbycia kwarantanny w miejscu zamieszkania, z których łącznie skorzystało
87 osób.
Starosta Chełmski w ramach współdziałania w realizacji zadań związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 udzielił wsparcia Stacji
Ratownictwa Medycznego w Chełmie oraz Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Chełmie, nieodpłatne przekazując sprzęt i artykuły ochrony osobistej w postaci
trzech ozonatorów elektrycznych, 82 kompletów odzieży ochronnej, 200 sztuk fartuchów
jednorazowych oraz 120 sztuk specjalistycznych maseczek ochronnych.
Pod koniec marca 2020 roku Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk zorganizował akcję
wspierania obywateli Ukrainy oczekujących na przejściu granicznym w Dorohusku. Pomoc
polegała na dostarczeniu darmowych ciepłych napojów (kawa, herbata) oraz wody
mineralnej dla oczekujących na odprawę graniczną do swojego kraju przed zamknięciem
granicy.
W związku z wystąpieniem COVID-19 Powiatowy Lekarz Weterynarii ograniczył
działania związane z przeprowadzaniem akcji poszukiwania padłych dzików. W dwóch
przeprowadzonych akcjach uczestniczyli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, leśniczy,
myśliwi oraz lekarze weterynarii. Zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii
przeprowadzono również sanitarny odstrzał 210 sztuk dzików (525 w 2019 r.).
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta Chełmski uczestniczył w akcji
informacyjnej dotyczącej zachowania i przestrzegania zasad bioasekuracji poprzez
zamieszczanie informacji i komunikatów na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń powiatu
oraz przekazywanie tych informacji Wójtom/Burmistrzom miast/gmin. Dzięki wzmożonej
pracy i zaangażowaniu wszystkich powiatowych służb, inspekcji i straży oraz uświadomieniu
hodowców o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji, na terenie powiatu nastąpiła
zdecydowana poprawa bezpieczeństwa w obszarze ASF.
W 2020 r. stwierdzono wystąpienie 50 ognisk ASF u dzików (43 padłych
i 34 odstrzelonych sztuk zarażonych ASF) przy 106 ogniskach w 2019 r. (96 padłych
i 40 odstrzelonych sztuk dzików zarażonych ASF). Stwierdzono wystąpienie 1 ogniska ASF
u trzody chlewnej (450 sztuk), wobec 0 w 2019 r. i aż 33 ognisk tej choroby w 2018 r.,
co spowodowało wówczas likwidację łącznie 5 101 sztuk świń.
Skalę zjawiska i stopień zagrożenia ASF obrazują poniższe mapki.
Rys. 2. Mapa skali zjawiska i stopień zagrożenia ASF w 2020 roku.

Źródło: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
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Rys. 3. Mapa skali zjawiska i stopień zagrożenia ASF w 2019 roku.

Źródło: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
Legenda:
1. Kolor czerwony – ogniska ASF trzody chlewnej.
2. Kolor żółty – ogniska ASF dzików.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Starosty Chełmskiego,
w której składzie znaleźli się przedstawiciele służb powiatowych odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo, podejmowała działania zapewniając właściwy poziom ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie powiatu. Działania te pozwoliły
na osiągnięcie dobrych wyników w zakresie zwalczania przestępczości oraz wykroczeń
społecznie uciążliwych.
Za zabezpieczenie prewencyjne powiatu odpowiedzialna była Komenda Miejska
Policji w Chełmie wraz z podległymi jej Komisariatami Policji w Dorohusku, Żmudzi i Rejowcu
Fabrycznym oraz Posterunkami Policji w Sawinie, Siedliszczu i Rejowcu.
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Tabela 8. Przestępstwa zaistniałe na terenie Powiatu Chełmskiego.

Lp.
1.

2.

3.
4.

Rodzaj czynu
Przestępstwa
ogółem
Przestępstwa
kryminalne
zabójstwo
rozbój
bójka
i pobicie
Uszkodzenie ciała
Kradzież
z
w
włamaniem
tym
Kradzież
rzeczy
Uszkodzenie rzeczy
Przestępstwa
gospodarcze
Przestępstwa
narkotykowe

Liczba zdarzeń oraz stopień wykrywalności w %
2020 r.
2019 r.
Wykry- WykrywalWykry- WykrywalOgółem
Ogółem
te
ność w %
te
ność w %
1085

951

87,2%

1059

870

81,8%

584

490

82,1%

685

521

78,8%

0
3

3

100%

0
5

5

100%

6

6

100%

13

13

100%

10

10

100%

13

13

100%

50

17

33%

46

15

31,9%

56

24

43%

45

22

48,9%

32

22

69,5%

30

16

53,3%

134

102

77%

121

78

64%

63

58

92%

46

43

93,5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.
W ogólnej liczbie przestępstw osoby nieletnie w 2020 r. popełniły 18 czynów
(7 w 2019 r.).
Na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego istotny wpływ miało również
zagrożenie wykroczeniami.
Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Chełmie na terenie powiatu chełmskiego
łącznie ujawnili 31 994 wykroczeń (30 537 w 2019 r.), z czego skierowali 1393 wnioski
do Sądów (1311 w 2019 r.), w tym 31 na nieletnich sprawców czynów (54 w 2019 r.).
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Tabela 9. Wypadki i kolizje
Liczba
zdarzeń
Lp.

Rodzaj zdarzenia

Ofiary

ŚmiertelŚmiertelRanne
Ranne
ne w 2020 ne w 2019
w 2020 r. w 2019 r.
r.
r.
1. Wypadki drogowe
35
49
5
9
42
59
2.
Kolizje drogowe
510
535
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.
2020
r.

2019
r.

Tabela 10. Interwencje
Lp.

Rodzaj zdarzenia

Liczba zdarzeń

2020 r.
2019 r.
domowa
1246
1394
1.
Interwencja miejsce publiczne
8322
6203
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.
W 2020 r. założono 398 formularzy Niebieskiej Karty (317 w 2019 r.) stwierdzając
jednocześnie 95 przestępstw znęcania się nad rodziną (84 w 2019 r.)
Ochronę przeciwpożarową Powiatu Chełmskiego zapewniała Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie posiadająca 2 Jednostki Ratowniczo Gaśnicze,
w których łącznie pełniło służbę 75 strażaków (75 w 2019 r.). KM PSP posiadała również
możliwość zadysponowania do działań, poprzez Stanowisko Kierowania Komendanta
Miejskiego, 15 jednostek OSP z gmin (14 w 2019 r.), włączonych do krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego.
Sytuację przeciwpożarową Powiatu Chełmskiego obrazują poniższe tabele.
Tabela 11. Zdarzenia zaistniałe na terenie Powiatu Chełmskiego.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj zdarzenia i jego skutki.

Liczba zdarzeń
2020 r.
2019 r.
1325
1003
524
530
7
5
175
144
39
34

Zdarzenia ogółem
Pożary ogółem
Ofiary śmiertelne zdarzeń
Obrażenia ciała (ranni)
Fałszywe alarmy
Miejscowe zagrożenia – inne niż pożary
6.
zdarzenia stanowiące zagrożenie dla życia,
762
439
zdrowia, mienia lub środowiska
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Chełmie.
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Tabela 12. Pożary według miejsca powstania na terenie Powiatu Chełmskiego.
Lp.
Miejsce powstania pożaru
Ilość zdarzeń
2020 r.
2019 r.
1.
Obiekty użyteczności publicznej
2
0
2.
Obiekty mieszkalne
68
63
3.
Obiekty produkcyjne i magazynowe
6
2
4.
Środki transportu
19
13
5.
Lasy (państwowe i prywatne)
8
10
6.
Uprawy w rolnictwie
374
75
7.
Nieużytkowane powierzchnie rolnicze
314
303
8.
Inne obiekty
47
64
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Chełmie.
Tabela 13. Dominujące przyczyny powstawania pożarów na terenie Powiatu
Chełmskiego.
Lp.
Przyczyna powstania pożaru
Ilość zdarzeń
2020 r.
2019 r.
1.
Nieostrożność osób dorosłych
408
430
2.
Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo
51
46
stałe oraz niewłaściwa ich eksploatacja
3.
Nieustalone
3
3
4.
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych
17
15
oraz niewłaściwa ich eksploatacja
5.
Wady środków transportu i niewłaściwa ich
16
15
eksploatacja
6.
Podpalenia
12
5
7.
Inne przyczyny
8
6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Chełmie.
Tabela 14. Kontrole przeciwpożarowe na terenie powiatu chełmskiego.
Lp.

Rodzaj zdarzenia (kontrole, kary,
Ogółem
stwierdzone nieprawidłowości)
2020 r.
2019 r.
1.
Kontrole ogółem
99
142
2.
Kontrole podstawowe
49
78
3.
Odbiory obiektów
50
64
4.
Skontrolowane obiekty
189
199
5.
Stwierdzone nieprawidłowości
169
259
w zabezpieczeniu p-poż.
6.
Wydane decyzje administracyjne
16
16
7.
Upomnienia w związku z niewykonaniem
2
2
decyzji
8.
Tytuły wykonawcze
0
0
9.
Opinie dot. bezpieczeństwa pożarowego
7
28
obiektów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Chełmie.
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Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej odbywała się według Planu Działania
Obrony

Cywilnej

Powiatu

Chełmskiego

na

2020

r.

uzgodnionego

z

Wydziałem

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie i zatwierdzonego przez
Starostę Chełmskiego, którego realizacja w związku z występującą pandemią została
zredukowana do niezbędnego minimum.
Do najważniejszych zadań OC zrealizowanych w 2020 r. należały:
−

przeprowadzenie

przeglądu

stanu

technicznego

sprzętu

OC

będącego

na wyposażeniu gmin (sprzęt uszkodzony lub przestarzały został wybrakowany,
co uzgodniono z Wojewódzką Komisją Wybrakowania Sprzętu OC w Lublinie),
−

dokonanie przeglądu magazynów przeciwpowodziowych,

−

dokonanie oceny stanu przygotowań stanu ochrony ludności obrony cywilnej
Powiatu Chełmskiego za 2019 r.

Zadania obronne wykonywano poprzez realizację zadań wynikających z Zarządzenia
Wojewody Lubelskiego w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego
obowiązku obrony na 2020 r.
Między innymi, w ramach tych zadań:
−

dokonano aktualizacji bazy danych HNS za 2019 r.,

−

przeprowadzono

szkolenie

pracowników

starostwa

oraz

jednostek

organizacyjnych osób odpowiedzialnych za sprawy organizacyjne w zakresie
planowania operacyjnego,
−

opracowano plan szkolenia i realizacji zadań obronnych, który został uzgodniony
z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie
i zatwierdzony przez Starostę Chełmskiego.

