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1. Wstęp 

 

Przyjęta przez Sejm ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130 z późn. zm.) wprowadziła do polskiego prawa 

samorządowego nową instytucję - wotum zaufania. 

W ustawie o samorządzie gminnym po art. 28a wskazana ustawa, dodała przepis art. 28aa 

nakładający na wójta gminy obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu dokumentu pod 

nazwą „raport o stanie gminy".

Wspomniane przepisy określiły graniczną datę, do której organy wykonawcze mają 

przedstawić organom stanowiącym raport o stanie gminy  - w terminie do dnia 31 maja każdego 

roku. Oznacza to, że termin ten będzie zachowany, jeżeli przed jego upływem wójt przedstawi 

(przekaże) przewodniczącemu rady gminy ten dokument. 

Zgodnie z art. 28aa ust. 2 i art. 30a ust. 2 ustaw ustrojowych, raport ma obejmować 

podsumowanie działalności organów wykonawczych a więc wójta, w roku poprzednim.  

Zgodnie z art. 28aa ust. 4 u.s.g. oraz art. 30a ust. 4 u.s.p., organy stanowiące mają 

obowiązek rozpatrzyć raport na tej samej sesji, na której podejmowana będzie także uchwała rady 

gminy  w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu (czyli na 

sesji absolutoryjnej). Ustawodawca zaznaczył jednak, że na sesji absolutoryjnej w pierwszej 

kolejności rozpatrywany ma być raport o stanie gminy. Tak jak w przypadku rozpatrywania 

sprawozdania z wykonania budżetu powinna odbyć się dyskusja, tak w przypadku rozpatrywania 

raportu o stanie gminy  należy przeprowadzić debatę. Nad raportem o stanie j.s.t. radni mają prawo 

zabierać głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem głos mogą zabrać także 

mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego według określonej procedury. Mieszkaniec        

w przypadku chęci zabrania głosu powinien złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, 

które musi być poparte określoną liczbą podpisów.



 

2. Ogólna charakterystyka Gminy Hańsk 

 

Gmina Hańsk (179,43 km 
2 

) położona jest w środkowowschodniej części województwa 

lubelskiego. Od strony północnej graniczy z gminą Włodawa i Wyryki, od strony zachodniej 

z gminą Stary Brus i Urszulin, od południowej z gminą  Wierzbica i Sawin i od strony wschodniej 

z gminą Wola Uhruska. 

Gmina Hańsk charakteryzuje się krajobrazem typowym dla Polesia Lubelskiego. Jest to 

obszar nizinny, bardzo słabo urozmaicony pod względem konfiguracji terenu, położony na 

wysokościach bezwzględnych poniżej 200 m n.p.m. W konkretnym przypadku wysokości te 

oscylują między 160 – 175 m n.p.m.  

Na terenie gminy znajduje się 17 miejscowości, które tworzą 16 sołectw. Obszar gminy 

zamieszkuje  3780 mieszkańców. Gęstość zaludnienia – 20,07  osoby/km2. Główne ośrodki sieci 

osadniczej rozlokowane są wzdłuż dróg lokalnych. Są to miejscowości: Hańsk Pierwszy, Kulczyn, 

Dubeczno, Rudka Łowiecka, Konstantynówka, Macoszyn Mały, Osowa. Pozostałe miejscowości 