Przy
z

realizacji

Wydziałem

powyższych

Bezpieczeństwa

i

zadań

Powiat

Zarządzania

Chełmski

Kryzysowego

ściśle

współpracował

Lubelskiego

Urzędu

Wojewódzkiego w Lublinie, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie
oraz Urzędami Miast i Gmin Powiatu Chełmskiego.
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IV. RZECZNIK KONSUMENTÓW DLA MIASTA CHEŁM I POWIATU CHEŁMSKIEGO
Miniony rok był specyficzny ze względu na trwającą epidemię spowodowaną wirusem
SARS-CoV-2. Miało to wpływ na liczbę udzielonych porad jak również na sposób
przyjmowanych interesantów. Na przestrzeni 2020 roku wprowadzane były przez Urząd
Miasta Chełm i Starostwo Powiatowe obostrzenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców.
Polegały one na braku możliwości osobistego zgłoszenia problemu. Przeważająca liczba
spraw została zgłoszona w formie telefonicznej (522) lub w formie korespondencji mailowej
(124). Łącznie w roku 2020 Rzecznik konsumentów udzielił 717 porad (spadek do roku
poprzedniego o 148), w tym 465 dotyczyło umów sprzedaży, 248 usług, zaś 138 porad było
typu ogólnego i niekonsumenckiego. W 7 przypadkach (spadek o 4) Rzecznik pomagał
konsumentom w dochodzeniu przez nich roszczeń na drodze sądowej. Pomoc polegała
na przygotowaniu pozwu sądowego (6), sprzeciwu od nakazu zapłaty (1) oraz na udzielaniu
poradnictwa w zakresie procedury sądowej. W roku ubiegłym Rzecznik skierował 1 sprawę
do rozpatrzenia przed Sądem Rejonowym w Chełmie. Spośród wszystkich spraw 4 sprawy
dotyczyły mieszkańców Powiatu Chełmskiego.
W roku 2020 Rzecznik kontynuował politykę licznego kierowania wystąpień
do przedsiębiorców. Łącznie zostały skierowane 192 wystąpienia (spadek o 90 w stosunku
do roku poprzedniego), w tym 123 wystąpienia dotyczyły problemów związanych z umowami
sprzedaży, 69 wystąpień dotyczyło problemów wynikających z realizacji usług. Ze wszystkich
wystąpień 71 dotyczyło mieszkańców Powiatu Chełmskiego.
W roku ubiegłym Rzecznik w 2 sprawach skorzystał z przysługującego prawa
skierowania wniosku o ukaranie przedsiębiorcy za naruszenie art. 114 ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Obie sprawy dotyczyły
mieszkańców miasta Chełm. Z ogólnej liczby wystąpień, znaczna większość spraw została
rozstrzygnięta na korzyść konsumenta.
W ramach funkcjonującego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
w roku 2020 do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie Delegatura
w Chełmie za pośrednictwem Rzecznika Konsumentów zgłoszonych zostało 16 wniosków
o przeprowadzenie mediacji z przedsiębiorcą. Większość z nich została załatwiona
niezgodnie z oczekiwaniami konsumenta, któremu pozostało jedynie dochodzenie swoich
praw na drodze sądowej.
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Z analizy zgłaszanych w roku sprawozdawczym oraz w latach poprzednich spraw
wynika, że należy kontynuować edukację konsumencką grupy konsumentów wrażliwych tzn.
osób starszych, którzy są szczególnie narażeni na nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane
przez przedsiębiorców. W tym celu w roku 2021 Rzecznik będzie podejmował działania
zmierzające do wyeliminowania z Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego organizowania
pokazów i prezentacji.
V. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym w celu wykonywania zadań powiat
może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
Jednostki organizacyjne Powiatu Chełmskiego w 2020 roku:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie.
2. Dom Dziecka w Siedliszczu.
3. Dom Pomocy Społecznej w Nowinach.
4. Dom Pomocy Społecznej w Kaniem.
5. Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym.
6. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie.
7. Zespół Szkół w Siedliszczu.
8. Zespół Szkół w Dubience.
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku.
10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym.
11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dubience.
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych Powiatu należy
utworzenie i utrzymywanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym zapewnienie
środków na wynagrodzenie pracowników. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie
jest wyodrębnioną, budżetową jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu
Chełmskiego.
Przedmiotem działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie
jest w szczególności:
1. Realizacja zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej i pieczy
zastępczej.

62

POWIAT CHEŁMSKI
Raport o stanie Powiatu Chełmskiego za 2020 rok
2. Realizacja zadań pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej.
3. Realizacja

zadań

z

zakresu

rehabilitacji

społecznej

osób

z niepełnosprawnością.
4. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5. Realizacja zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
W ramach wykonywania zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Chełmie realizowało w 2020 roku następujące programy oraz strategie opracowane
przez jednostkę:
1. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w rodzinie na lata 2013-2020 – przyjęty do realizacji Uchwałą
Nr XXII/189/2013 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 21 maja 2013 roku.
2. Powiatowy Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020 –
przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXVIII/248/2014 Rady Powiatu w Chełmie z dnia
12 czerwca 2014 roku.
3. Powiatowy Program Działań Profilaktycznych w Zakresie Promowania i Wdrożenia
Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach
Zagrożonych Przemocą na lata 2015-2020 – przyjęty do realizacji Uchwałą
Nr V/30/2015 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.
4. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Chełmskim na lata 20182020 – przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXX/270/2018 Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 19 czerwca 2018 roku.
5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Chełmskiego na lata
2014-2021 – przyjęta do realizacji Uchwałą Nr XXVIII/250/2014 Rady Powiatu
w Chełmie z dnia 12 czerwca 2014 roku.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie realizowało następujące
programy

ze

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych:
1. „Pilotażowy Program Aktywny Samorząd”
W 2020 roku z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - Moduł I skorzystało
14 osób. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 86 900,25 zł. Dofinansowanie
dotyczyło następujących form wsparcia:
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Obszar A: likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochody (3 osoby, 16 250,50 zł),
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (1 osoba, 1 749,75 zł),
Obszar B: likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa 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 (4 osoby, 24 800,00 zł),
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania

adresowana

do

osób

z

umiarkowanym

stopniem

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku (1 osoba, kwota 4 050,00 zł),
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (2 osoby, 5 500,00 zł),
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne (1 osoba, 20 000,00 zł),
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego (2 osoby, 14 550,00 zł).
W ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
w 2020 roku wpłynęło 13 wniosków (zawarto 12 umów), łączna wartość
dofinansowania wyniosła 24 045,00 zł.
Łączna

kwota,

ze

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych, wypłacona na zadania w ramach pilotażowego programu
„Aktywny Samorząd” - Moduł I oraz Moduł II w 2020 roku wyniosła 110 945,25 zł.
2. „Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”
W 2020 roku, w ramach programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”,
Warsztat Terapii Zajęciowej w Wojsławicach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Majdanie
Zahorodyńskim oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym otrzymały środki

64

POWIAT CHEŁMSKI
Raport o stanie Powiatu Chełmskiego za 2020 rok
finansowe na modernizację placówek. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 339 600,00
zł. Gmina Siedliszcze otrzymała dofinansowanie na zakup autobusu przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Majdanie Zahorodyńskim. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 139 200,00 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie realizowało następujące zadania
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:
−

dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (112 109,00 zł),

−

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze (973 621,91 zł),

−

dofinansowanie

likwidacji

barier

architektonicznych,

w

komunikowaniu

się

i technicznych (141 300,04 zł),
−

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
(8 190,81 zł),

−

dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (2 459 520,00 zł).
Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Chełmie w 2020 roku wydatkowano łącznie 3 694 777, 76 zł.
W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie realizowało oraz
brało udział w następujących projektach:
1. „Liderzy kooperacji”
Kontynuacja realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja,
Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS
na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest włączenie zasobów różnych sektorów
(edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji
w kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji –
wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji
społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze województwa
lubelskiego. W ramach realizacji projektu powstał „Partnerski Zespół Kooperacji” (PZK),
w skład którego weszli przedstawiciele Powiatu Chełmskiego. W ramach „Partnerskiego
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Zespołu Kooperacji” został powołany Zespół Diagnostyczny. Specjaliści, którzy weszli
w skład zespołu diagnostycznego opracowali indywidualną diagnozę dla każdej rodziny
biorącej udział w projekcie. Łączna wartość projektu wyniosła 69 100,00 zł.
Pomoc została skierowana do 9 rodzin z terenu Powiatu Chełmskiego, borykających
się z problemami zdrowotnymi, którym udzielono wsparcia poprzez zapewnienie dostępu
do następujących usług:
−

zorganizowanie 4 czternastodniowych turnusów rehabilitacji ruchowej dla 4 osób
z niepełnosprawnością oraz 4 opiekunów, w tym 1 opiekun korzystający z zabiegów
wraz

z

zapewnieniem

transportu

przystosowanego

do

osób

przewozu

z niepełnosprawnością,
−

zorganizowanie rehabilitacji ruchowej dla 5 osób w miejscu ich zamieszkania,

−

zapewnienie zajęć terapeutycznych z psychologiem dla 4 osób/rodzin w miejscu ich
zamieszkania,

−

zapewnienie przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 1 osoby, polegającego
na przygotowaniu do egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego,

−

zapewnienie wsparcia logopedycznego dla 2 dzieci w miejscu ich zamieszkania,

−

opłacenie usługi protetycznej dla 1 osoby, w skład której wchodzi leczenie oraz
wykonanie protezy zębowej.

2. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 19”
Projekt unijny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata
2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku
lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości
usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków
wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Celem szczegółowym projektu jest
wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych
podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:
−

zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym
zakup laptopów,

komputerów

stacjonarnych,

oprogramowania

i

sprzętu

audiowizualnego),
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−

zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki
z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek,
środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia do organizacji miejsc
kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).
W ramach projektu następujące podmioty z Powiatu Chełmskiego zostały objęte

wsparciem: 47 rodzin zastępczych spokrewnionych, 14 rodzin zastępczych niezawodowych,
7 rodzin zastępczych zawodowych, 3 rodzinne domy dziecka i 1 placówka opiekuńczowychowawcza.
Łącznie objęto wsparciem w ramach projektu 278 osób. Przekazane na realizację
projektu środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 565 291,40 zł na zakup sprzętu
komputerowego i audiowizualnego w tym: 119 laptopów, 74 urządzeń wielofunkcyjnych,
83 odtwarzaczy audio, 127 słuchawek, 25 telewizorów, 1 ekranu elektrycznego, 1 tablicę
multimedialną, 1 odtwarzacza DVD, 2 projektorów, 5 skanerów, dodatkowego ubezpieczenia
sprzętu komputerowego i audiowizualnego na okres od 1 października 2020 r.
do 30 września 2021 r., 4580 szt. ochronnych maseczek jednorazowych, 18 100 szt.
rękawiczek jednorazowych i 355 l płynu dezynfekującego.
3. „Razem przeciwko COVID-19!”
Projekt pozakonkursowy realizowany przez Województwo Lubelskie – Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię
Europejską

w

ramach

Europejskiego

Funduszu

Społecznego,

Oś

Priorytetowa

11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS CoV-2,
a także rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, jak również w związku
z zabezpieczeniem przed nawrotem epidemii w przyszłości. W ramach projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie otrzymało nieodpłatnie środki ochrony
indywidualnej tj. maseczki ochronne jednorazowe, maseczki wielokrotnego użytku,
ochraniacze na buty, przyłbice, płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe,
termometry bezdotykowe, dozowniki na mydło.
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Struktura wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku.
Tabela 15. Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020
z porównaniem do roku 2019.
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Powiatowe Centra Pomocy
Rodzinie

Wydatkowano
(kwoty w zł) 2019 r.

Wydatkowano
(kwoty w zł ) 2020 r.

970 811,07

853 413,56

10 924,20

0,00

Pomoc społeczna
Pozostała działalność
2.

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Wspieranie rodziny

3.

37 508,69

30 369,16

Rodziny zastępcze

2 789 747,51

3 079 718,40

Działalność placówek opiekuńczowychowawczych

549 308,31

534 434,89

Projekt

-

565 291,40

3 369 424,98

4 216 953,38

4 351 160,25

5 070 366,94

Rodzina
Ogółem:
Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 16. Wydatki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej
osób z niepełnosprawnością w 2020 r. z porównaniem do roku 2019.
Lp.

Wyszczególnienie

Wydatkowano
(kwota w zł) 2019 r.

Wydatkowano
(kwota w zł) 2020 r.

1.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych - Warszawa

3 226 893,00

3 748 620, 00

181 270,55

12 595,00 – kwota
wydatkowana na
dzień 28 stycznia
2021 r.

3 408 163,55

3 761 215,00

PFRON- „Aktywny Samorząd”
2.

(realizacja programu kwiecień 2020 r.
- kwiecień 2021 r.,)

Razem
Źródło: Opracowanie własne.
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1.1. Przeciwdziałanie COVID-19 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie
W związku z bardzo dynamiczną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa SARSCoV-2 wywołującego COVID – 19 oraz wprowadzonym stanem epidemii na terytorium kraju,
w ramach działań, które mają na celu zapobiec potencjalnym zarażeniom koronawirusem,
Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie z dnia
14 marca 2020 r. w okresie od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania, wprowadzone zostały
ograniczenia w usługach świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Chełmie poprzez całkowite wyłączenie bezpośredniej obsługi klientów. Powyższe
ograniczenia nie spowodowały większych problemów związanych z obsługą interesantów.
Sprawy urzędowe można było załatwić drogą telefoniczną, elektroniczną i pocztową, poprzez
ePUAP i System Obsługi Wsparcia. Dokumentacja była przyjmowana poprzez wrzucenie
wniosków, pism i innych dokumentów do wystawionej urny na parterze budynku.
Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie z dnia
3 czerwca 2020 roku od dnia 8 czerwca 2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Chełmie zostały wprowadzone nowe zasady obsługi interesantów pozwalające
na wejście do jednostki i bezpośrednią obsługę w 3 punktach z jednoczesnym zachowaniem
wskazanych zasad obsługi i zachowaniem rygorów sanitarnych tj. pomiar temperatury,
dezynfekcja rąk i powierzchni oraz nakaz noszenia maseczek ochronnych zasłaniających
usta i nos. Należało przestrzegać właściwego dystansu od innych osób. Zabezpieczono
biurka płytą z pleksi, a przychodząca dokumentacja była poddawana kwarantannie. Obsługa
interesantów odbywała się w 3 punktach:
−

pokój 322 (sekretariat - przyjmowanie korespondencji),

−

pokój 317 (obsługa interesantów w zakresie dofinansowań ze środków PFRON),

−

pokój 320 (piecza zastępcza).
Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie

z dnia 27 października 2020 r. od 28 października 2020 roku do 7 grudnia 2020 r.
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie została wprowadzona praca zdalna.
W każdym tygodniu w siedzibie Centrum pracowała co drugi dzień jedna grupa pracowników
obejmująca około połowę składu Zespołu.
Prawidłowe zorganizowanie pracy zdalnej zapewniło właściwy tok pracy danego
Zespołu Centrum oraz ciągłość realizacji zadań i obsługi interesantów.
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Wyjazdy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w celu wizyt u rodzin
zastępczych

zostały

zastąpione

rozmowami

telefonicznymi.

Posiedzenia

Zespołów

ds. okresowej oceny sytuacji dziecka były przeprowadzane przy pomocy komunikatorów
społecznościowych, rozmów telefonicznych oraz zebranej dokumentacji. Koordynatorzy
rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownicy socjalni pozostawali w stałym kontakcie
telefonicznym z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, sądów, policji oraz innymi
instytucjami działającymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w celu monitorowania aktualnej
sytuacji rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Na bieżąco
przesyłano do sądów pisma informujące o aktualnej sytuacji rodzinnej, opiekuńczej i szkolnej
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
W całym okresie pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie przestrzegali zalecanego reżimu
sanitarnego.
1.2. Rodzinna piecza zastępcza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie realizowało w 2020 roku zadania
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie obejmowało pomocą
finansową rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka funkcjonujące na terenie powiatu
chełmskiego tj.:
−

54 rodziny zastępcze spokrewnione, w których przebywało 74 dzieci,

−

16 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 23 dzieci,

−

7 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywało 21 dzieci,

−

3 rodzinne domy dziecka, w których przebywało 25 dzieci.
W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie obejmowało pomocą

finansową ogółem 80 rodzin zastępczych oraz 143 dzieci. Łączna wartość wypłaconych
świadczeń wyniosła 1 397 705,49 zł. W porównaniu do roku 2019 pomocą finansową
obejmowano o 3 rodziny zastępcze i 14 dzieci więcej. Wysokość wypłaconych świadczeń
wyniosła o 151 125,27 zł więcej w porównaniu do 2019 roku.
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1.3. Dom Dziecka w Siedliszczu.
Instytucjonalna piecza zastępcza
Na terenie Powiatu Chełmskiego w 2020 r. funkcjonowała placówka opiekuńczowychowawcza tj. Dom Dziecka w Siedliszczu. Jednostka dysponowała 30 miejscami, w tym:
20 miejscami specjalistyczno-terapeutycznymi, 5 miejscami socjalizacyjnymi i 5 miejscami
interwencyjnymi. Dom Dziecka w Siedliszczu posiada zezwolenie Wojewody Lubelskiego
na prowadzenie placówki wydane na czas nieokreślony.
Placówka sprawowała nad
zapewniając

im

warunki

do

podopiecznymi całodobową opiekę i wychowanie
prawidłowego

rozwoju

fizycznego,

psychicznego

i emocjonalnego. Dbano o wszechstronny rozwój wychowanków poprzez organizację zajęć
kulinarnych, terapeutycznych, sportowych, edukacyjnych, profilaktycznych, relaksujących
oraz zajęć z gospodarstwa domowego. Organizowano wyjazdy tematyczne, zabawy
integracyjne, a także uroczystości związane z obchodami m. in. Dnia Dziecka, Świąt
Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Tabela 17. Koszt utrzymania placówki opiekuńczo-wychowawczej w latach 2019-2020.
Dom Dziecka w Siedliszczu

Liczba wychowanków
Liczba wychowanków z innych
powiatów
Średnie miesięczne wydatki na
utrzymanie dziecka w zł
Ogólny koszt utrzymania placówki w zł

2019 r.

2020 r.

38

32

7

5

4 811,49 zł

4 590,50 zł

1 599 584,82 zł

1 486 684,55 zł

Źródło: Opracowanie własne.
W 2020 roku udzielono wsparcia dla 32 wychowanków (o 6 wychowanków mniej
w porównaniu do roku 2019), z tego 9 opuściło placówkę. Siedmioro wychowanków, którzy
uzyskali pełnoletność, wróciło do domów rodzinnych lub założyło własne gospodarstwo
domowe, 2 podopiecznych zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych. Na koniec
2020 roku w placówce przebywało 23 wychowanków w wieku od 8 do 23 lat.
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1.4. Przeciwdziałanie COVID-19 w Domu Dziecka w Siedliszczu
Wprowadzono procedury postępowania w związku z zagrożeniem związanym
z zarażeniem koronawirusem SARS CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
Przy wejściu do placówki zainstalowano urządzenia do dezynfekcji rąk oraz
wywieszono informację o obowiązku noszenia maseczek ochronnych. Wyposażono
pracowników i wychowanków w środki ochrony indywidualnej, m. in.: maseczki ochronne,
rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji. Wprowadzono trzykrotny pomiar temperatury,
zarówno wychowankom, jak i pracownikom placówki. Maksymalnie ograniczono kontakty
z osobami z zewnątrz. Większość spraw załatwiano za pomocą poczty elektronicznej lub
telefonicznie. Osoby, które osobiście chciały załatwić daną sprawę w placówce zobowiązane
były do telefonicznego umówienia się na spotkanie. Ograniczono ilość wyjść wychowanków
poza placówkę i możliwość urlopowania. Pracownicy pedagogiczni pracowali w ustalonych
zespołach.
Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa
placówka funkcjonowała prawidłowo.
1.5. Domy Pomocy Społecznej
System pomocy instytucjonalnej dla osób starszych, z niepełnosprawnością oraz
cierpiących na choroby psychiczne.
Na terenie Powiatu Chełmskiego w 2020 roku funkcjonowały trzy Domy Pomocy
Społecznej tj.:
1. Dom Pomocy Społecznej w Nowinach przeznaczony dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób w podeszłym wieku i przewlekle
somatycznie chorych.
2. Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym przeznaczony dla osób
przewlekle psychicznie chorych.
3. Dom Pomocy Społecznej w Kaniem przeznaczony dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie.
Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu Chełmskiego, w 2020
roku kontynuowały działania mające na celu zapewnienie swoim pensjonariuszom
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kompleksowej opieki oraz integrację społeczną osób z niepełnosprawnością i osób
w podeszłym wieku ze środowiskiem lokalnym.
Ponadto w 2020 roku wszelkie podejmowane działania zmierzały do ochrony życia
i zdrowia mieszkańców oraz pracowników domów pomocy społecznej w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2. Dotychczasowe plany realizowanych
przedsięwzięć z uwagi na panującą pandemię zostały zmodyfikowane i dostosowane
do aktualnej sytuacji.
Domy Pomocy Społecznej pozyskały środki na walkę ze skutkami COVID-19
w ramach następujących projektów:
1. „Wsparcie

działań

związanych

z

przeciwdziałaniem

skutkom

rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
(Projekt opisano w dziale dotyczącym realizowanych zadań Wydziału Promocji
i Rozwoju).
2. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa
personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej,
zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ramach projektu domy
pomocy społecznej otrzymały fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla
pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych
oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy ze względów
bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia musieli zrezygnować z innych
miejsc zatrudnienia. Domy Pomocy Społecznej otrzymały łącznie 157 999,66 zł
na ww. cel.
3. „Liderzy Kooperacji” - projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie. W ramach projektu zakupione zostały środki ochrony
osobistej m.in.: maseczki jednorazowe, pościel jednorazowa, przyłbice, płyny
do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, maseczki wielokrotnego
użytku, kombinezony ochronne jednorazowego użytku, kombinezony ochronne
wielokrotnego

użytku,

ochraniacze

na

obuwie

jednorazowego

użytku,

ochraniacze na obuwie wielokrotnego użytku. Łączna wartość przekazanych
środków wyniosła 245 946,00 zł.
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Liczba miejsc statutowych w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie
Powiatu Chełmskiego przedstawia się następująco:
−

Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym – 47,

−

Dom Pomocy Społecznej w Kaniem – 48,

−

Dom Pomocy Społecznej w Nowinach – 211.

Średni miesięczny ogłoszony koszt utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy
Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Chełmskiego w 2020 roku wynosił:
−

Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym – 3 883, 87 zł,

−

Dom Pomocy Społecznej w Kaniem – 4 144,90 zł,

−

Dom Pomocy Społecznej w Nowinach – 4 105,98 zł.

Średni miesięczny ogłoszony koszt utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy
Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Chełmskiego w 2019 roku wynosił:
−

Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym – 3 435,16 zł,

−

Dom Pomocy Społecznej w Kaniem – 3 504,90 zł,

−

Dom Pomocy Społecznej w Nowinach – 3 545,03 zł.

W Domach Pomocy Społecznej wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przebywało
273 mieszkańców - o 21 mieszkańców mniej w porównaniu do roku 2019. Mniejsza liczba
pensjonariuszy związana jest ze skutkami rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19
w 2020 roku.
W związku z problemami związanymi z sytuacją prawną nieruchomości Domów
Pomocy Społecznej w Kaniem i Chojnie Nowym Pierwszym Powiat Chełmski rozpoczął
realizację zadania pn. “Adaptacja budynku szkolnego na dom pomocy społecznej”.
Przedmiot robót obejmuje remont i przebudowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz podstawowym wyposażeniem. Nieużytkowany budynek będzie dostosowany dla osób
niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i umożliwi dostęp do usług bytowych,
opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych dla 78 pensjonariuszy.
1.6. Przeciwdziałanie COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej
W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym
chorobę COVID-19 Domy Pomocy Społecznej podjęły szereg działań mających na celu
ochronę zdrowia i życia pensjonariuszy.
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W Domach Pomocy Społecznej wdrożono m.in. poniższe rozwiązania.
Zapewniono pomoc psychologiczną osobom potrzebującym wsparcia, właściwą
opiekę w wykonywaniu zabiegów higienicznych oraz ciągłość usług na poziomie
obowiązującego standardu z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
Pracownicy stosowali środki ochrony osobistej oraz używali kombinezonów, przyłbic,
maseczek ochronnych i rękawiczek. Monitorowano stan zdrowia osób, które nie zostały
zdiagnozowane jako osoby zarażone i w sytuacji niepokojących objawów niezwłocznie
zawiadamiano

Powiatową

Stację

Sanitarno-Epidemiologiczną.

Zapewniono

ciągłość

zaopatrzenia w żywność, środki czystości i ochrony osobistej oraz nocleg i wyżywienie dla
pracowników realizujących ciągłość funkcjonowania placówki i świadczenia usług dla
mieszkańców. Wprowadzono zmiany w organizacji systemu pracy. Najczęściej stosowany
był rotacyjny system pracy. Pracownicy byli dzieleni na zespoły, które pracowały w cyklach
7 dniowych, a poszczególne grupy pracowników nie miały ze sobą kontaktu. Za zgodą
pracowników w trakcie 7-dniowego cyklu pozostawali oni nieprzerwanie na terenie jednostki
z zachowaniem czasu na odpoczynek. Przed rozpoczęciem pracy w ramach cykli,
pracownicy byli poddawani testowaniu na obecność koronawirusa i tylko osoby z ujemnym
wynikiem były dopuszczane do pracy. Zgodnie z zaleceniami i rekomendacjami dotyczącymi
ograniczenia odwiedzin i wstępu na teren placówki osobom postronnym, a także jej
opuszczania przez mieszkańców zapewniono możliwość utrzymywania relacji z bliskimi
za pomocą telefonu lub internetu. Wprowadzono testowanie osób oczekujących do przyjęcia
do Domu Pomocy Społecznej na obecność koronawirusa. Testowanie odbywało się przed
przyjęciem i jedynie negatywny wynik warunkował możliwość przyjęcia. Dodatkowo
wydzielono pomieszczenia lub organizowano miejsca, w których przez pewien czas nowi
mieszkańcy domu przebywali na swoistej izolacji. Do kontaktu z takim mieszkańcem był
wyznaczony personel i ograniczany był krąg osób, które miały z nim kontakt, a podczas
kontaktów zachowany był reżim sanitarny. Podobne procedury były podejmowane
w stosunku do mieszkańców, którzy wracali do jednostki po pobytach w szpitalach.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie wchodzi w skład powiatowej administracji
zespolonej i realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy określone
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obszarem działania PUP
w Chełmie jest Powiat Chełmski oraz Miasto Chełm zgodnie z zawartym porozumieniem
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pomiędzy miastem Chełm i Powiatem Chełmskim w sprawie realizacji zadań z zakresu
zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.
2.1. Poziom bezrobocia
Na

koniec

grudnia

2020

roku

w

ewidencji

Powiatowego

Urzędu

Pracy

w Chełmie zarejestrowanych było 6705 osób bezrobotnych i 207 osób poszukujących pracy.
Z Powiatu Chełmskiego figurowało 3960 osób bezrobotnych oraz 90 osób poszukujących
pracy. W porównaniu do końca grudnia 2019 roku odnotowano wzrost poziomu bezrobocia
o 585 osób tj. 9,6 %; w Powiecie Chełmskim o 353 osoby tj. 9,8%.
Wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych dominowały:
•

osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 5818 (w powiecie – 3455 osób tj. 87,2%),

•

długotrwale bezrobotni – 3891 osób (w powiecie – 2365 tj. 59,7%),

•

kobiety – 3661 (w powiecie – 2193 tj. 55,4% ),

•

bezrobotni do 30 roku życia – 1821 (w powiecie – 1208 tj. 30,5%),

•

osoby bez doświadczenia zawodowego – 1813 (w powiecie – 1199 osób tj. 30,3%).
Natomiast

najmniejszą

grupę

w

ewidencji

stanowiły:

osoby

bezrobotne

niepełnosprawne – 263 (w powiecie – 142 tj. 3,6%); osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia
ukończenia nauki (absolwenci) – 202 (w powiecie – 143 osoby tj. 3,6%).
2.2. Stopa bezrobocia
Udział bezrobotnych w populacji aktywnych zawodowo (wskaźnik stopy bezrobocia)
zarówno w Powiecie Chełmskim jak i Mieście Chełm utrzymuje się na poziomie wyższym
od średniej krajowej i wojewódzkiej.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w dniu
31.12.2020 roku wyniosła: w Powiecie Chełmskim – 12,9%; w Mieście Chełm - 11,9%;
w województwie lubelskim – 8,2%; Polsce – 6,2%. W odniesieniu do stanu sprzed roku
wskaźnik bezrobocia w Powiecie Chełmskim zwiększył się o 1,0 punkt procentowy;
w Mieście Chełm – o 1,2 pkt.
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Tabela 18. Wskaźnik stopy bezrobocia w latach 2019-2020.
Wyszczególnienie

31.12.2019 r.

31.12.2020 r.

Wzrost
(punkty procentowe)

Polska

5,2%

6,2%

+1,0

Woj. lubelskie

7,4%

8,2%

+0,8

Powiat chełmski

11,9%

12,9%

+1,0

Miasto Chełm

10,7%

11,9%

+1,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
2.3. Bezrobotni według poziomu wykształcenia
Najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych na koniec roku 2020
stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (26,2%), następnie
z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (23,9%). W Powiecie Chełmskim dominowały
osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, które stanowiły 26,9 % oraz policealnym
i średnim

zawodowym – 25,7%. Najmniej bezrobotnych występowało z wykształceniem

średnim ogólnokształcącym i wyższym.
Tabela 19. Bezrobotni według poziomu wykształcenia w latach 2019-2020.
Zbiorczo
Powiat Chełmski
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
31.12.2020
Wyższe
932
988
390
425
Policealne i średnie zawodowe
1606
1755
902
1016
Średnie ogólnokształcące
790
859
421
455
Zasadnicze zawodowe
1357
1501
897
997
Gimnazjalne i poniżej
1435
1602
997
1067
Ogółem
6120
6705
3607
3960
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań o rynku pracy.
Poziom wykształcenia

2.4. Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy
Pod względem czasu pozostawania bez pracy, największe trudności ze znalezieniem
pracy mają osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy, które stanowią 24,4% (1634
osoby), w powiecie chełmskim – 25,8% (1023 osoby). Drugą co do wielkości grupą są osoby
pozostające bez pracy od 12 do 24 miesięcy – 19,0% (1271); w Powiecie Chełmskim –
19,1% (755). Najmniej osób w Powiecie Chełmskim pozostaje w ewidencji do 1 miesiąca –
8,0% (317 osób).
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Tabela 20. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w latach 2019-2020.
Czas pozostawania
Zbiorczo
Powiat Chełmski
bez pracy
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2020
do 1 miesiąca
688
594
411
317
1-3
1182
1116
681
660
3-6
953
1008
535
594
6-12
893
1082
492
611
12-24
848
1271
518
755
powyżej 24 m-cy
1556
1634
970
1023
Ogółem
6120
6705
3607
3960
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań o rynku pracy.
2.5. Formy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie
Usługi rynku pracy
1. Pośrednictwo pracy
W

2020 roku doradcy klienta instytucjonalnego nawiązali 4433 kontakty

z pracodawcami, w wyniku których pozyskali 815 nowych pracodawców do współpracy.
W okresie I-XII 2020 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie wpłynęły 2643 oferty
pracy (z Powiatu Chełmskiego – 923).
2. Szkolenia
W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie skierował na szkolenia 447 osób
bezrobotnych (w ramach środków EFS – 335, Funduszu Pracy – 112). W Powiecie
Chełmskim szkoleniami objęto 236 osób (z EFS – 181, z Funduszu Pracy – 55).
3. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego
W 2020 roku rozpatrzono pozytywnie 74 wnioski o przyznanie środków z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz
kształcenia ustawicznego pracowników, pracodawców. Ze wsparcia w formie podnoszenia
kwalifikacji skorzystało 415 pracowników oraz 16 pracodawców (z Powiatu Chełmskiego 73 osoby i 3 pracodawców).
4. Studia Podyplomowe
W 2020 roku dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych otrzymało 20 osób
(z Powiatu Chełmskiego – 5). Były to kierunki studiów tj.: diagnoza i terapia, edukacja
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i terapia osób ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika, zarządzanie finansami
przedsiębiorstwa, doradztwo zawodowe, coaching profesjonalny.
5. Poradnictwo zawodowe
Poradnictwem indywidualnym w 2020 roku objęto 801 osób, z Powiatu Chełmskiego
– 467. W grupowych poradach zawodowych udział wzięło 35 osób, z Powiatu Chełmskiego
– 20. Indywidualną informacją zawodową objęto 594 osoby, z powiatu 364 osoby, a grupową
informacją zawodową 49 osób (z powiatu – 34).
Instrumenty rynku pracy
1. Prace interwencyjne
W 2020 roku utworzono 97 miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych dla osób
bezrobotnych, w Powiecie Chełmskim – 39.
2. Roboty publiczne
W 2020 roku zorganizowano 140 miejsc pracy w ramach robót publicznych,
w powiecie – 137.
3. Staże
W analizowanym okresie zorganizowano ogółem 886 miejsc staży, z tego
w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego – 797 miejsc; Funduszu Pracy – 74,
PFRON – 15. W Powiecie Chełmskim utworzono 270 miejsc staży (EFS – 241; Fundusz
Pracy – 27, PFRON – 2).
4. Prace społecznie użyteczne
W 2020 roku zawarto 12 porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
w wyniku których utworzono 134 miejsca prac społecznie użytecznych, w Powiecie
Chełmskim - 116.
5. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie przyznał 75 osobom środki
na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Z Powiatu Chełmskiego środki otrzymało
35 osób. Najwięcej osób rozpoczęło działalność gospodarczą w zakresie usług: remontowobudowlanych, fryzjerskich, kosmetycznych, prawniczych, konserwacji i naprawy pojazdów
samochodowych.
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6. Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
W 2020 roku utworzono 36 miejsc pracy dla osób bezrobotnych w ramach refundacji
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w Powiecie Chełmskim – 6.
7. Bony na zasiedlenie
O przyznanie wsparcia mogą ubiegać się bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym
Urzędzie Pracy, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Bon na zasiedlenie przyznawany jest
w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego
wynagrodzenia.
W 2020 roku 68 osób bezrobotnych skorzystało z bonów na zasiedlenie (z Powiatu
Chełmskiego – 28).

2.6. Projekty i programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie w 2020
roku
PROJEKT

„AKTYWIZACJA

OSÓB

MŁODYCH

POZOSTAJĄCYCH

BEZ

PRACY

W POWIECIE CHEŁMSKIM I MIEŚCIE CHEŁM (V)” – realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I „Osoby młode
na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Okres realizacji: 01.01.2020 r. –
30.06.2021 r.
Wartość projektu: 12 998 634,70 zł
Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia

pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm.
W 2020 roku projektem objęto 594 osoby (z Powiatu Chełmskiego 300) tj.:
•

340 osób skierowano na staż (z Powiatu Chełmskiego – 186),

•

35 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej
(z Powiatu Chełmskiego – 9),

•

30 osób skorzystało z bonu na zasiedlenie (z Powiatu Chełmskiego – 6),

•

14 osób skierowano na doposażone stanowisko pracy (z Powiatu Chełmskiego – 4),

•

175 osób skierowano na szkolenia grupowe (z Powiatu Chełmskiego – 95),
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•

594 osoby objęto Indywidualnym Planem Działania (z Powiatu Chełmskiego – 300).

W 2020 roku wsparciem w ramach instrumentów dofinansowania COVID- 19 objęto łącznie
443 osoby, w tym:
−

dofinansowanie wynagrodzeń (art. 15zzb i 15zze) – 363,

−

dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej (15zzc) – 80.

PROJEKT: „NOWY START – LEPSZE JUTRO (VI)” realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Działanie
9.2.
Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 30.06.2021 r.
Wartość projektu: 15 773 389,76 zł
Cel projektu: 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,

o

niskich

kwalifikacjach)

oraz

poprawa

szans

na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa w Powiecie Chełmskim i mieście Chełm.
W 2020 roku wsparciem objęto 580 osób bezrobotnych, z powiatu – 314 tj.:
•

375 osób skierowano na staż, z powiatu – 206,

•

17 osób skierowano na doposażone lub wyposażone stanowisko pracy,
z powiatu – 5,

•

160 osób skierowano na szkolenia zawodowe, z powiatu – 87,

•

28 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
z powiatu – 16,

•

580 osób objęto Indywidualnym Planem Działania, z powiatu – 314.

W 2020 roku wsparciem w ramach instrumentów dofinansowania COVID- 19 objęto
łącznie 1662 osoby, w tym:
−

dofinansowanie wynagrodzeń (art. 15zzb i 15zze) – 1200.

−

dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej (15zzc) – 462.

Programy regionalne
Program regionalny „Drogi – Mosty – Rzeki IV”
Głównym celem programu „Drogi – Mosty – Rzeki IV” była aktywizacja osób z grupy
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w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy przy pracach związanych z utrzymaniem ładu
i porządku

w gminach, poprzez porządkowanie terenów zieleni, porządkowanie dróg

i przystanków na terenie miast i gmin, ponadto poprawa stanu technicznego urządzeń
melioracyjnych, mających wpływ na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców
i infrastruktury terenów położonych w pobliżu dolin rzecznych.
Okres realizacji programu: 01.01 2020 r.-31.12. 2020 r.
Wartość programu: 400 000,00 zł
Uczestnicy programu: W ramach robót publicznych zatrudnionych zostało 41 osób
bezrobotnych z Powiatu Chełmskiego spełniających warunki uczestnictwa w programie,
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Realizatorzy programu:
jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Chełmskiego.
„Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w województwie lubelskim II”
Głównym celem programu było promowanie idei przedsiębiorczości wśród mieszkańców
województwa lubelskiego, a także aktywne wspieranie i pomoc dla osób zainteresowanych
podejmowaniem pracy na własny rachunek.
Okres realizacji programu: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Wartość programu: 100 000,00 zł
Uczestnicy programu: 5 osób bezrobotnych (z Powiatu Chełmskiego – 4), spełniających
warunki uczestnictwa w programie zainteresowanych uzyskaniem jednorazowych środków
na podjęcie działalności gospodarczej.
Programy lokalne
Program lokalny „Bezpieczna szkoła 2020”
Celem programu „Bezpieczna Szkoła 2020” była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
poprzez zatrudnienie ich w ramach robót publicznych do zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa na terenie szkół, przejściach drogowych przy szkołach oraz dowozu
uczniów do szkół na terenie Powiatu Chełmskiego oraz Miasta Chełm.
Okres realizacji programu: od września 2020 r. do lutego 2021 r.
Efekty programu: 50 osób bezrobotnych z Powiatu Chełmskiego zostało zatrudnionych
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w ramach robót publicznych.
2.7. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w ramach Tarczy antykryzysowej
COVID-19
Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie w 2020 roku realizował następujące formy wsparcia dla
przedsiębiorców:
1. Udzielanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców z określonych branż na podstawie
art. 15zze⁴ ww. ustawy:
−

liczba wniosków, które wpłynęły do PUP w Chełmie: 138 (z powiatu – 33),

−

liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 15 (z powiatu – 13),

−

liczba mikroprzedsiębiorców, którym wypłacono pożyczki: 15 (z powiatu – 13),

−

kwota udzielonych dotacji: 75 000,00 zł (powiat – 65 000,00 zł).

2. Udzielanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 15zzd w/w Ustawy oraz
niskoprocentowych pożyczek ze środków FP dla organizacji pozarządowych
i podmiotów na podstawie art. 15zzda ww. ustawy:
−

liczba wniosków, które wpłynęły do PUP w Chełmie: 5299 (z powiatu – 1899),

−

liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 4722 (z powiatu – 1740),

−

liczba mikroprzedsiębiorców, którym wypłacono pożyczki: 4720 (z powiatu –
1740),

−

kwota udzielonych pożyczek: 25 553 085,00 zł (powiat - 8 534 257,50 zł).

3. Dofinansowanie

części

kosztów

prowadzenia

działalności

gospodarczej

dla

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników na
podstawie art. 15zzc ww. ustawy:
−

liczba wniosków, które wpłynęły do PUP w Chełmie: 1 227 (z powiatu – 374),

−

liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 1002 (z powiatu – 319),

−

liczba przedsiębiorców, którym wypłacono dofinansowanie: 1002 (z powiatu –
319),

−

kwota udzielonego dofinansowania: 5 528 874,00 zł (powiat - 1 817 840,00 zł).
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4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek
na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
na podstawie art. 15zzb ww. ustawy oraz dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych na podstawie art. 15zze;
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej
oraz jej jednostki organizacyjnej na podstawie art. 15zze² ww. Ustawy:
−

liczba wniosków, które wpłynęły do PUP w Chełmie: 552 (z powiatu – 173),

−

liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 425 (z powiatu – 122),

−

liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 425 (z powiatu – 122),

−

kwota udzielonego dofinansowania: 9 190 932,56 zł (powiat – 3 449 421,31 zł).

2.8. Zatrudnienie cudzoziemców
Powiatowy Urząd Pracy posiada kompetencje dotyczące wydawania zezwoleń
na prace sezonowe dla cudzoziemców oraz rejestracji oświadczeń o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi. Ponadto PUP dokonuje analizy rynku pracy w celu
wydawania informacji Starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych
pracodawcy lub o negatywnym wyniku rekrutacji niezbędnych do wydania przez Wojewodę
zezwolenia na pracę stałą.
W 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie zarejestrowano ogółem:
−

157 wniosków o pozwolenie na pracę sezonową. Złożone wnioski obejmowały
branżę rolniczą (praca przy zbiorze truskawek).

−

3357 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców.
W zdecydowanej większości były to oświadczenia dla obywateli Ukrainy - 2999,
Białorusi - 146, Gruzji – 58, Rosji – 44. Dominowały branże: transport (1321),
budownictwo (863), przetwórstwo przemysłowe – (780), gastronomia (138).

−

Wydano 46 informacji Starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb
kadrowych pracodawcy.

2.9. Powiatowa Rada Rynku Pracy
Powiatowa Rada Rynku Pracy

jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty

w sprawach polityki rynku pracy.
Do zakresu działania Rady należy w szczególności:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia
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na terenie działania PUP;
2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
3) opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów
dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań
i sprawozdań z ich wykorzystania;
4) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy;
5) opiniowanie celowości oraz zmian realizacji programów specjalnych;
6) opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja
2014 roku w sprawie rad rynku pracy posiedzenia rady rynku pracy odbywają się co najmniej
raz na kwartał.
W 2020 roku odbyły się cztery posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Chełmie, tj.: 28.04.2020 r.(on-line), 26.06.2020 r., 29.09.2020 r., 29.12.2020 r. (on-line).
Tematem posiedzeń było:
1. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy.
2. Ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy.
3. Kryteria podziału środków Funduszu Pracy.
4. Wydanie opinii w sprawach kierunków szkoleń na 2021 rok.
5. Opiniowanie zmian do planu Funduszu Pracy.
6. Informacja z realizacji zadań w 2019 roku w ramach Programu Promocji
Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2019-2022.
7. Analiza efektywności instrumentów rynku pracy za 2019 rok.
8. Informacja na temat projektów i programów realizowanych w 2020 roku.
9. Informacja dotycząca pomocy finansowej dla przedsiębiorców jaką można
uzyskać w PUP w ramach Tarczy Antykryzysowej.
W roku 2020 Powiatowa Rada Rynku Pracy w czasie posiedzeń podjęła 10 uchwał
w sprawach należących do zakresu jej kompetencji (16 w 2019 r.).
2.10. Przeciwdziałanie COVID-19 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie
W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie podjął działania związane
z przeciwdziałaniem zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

85

POWIAT CHEŁMSKI
Raport o stanie Powiatu Chełmskiego za 2020 rok
Pracowników wyposażono w środki ochrony osobistej takie jak: maseczki, rękawice
ochronne, mydła antybakteryjne i żel antybakteryjny. Zakupiono termometr do mierzenia
temperatury ciała. Od dnia 13 marca 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. wstrzymano bezpośrednią
obsługę klientów PUP. Od 20 marca 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. nastąpiła zmiana godzin
pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie. Sprawy urzędowe można było załatwiać
od godziny 8:00 do 14:00.
W pobliżu biur zapewniono informację wizualną dotyczącą zachowania dystansu
społecznego, noszenia maseczek, stosowania płynów antybakteryjnych, a w toaletach
instrukcje „Jak skutecznie myć ręce”.
Zmieniono organizację pracy w urzędzie. Okresowo wprowadzono rotacyjny system
pracy zdalnej, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia i koniecznością przejścia
na kwarantannę całego zespołu pracowników, co doprowadziłoby do wstrzymania
działalności urzędu. Od 19 marca 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. rejestracja osób
bezrobotnych i poszukujących pracy była możliwa tylko drogą elektroniczną poprzez portal
praca.gov.pl. Usprawniono elektroniczny system zarządzania kolejkowego w Dziale
Rejestracji i Świadczeń. Odwołano wszystkie wizyty osobiste w celu potwierdzania gotowości
do pracy, a zastąpione je kontaktami telefonicznymi. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy
otrzymywały telefoniczną informację o ofertach pracy pozostających w dyspozycji PUP oraz
innych możliwych formach aktywizacji zawodowej. W Powiatowym Urzędzie Pracy
w Chełmie prowadzona jest dezynfekcja klamek i pomieszczeń.
Wszystkie

sprawy

załatwiane

były

drogą

elektroniczną,

telefoniczną,

za pośrednictwem poczty, czy poprzez wrzucenie wniosków, pism i innych dokumentów
do skrzynki, która znajdowała się na dole budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
w którym mieści się siedziba PUP oraz przy kancelarii PUP w Chełmie. Zamontowano szyby
ochronne na biurkach pracowników, w punktach obsługi osób bezrobotnych oraz
na korytarzach, gdzie stworzono strefy oddzielające pracowników od interesantów.
3. Placówki oświatowe
Powiat Chełmski w 2020 roku był organem prowadzącym dla następujących szkół
i placówek oświatowych:
•

Zespołu Szkół w Siedliszczu,

•

Zespołu Szkół w Dubience,
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•

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rejowcu Fabrycznym,

•

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dubience (wyłączona ze struktur Zespołu
Szkół w Dubience od 01.09.2020 r.)

•

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku.

Zespół Szkół w Siedliszczu, ul. Szkolna 64, 22-130 Siedliszcze
W skład Zespołu Szkół wchodzi Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
istniejące od 1948 r. oraz Technikum i Szkoła Policealna. Obecnie szkoła kształci młodzież
na poziomie jedynie Liceum Ogólnokształcącego. W roku szkolnych 2019/2020 w Liceum
naukę pobierało 101 uczniów. Uczniowie ci pochodzą z terenu Siedliszcza i gmin
ościennych, a także z terenu Powiatu Łęczyńskiego i Świdnickiego. Przy szkole prowadzony
jest internat, w którym zakwaterowanych było 20 wychowanków.
W roku szkolnym 2019/2020 w szkole zatrudnionych było ogółem 18 nauczycieli,
w tym 11 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i 7 w niepełnym wymiarze czasu
pracy na 2,41 etatu.
W szkole znajduje się 6 pracowni szkolnych, tj.: informatyczna, historyczna,
polonistyczna, geograficzna, biologiczna oraz biblioteka szkolna. W Liceum nauczane
są języki: angielski, niemiecki i rosyjski.
W ubiegłym roku szkolnym szkoła realizowała:
•

świetlicę środowiskową PCK - dodatkowe zajęcia, dożywianie uczniów,

•

programy profilaktyczne: „różowa wstążeczka”, „Nie piję”, „Nie palę”, „Wady cewy
nerwowej”, „Wybieram życie - pierwszy krok”, „Ars - pierwszy krok - miłość”,
profilaktyka raka prostaty, profilaktyka raka skóry - czerniaka, zasady bezpieczeństwa
w czasie COVID-19,

•

Centrum Edukacji Europejskiej - Promowanie Samorządności Uczniów - Młodzi
Głosują,

•

wolontariat uczniowski,

•

program SKS.

Z dniem 31 grudnia 2020 r. zlikwidowane zostało Szkolne Schronisko Młodzieżowe
z siedzibą w Rejowcu wchodzące w skład Zespołu (Uchwała Nr XVII/131/2020 Rady Powiatu
w Chełmie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska
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Młodzieżowego w Rejowcu).
Zespół Szkół w Dubience, ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka
W skład Zespołu Szkół wchodzi Liceum Ogólnokształcące im. 27 Wołyńskiej Dywizji
Armii Krajowej w Dubience, które funkcjonuje od 1975 r., Szkoła Policealna, Branżowa
Szkoła I Stopnia, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dubience i Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Dubience, która z dniem 31 sierpnia 2020 r. wyłączona została z Zespołu
uchwałą Nr XV/111/2020 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie
wyłączenia

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

w

Dubience

z

Zespołu

Szkół

w Dubience.
Zespół kształci młodzież na poziomie Liceum Ogólnokształcącego. W roku szkolnych
2019/2020 w Liceum naukę pobierało 66 uczniów. Uczniowie ci pochodzą z terenu gminy
Dubienka i gmin ościennych, w tym z terenu Powiatu Hrubieszowskiego. Przy szkole
znajduje się internat, w którym zakwaterowanych było 47 wychowanków.
W roku szkolnym 2019/2020 w szkole zatrudnionych było ogółem 26 nauczycieli,
w tym 14 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 12 w niepełnym wymiarze czasu
pracy na 4,80 etatu.
W szkole znajduje się 6 pracowni, tj. pracownia językowa, komputerowa,
matematyczno-fizyczna, biologiczna, geograficzna i języka polskiego oraz ICIM (Internetowe
Centrum Informacji Multimedialnej) przy bibliotece szkolnej. Języki obce nauczane w szkole
to: język angielski, niemiecki i rosyjski.
W Liceum realizowane są innowacje pedagogiczne:
•

służba graniczna,

•

edukacja wojskowa,

•

edukacja wojskowa MON.
Od roku 2017 szkoła realizuje innowację pedagogiczną edukacja wojskowa

uczestnicząc

w

kolejnych

edycjach

pilotażowego

„Programu

wspierania

szkół

ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych klas Mundurowych”.
Oprócz Programu w roku 2019 szkoła realizowała:
•

program profilaktyczny „Wybierz życie – pierwszy krok”, „ARS” - jak dbać o miłość,

•

wolontariat uczniowski,
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•

program SKS,

•

przedsięwzięcie „Przyjazna Szkoła Zdalna”.
W skład Zespołu wchodzi również Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dubience

posiadające 7 filii w: Dorohusku, Świerżach, Sawinie, Wojsławicach, Wierzbicy, Siedliszczu
i Leszczanach. Zarówno schronisko w Dubience, jak i jego filie funkcjonują każdego roku
w okresie wakacji (miesiąc lipiec i sierpień). Każde ze schronisk posiada 25 miejsc
noclegowych oraz wyposażenie niezbędne do funkcjonowania. Siedem schronisk (poza
Dubienką) znajduje się w obiektach będących mieniem komunalnym gmin.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dubience, ul. 3 Maja 4, 22-145
Dubienka świadczy swoje usługi od 1 września 1993 r. Teren działania Poradni obejmuje
gminy: Białopole, Dorohusk, Dubienka i Żmudź. Od dnia 1 września 2020 r. placówka
wyłączona została ze struktur Zespołu Szkół w Dubience.
Od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. zatrudnionych było 6 nauczycieli na 5,15 etatu
i 2 pracowników administracji i obsługi na 1,125 etatu. Od 1 września do 31 grudnia 2020 r.
zatrudnionych było 7 nauczycieli na 6,15 etatu (pracownicy administracji i obsługi – bez
zmian w stosunku do okresu styczeń-sierpień).
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym,
ul. Lubelska 24a, 22-170 Rejowiec Fabryczny
Poradnia funkcjonuje od 1 września 1994 r., zajmuje część budynku należącego
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym. Rejon Poradni
obejmuje szkoły i placówki z terenu: miasta Rejowiec Fabryczny, miasta Siedliszcze, miasta
Rejowiec, gminy Rejowiec Fabryczny, gminy Rejowiec.
W roku szkolnym 2019/2020 w placówce zatrudnionych było ogółem 6 nauczycieli,
w tym 5 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy
na 0,63 etatu.
Praca

obydwu

Poradni

opiera

się

na

udzielaniu

usług

psychologiczno-

pedagogicznych na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli z terenu Powiatu
Chełmskiego. Pracownicy Poradni wyjeżdżają również do szkół i placówek oświatowych
znajdujących się w rejonie działania Poradni czy punktów konsultacyjnych.
Zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Chełm w 2020 roku, dwie chełmskie

89

POWIAT CHEŁMSKI
Raport o stanie Powiatu Chełmskiego za 2020 rok
poradnie świadczyły usługi psychologiczno-pedagogiczne na rzecz dzieci, młodzieży i ich
rodziców, którzy zamieszkują 7 gmin Powiatu Chełmskiego. Na realizację tego zadania
w roku 2020 Powiat przekazał Miastu dotację w wysokości 500 000,00 zł. W obwodzie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Połanieckiej 5 znajdowały się gminy:
Chełm, Wojsławice, Leśniowice i Kamień, zaś Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Nr 2 mieszcząca się przy ul. Powstańców Warszawy obsługiwała gminy: Wierzbica, RudaHuta i Sawin.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku, ul. Graniczna 1,
22-175 Dorohusku
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy powstał w 1990 r. Kształceniem
i wychowaniem obejmuje dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym,

znacznym,

głębokim,

z

autyzmem

oraz

z

niepełnosprawnościami

sprzężonymi.
W roku szkolnym 2019/2020 w Ośrodku funkcjonowało:
•

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z którego korzystało 35 dzieci,

•

przedszkole specjalne, do którego uczęszczało 16 przedszkolaków,

•

szkoła podstawowa specjalna, w której naukę pobierało 14 dzieci,

•

szkoła przysposabiająca do pracy, do której uczęszczało 18 dzieci,

•

oddział rewalidacyjno-wychowawczy, do którego uczęszczało 8 uczniów,

•

grupy wychowawcze, 22 wychowanków.
Ośrodek proponuje wychowankom szereg zajęć terapeutycznych wspomagających

ich

rozwój:

zajęcia

neurologopedyczne,

korekcyjno-kompensacyjne,

logopedyczne,

Alternatywne

Metody

dydaktyczno-wyrównawcze,
Komunikacji,

arteterapię

(ceramika, witraż, teatr), muzykoterapię, EEG-Biofeedback, Integrację Sensoryczną,
fizjoterapię, hydroterapię z chromoterapią, terapię ręki, sensoplastykę, hipoterapię i zajęcia
na basenie. W placówce jest działający od 2007 r. teatr „Azumi”.
W roku szkolnym 2019/2020 w Ośrodku zatrudnionych było ogółem 41 nauczycieli,
w tym 37 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i 4 w niepełnym wymiarze czasu
pracy na 2,28 etatu.
W 2020 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 509 501,65 zł z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku
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Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku wraz ze zmianą sposobu
użytkowania poddasza nieużytkowego na pracownie specjalistyczne dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej”. Celem zadania jest zapewnienie dzieciom i młodzieży uczącym się
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Całkowita wartość inwestycji: 509 501,65 zł.
Wykres 7. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej w roku 2020
w stosunku do wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych Powiatu
Chełmskiego.

Wysokość części oświatowej
subwencji ogólnej w 2019 r. (zł.)

7 383 827,77

Wydatki bieżące szkół i placówek w
2019 r. (zł)

10 124 635,20

Wysokość części oświatowej
subwencji ogólnej w 2020 r. (zł)

6 850 920,29

Wydatki bieżące szkół i placówek w
2020 r. (zł)
0,00

9 147 972,35

4 000 000,00

8 000 000,00 12 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.
W 2020 roku wysokość części oświatowej subwencji ogólnej wynosiła o 532 907,48 zł
mniej niż w roku poprzednim. Wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych Powiatu
Chełmskiego były o 976 662,85 zł niższe w stosunku do 2019 roku.
3.1. Funkcjonowanie placówek oświatowych w czasie COVID-19
Nauka zdalna w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Chełmskiego prowadzona
była od dnia 16 marca do dnia 19 czerwca 2020 r., a następnie od dnia 19 października.
W okresie od 9 do 19 października 2020 r. w szkołach ponadpodstawowych prowadzone
było nauczanie hybrydowe.

91

POWIAT CHEŁMSKI
Raport o stanie Powiatu Chełmskiego za 2020 rok
Z uwagi na zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa
na wniosek dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także dyrektora SOSW
w Dorohusku w okresie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. zawieszona została działalność
dydaktyczno-wychowawcza powyższych placówek.
Dnia 8 kwietnia 2020 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Chełmskim
podpisana została umowa użyczenia sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
W ramach umowy uczniowie Zespołu Szkół w Siedliszczu otrzymali 11 szt. tabletów
LENOVO na ogólną wartość 15 620,00 zł, które wykorzystywane były do nauki zdalnej.
Dnia 18 maja 2020 r. Powiat Chełmski podpisał umowę o powierzenie grantu
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej
nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach” ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego na kwotę 43 920,00 zł. W ramach przyznanego grantu
zakupionych zostało 14 szt. komputerów dla Zespołu Szkół w Siedliszczu oraz 10 szt.
komputerów dla Zespołu Szkół w Dubience. Z zakupionego sprzętu korzystają nauczyciele
prowadzający naukę zdalną i korzystający ze szkolnych łączy internetowych.
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WYKRESY
Wykres. 1. Ludność Powiatu Chełmskiego w latach 2018-2020
Wykres 2. Nadwyżka operacyjna w latach 2007-2020.
Wykres 3. Liczba zarejestrowanych pojazdów ogółem w latach 2017-2020.
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w stosunku do wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych powiatu chełmskiego.
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ZAŁĄCZNIK
Zał. 1. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Chełmie w 2020 roku.
Lp.

1.

Uchwała Rady Powiatu
w Chełmie

Opis działań podejmowanych dla realizacji
uchwały, termin wykonania uchwały oraz
komu powierzono wykonanie uchwały

Uchwała Nr XIII/95/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości położonej
w obrębie Zagroda, gmina Chełm.

Została zawarta umowa darowizny w formie
aktu notarialnego Repertorium A nr 2650/2020
z 7.05.2020 r. – działka nr 74/7 obręb Zagroda,
gmina Chełm. Zadanie powierzono do
wykonania Zarządowi Powiatu w Chełmie.

2.

Uchwała Nr XIII/96/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla
Miasta Chełm

3.

Uchwała Nr XIII/97/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla
Miasta Chełm.

Uchwałę podjęto na podstawie art. 7a ustawy
z dnia 5 marca 1998 r. O samorządzie
powiatowym oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, na wniosek
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej.
Podejmując uchwałę o udzieleniu pomocy
finansowej, Rada Powiatu wypełniła zadanie
Powiatu, w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej
określone w cyt. Wyżej art. 7a ustawy z dnia
5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi
Powiatu Chełmskiego określając termin jej
wykonania na okres do 31 grudnia 2020 r.
Udzielono pomocy finansowej dla Miasta
Chełm w formie dotacji celowej w kwocie
60 000,00 zł na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego realizowanego w roku 2020
przez KM PSP w Chełmie pod nazwą –
Ograniczenie zużycia energii elektrycznej
z sieci zewnętrznej poprzez instalację paneli
fotowoltaicznych w obiektach KM PSP.
Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Miasta Chełm z przeznaczeniem na
bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom
Uzależnionym w Chełmie w wysokości
2 000,00 zł.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Uchwała Nr XIII/98/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 5 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia z budżetu
powiatu chełmskiego dotacji na
prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała Nr XIII/99/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie
powierzenia przez Powiat
Chełmski zadania zarządzania
drogami powiatowymi Nr 1837L
i Nr 1846L Gminie Żmudź
Uchwała Nr XIII/100/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie
powierzenia przez Powiat
Chełmski zadania zarządzania
drogami powiatowymi Nr 1814L
i Nr 1815L Gminie Rejowiec
Fabryczny
Uchwała Nr XIII/101/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie
powierzenia przez Powiat
Chełmski zadania zarządzania
drogami powiatowymi Nr 1815L
i Nr 1869L Miastu Rejowiec
Fabryczny
Uchwała Nr XIII/102/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie
powierzenia przez Powiat
Chełmski zadania zarządzania
drogą powiatową Nr 1837L
Gminie Leśniowice
Uchwała Nr XIII/103/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 5 marca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
przekazania przez Powiat
Chełmski zadania zarządzania
drogą powiatową Nr 1835L
Gminie Chełm

Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla:
1) parafii rzymskokatolickiej
pw. św. Rocha w Czułczycach;
2) parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jozafata
B.M. w Rejowcu.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu
Powierzenie przez Powiat Chełmski
zarządzania drogami powiatowymi Nr 1837L
i 1846L Gminie Żmudź celem opracowania
dokumentacji projektowej
Termin wykonania: do 31 grudnia 2020 r.
Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi
Powiatu.
Powierzenie przez Powiat Chełmski
zarządzania drogami powiatowymi Nr 1815L
i 1814L Gminie Rejowiec Fabryczny celem
opracowania dokumentacji projektowej
Termin wykonania: do 31 grudnia 2020 r.
Wykonanie uchwały powierzono: Zarządowi
Powiatu
Powierzenie przez Powiat Chełmski
zarządzania drogami powiatowymi Nr 1815L
i 1869L Miastu Rejowiec Fabryczny celem
opracowania dokumentacji projektowej
Termin wykonania: do 31 grudnia 2020 r.
Wykonanie uchwały powierzono: Zarządowi
Powiatu
Powierzenie przez Powiat Chełmski
zarządzania drogą powiatową Nr 1837L Gminie
Leśniowice celem opracowania dokumentacji
projektowej
Termin wykonania: do 31 grudnia 2020 r.
Wykonanie uchwały powierzono: Zarządowi
Powiatu
Powierzenie przez Powiat Chełmski
zarządzania drogą powiatową Nr 1835L Gminie
Chełm celem wykonania remontu drogi
Termin wykonania: do 31 grudnia 2020 r.
Wykonanie uchwały powierzono: Zarządowi
Powiatu

96

POWIAT CHEŁMSKI
Raport o stanie Powiatu Chełmskiego za 2020 rok

10.

11.

12.

13.

Uchwała Nr XIII/104/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 5 marca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg powiatowych, dla których
zarządcą jest Zarząd Powiatu
w Chełmie
Uchwała Nr XIV/107/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie
powierzenia przez Powiat
Chełmski zadania zarządzania
drogą powiatową Nr 1717 L
Gminie Sawin
Uchwała Nr XIV/108/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie
powierzenia przez Powiat
Chełmski zadania zarządzania
droga powiatową Nr 1855L
Gminie Białopole
Uchwała Nr XIV/109/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie
określenia zadań, na które
przeznacza się środki
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2020 r.

14.

Uchwała Nr XV/110/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zamiaru likwidacji
Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Rejowcu

15.

Uchwała Nr XV/111/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie wyłączenia Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej
w Dubience z Zespołu Szkół
w Dubience

Uchwała w sprawie określenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd
Powiatu w Chełmie
Termin wykonania: nie określono- termin ciągły
Wykonanie uchwały powierzono: Zarządowi
Powiatu
Powierzenie przez Powiat Chełmski
zarządzania drogą powiatową Nr 1717L Gminie
Sawin celem opracowania dokumentacji
projektowej
Termin wykonania: do 31 grudnia 2020 r.
Wykonanie uchwały powierzono: Zarządowi
Powiatu
Powierzenie przez Powiat Chełmski
zarządzania drogą powiatową Nr 1818L Gminie
Białopole celem opracowania dokumentacji
projektowej
Termin wykonania: do 31 grudnia 2020 r.
Wykonanie uchwały powierzono: Zarządowi
Powiatu
Określono zadania, na które przeznacza się
środki przewidziane w planie finansowym
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych dla Powiatu Chełmskiego
w 2020 r.
Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi
Powiatu w Chełmie.
Uchwała wyraża intencję zamiaru likwidacji
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Rejowcu z uwagi na rozpoczęcie procedury
przekształcenia budynku, w którym znajduje się
placówka na dom pomocy społecznej.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu.
Uchwała została podjęta zgodnie z wyrażoną
przez Radę Powiatu intencją przekształcenia
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Dubience w Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Pławanicach i wynika
z konieczności wyłączenia placówki
z Zespołu Szkół w Dubience.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu.
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16.

Uchwała Nr XV/112/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zamiaru
przekształcenia Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej
w Dubience wchodzącej w skład
Zespołu Szkół w Dubience
w Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Pławanicach

17.

Uchwała Nr XV/113/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie wotum zaufania dla
Zarządu Powiatu w Chełmie

18.

Uchwała Nr XV/114/2020 Rady
Powiatu w Chełmie z dnia
30 czerwca 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem Zarządu
Powiatu w Chełmie z wykonania
budżetu za 2019 rok

19.

Uchwała Nr XV/115/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu
w Chełmie z tytułu wykonania
budżetu za 2019 rok

20.

Uchwała Nr XV/118/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie powierzenia przez
Powiat Chełmski zadania
zarządzania drogą powiatową
Nr 1809L Gminie Siedliszcze

Uchwała wyraża zamiar przekształcenia,
poprzez zmianę siedziby z dniem 1 stycznia
2021 r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Dubience w Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Pławanicach.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu.
Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 6a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym. Po przeprowadzeniu debaty nad
Raportem o stanie Powiatu Chełmskiego za rok
2019 udzielono wotum zaufania Zarządowi
Powiatu w Chełmie. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia. Uchwała została wykonana,
rezultat osiągnięty.
Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 6
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2019 rok.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została wykonana, rezultat osiągnięty.
Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 6
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu
w Chełmie z tytułu wykonania budżetu za 2019
rok.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została wykonana, rezultat osiągnięty.
Powierzenie przez Powiat Chełmski
zarządzania drogą powiatową Nr 1809L Gminie
Siedliszcze celem przebudowy drogi
Termin wykonania: do 31 grudnia 2021 r.
Wykonanie uchwały powierzono: Zarządowi
Powiatu
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21.

Uchwała Nr XVI/121/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie
założenia Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej
w Wierzbicy

22.

Uchwała Nr XVI/122/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie
ustalenia terenu działania poradni
psychologiczno - pedagogicznych

23.

24.

25.

Uchwała Nr XVI/123/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie
powierzenia przez Powiat
Chełmski zadania zarządzania
drogą powiatową Nr 1856L
Gminie Białopole
Uchwała Nr XVI/124/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie
powierzenia przez Powiat
Chełmski zadania zarządzania
drogą powiatową Nr 1858L
Gminie Białopole
Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie
powierzenia przez Powiat
Chełmski zadania zarządzania
drogą powiatową Nr 1859L
Gminie Białopole

Uchwała została podjęta w związku z decyzją
Zarządu Powiatu w Chełmie o rozwiązaniu
zawartego z Miastem Chełm
w dn. 14 listopada 2003 r. porozumienia
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań
publicznych oraz wynika z utworzenia nowego
terenu działania poradni psychologicznopedagogicznych.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu.
Uchwała została podjęta w związku z decyzją
Zarządu Powiatu w Chełmie o rozwiązaniu
zawartego z Miastem Chełm
w dn. 14 listopada 2003 r. porozumienia
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań
publicznych, a także z przekształceniem
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Dubience w Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Pławanicach oraz
z założeniem Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Wierzbicy.
Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia
2021 r.
Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu.
Powierzenie przez Powiat Chełmski
zarządzania drogą powiatową Nr 1856L Gminie
Białopole celem opracowania dokumentacji
projektowej.
Termin wykonania: do 30 czerwca 2021 r.
Wykonanie uchwały powierzono: Zarządowi
Powiatu
Powierzenie przez Powiat Chełmski
zarządzania drogą powiatową Nr 1858L Gminie
Białopole celem opracowania dokumentacji
projektowej
Termin wykonania: do 30 czerwca 2021 r.
Wykonanie uchwały powierzono: Zarządowi
Powiatu
Powierzenie przez Powiat Chełmski
zarządzania drogą powiatową Nr 1859L Gminie
Białopole celem opracowania dokumentacji
projektowej
Termin wykonania: do 30 czerwca 2021 r.
Wykonanie uchwały powierzono: Zarządowi
Powiatu
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26.

27.

Uchwała Nr XVI/126/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie
powierzenia przez Powiat
Chełmski zadania zarządzania
drogą powiatową Nr 1853L
Gminie Białopole
Uchwała Nr XVI/127/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Domu
Pomocy Społecznej w Nowinach

28.

Uchwała Nr XVII/130/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Wierzbica

29.

Uchwała Nr XVII/131/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie likwidacji Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego
w Rejowcu.

30.

Uchwała Nr XVII/132/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie powierzenia przez
Powiat Chełmski zadania
zarządzania drogami
powiatowymi Nr 1824L
i 1823L Gminie Ruda-Huta

Powierzenie przez Powiat Chełmski
zarządzania drogą powiatową Nr 1853L Gminie
Białopole celem opracowania dokumentacji
projektowej
Termin wykonania: do 30 czerwca 2021 r.
Wykonanie uchwały powierzono: Zarządowi
Powiatu
Uchwalony został Statut Domu Pomocy
Społecznej w Nowinach, w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji
celowej przeznaczonej na przebudowę
budynku Szkoły Podstawowej im. Kazimierza
Górskiego w Wierzbicy w celu wydzielenia
pomieszczeń na potrzeby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wykonania
pochylni dla osób niepełnosprawnych.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu.
Likwidacja Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Rejowcu, wchodzącego
w skład Zespołu Szkół w Siedliszczu z uwagi
na przejęcie budynku na potrzeby adaptacji
na dom pomocy społecznej.
Uchwała weszła w życie z dniem 31 grudnia
2020 r.
Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu
oraz dyrektorowi Zespołu Szkół w Siedliszczu.
Powierzenie przez Powiat Chełmski
zarządzania drogami powiatowymi Nr 1824L
i 1823L Gminie Ruda-Huta celem opracowania
dokumentacji projektowej
Termin wykonania: do 31 grudnia 2020 r.
Wykonanie uchwały powierzono: Zarządowi
Powiatu
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31.

Uchwała Nr XVIII/135/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 4 grudnia 2020 roku
w sprawie rocznego Programu
współpracy powiatu chełmskiego
z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021.

32.

Uchwała Nr XVIII/136/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie przekształcenia
Poradni Psychologiczno–
Pedagogicznej w Dubience
w Poradnię Psychologiczno–
Pedagogiczną
w Pławanicach.

33.

Uchwała Nr XVIII/137/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie zapewnienia przez
Powiat Chełmski wspólnej obsługi
dla Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Wierzbicy.

34.

Uchwała Nr XVIII/138/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie zapewnienia przez
Powiat Chełmski wspólnej obsługi
dla jednostek organizacyjnych
Powiatu Chełmskiego.

Przyjęcie rocznego Programu współpracy
powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021.
Rezultat w formie współpracy
i budowaniu partnerstwa z organizacjami
pozarządowymi został osiągnięty.
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia Dzienniku Urzędowym
Woj. Lubelskiego.
Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu
Przekształcenie Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Dubience, poprzez zmianę
siedziby, w Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Pławanicach,
po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubelskiego
Kuratora Oświaty w Lublinie oraz organizacji
związkowych zrzeszających nauczycieli.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu.
Zapewnienie przez Starostwo Powiatowe
w Chełmie z dn. 1 stycznia 2021 r. wspólnej
obsługi dla Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Wierzbicy w zakresie spraw
kadrowych, płacowych, finansowych,
rachunkowości i sprawozdawczości oraz
zamówień publicznych.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu.
W ramach wspólnej obsługi Starostwo
Powiatowe w Chełmie zapewnia obsługę
w zakresie:
1) zamówień publicznych z dniem
1 stycznia 2021r.,
2) spraw kadrowych i płacowych z dniem
1 kwietnia 2021r.
W ramach wspólnej obsługi zamówień
publicznych w dniu 29 stycznia 2021r.
zatwierdzono Plan zamówień na 2021r.
W ramach planu dokonano sumowania
postępowań zarówno planowanych przez
Starostwo Powiatowe w Chełmie jak i jednostki
organizacyjne powiatu.
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35.

36.

37.

38.

39.

Uchwała Nr XVIII/139/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia na 2021 rok
wysokości stawek opłat,
za usuwanie pojazdów z dróg
publicznych położonych
na terenie Powiatu Chełmskiego,
ich przechowywanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w przypadku
odstąpienia od wykonania
dyspozycji usunięcia pojazdu
Uchwała Nr XVIII/140/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie powierzenia przez
Powiat Chełmski zadania
zarządzania drogą powiatową
Nr 1851L Gminie Dubienka
Uchwała Nr XVIII/141/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie powierzenia przez
Powiat Chełmski zadania
zarządzania drogą powiatową
Nr 1854L Gminie Dubienka
Uchwała Nr XVIII/142/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie powierzenia przez
Powiat Chełmski zadania
zarządzania drogą powiatową
Nr 1848L Gminie Żmudź
Uchwała Nr XVIII/143/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie powierzenia przez
Powiat Chełmski zadania
zarządzania drogami
powiatowymi Nr 1850L i 1851L
Gminie Żmudź

Uchwała w sprawie ustalenia na 2021 rok
wysokość stawek opłat, za usuwanie pojazdów
z dróg publicznych położonych na terenie
Powiatu Chełmskiego, ich przechowywanie
na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia
od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Termin wykonania: 1 stycznia 2021 r.
– 31 grudnia 2021 r.
Wykonanie uchwały powierzono: Zarządowi
Powiatu
Powierzenie przez Powiat Chełmski
zarządzania drogą powiatową Nr 1851L Gminie
Dubienka celem opracowania dokumentacji
projektowej
Termin wykonania: do 31 grudnia 2021 r.
Wykonanie uchwały powierzono: Zarządowi
Powiatu
Powierzenie przez Powiat Chełmski
zarządzania drogą powiatową Nr 1854L Gminie
Dubienka celem opracowania dokumentacji
projektowej
Termin wykonania: do 31 grudnia 2021 r.
Wykonanie uchwały powierzono: Zarządowi
Powiatu
Powierzenie przez Powiat Chełmski
zarządzania drogą powiatową Nr 1848L Gminie
Żmudź celem opracowania dokumentacji
projektowej
Termin wykonania: do 31 grudnia 2021 r.
Wykonanie uchwały powierzono: Zarządowi
Powiatu
Powierzenie przez Powiat Chełmski
zarządzania drogami powiatowymi Nr 1850L
i 1851L Gminie Żmudź celem opracowania
dokumentacji projektowej
Termin wykonania: do 31 grudnia 2021 r.
Wykonanie uchwały powierzono: Zarządowi
Powiatu
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40.

41.

42.

43.

44.

Uchwała Nr XVIII/144/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 4 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
przekazania przez Powiat
Chełmski zadania zarządzania
drogą powiatową Nr 1832L
Gminie Chełm
Uchwała Nr XVIII/145/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 4 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia zadań, na które
przeznacza się środki
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2020 r.
Uchwała Nr XVIII/146/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na rzecz
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
na nieruchomości oznaczonej
jako działka nr 187/4, położonej
w obrębie Nowiny gm. Chełm
Uchwała Nr XVIII/147/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 4 grudnia r. w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości wchodzącej
w skład zasobu nieruchomości
Powiatu Chełmskiego
Uchwała Nr XIX/152/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie planu pracy i kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Powierzenie przez Powiat Chełmski
zarządzania drogą powiatową Nr 1832L Gminie
Chełm celem opracowania dokumentacji
projektowej
Termin wykonania: do 31 grudnia 2021 r.
Wykonanie uchwały powierzono: Zarządowi
Powiatu

Zmiana planu finansowego Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych dla Powiatu Chełmskiego
w 2020 r.
Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi
Powiatu w Chełmie.

W trakcie realizacji, wykonanie powierzono
Zarządowi Powiatu w Chełmie.

W trakcie realizacji, wykonanie powierzono
Zarządowi Powiatu w Chełmie.

Uchwałę podjęto na podstawie § 23 ust. 6
Statutu Powiatu Chełmskiego uchwalonego
uchwałą Nr XXXII/284/2018 Rady Powiatu
w Chełmie z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatu
Chełmskiego. Rada zatwierdza plan pracy
i kontroli Komisji Rewizyjnej. Wykonanie
uchwały powierzono Przewodniczącemu
Komisji Rewizyjnej

103

POWIAT CHEŁMSKI
Raport o stanie Powiatu Chełmskiego za 2020 rok

45.

Uchwała Nr XIX/153/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu
pracy komisji stałych na 2021 rok

46.

Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie planu pracy Rady
Powiatu w Chełmie na 2021 rok

Uchwałę podjęto na podstawie § 27 ust. 2
Statutu Powiatu Chełmskiego uchwalonego
uchwałą Nr XXXII/284/2018 Rady Powiatu
w Chełmie z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatu
Chełmskiego. Rada zatwierdza plan pracy
komisji stałych Rady Powiatu. Plan może
w ciągu roku ulegać zmianom. Wykonanie
uchwały powierzono przewodniczącym komisji.
Uchwałę podjęto na podstawie § 27 ust. 2
Statutu Powiatu Chełmskiego uchwalonego
uchwałą Nr XXXII/284/2018 Rady Powiatu
w Chełmie z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatu
Chełmskiego. Rada zatwierdza plan pracy.
Wykonanie uchwały powierzono
przewodniczącemu Rady.

Uchwała Nr XIX/155/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
Zmiana planu finansowego Państwowego
z dnia 30 grudnia 2020 r.
Funduszu Rehabilitacji Osób
zmieniająca uchwałę w sprawie
Niepełnosprawnych dla Powiatu Chełmskiego
47.
określenia zadań, na które
w 2020 r.
przeznacza się środki
Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi
Państwowego Funduszu
Powiatu w Chełmie.
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2020 r.
Uchwała Nr XIX/156/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
Uchwalony został Statut Domu Dziecka
48.
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w Siedliszczu, w brzmieniu określonym
w sprawie uchwalenia Statutu
w załączniku do niniejszej uchwały.
Domu Dziecka w Siedliszczu
Uchwała Nr XIX/157/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
Uchwalony został Statut Domu Pomocy
z dnia 30 grudnia 2020 r.
49.
Społecznej w Nowinach, w brzmieniu
w sprawie uchwalenia Statutu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
Domu Pomocy Społecznej
w Nowinach
Uchwała Nr XIX/158/2020 Rady
Powiatu w Chełmie
Powierzenie przez Powiat Chełmski
z dnia 30 grudnia 2020 r.
zarządzania drogą powiatową Nr 1871L Miastu
w sprawie powierzenia przez
Rejowiec Fabryczny celem remontu drogi
50.
Powiat Chełmski zadania
Termin wykonania: do 31 grudnia 2021 r.
zarządzania drogą powiatową
Wykonanie uchwały powierzono: Zarządowi
Nr 1871L Miastu Rejowiec
Powiatu
Fabryczny
Powyższy wykaz nie zawiera uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej, zmian
w wieloletniej prognozie finansowej i uchwały budżetowej na 2021 rok.
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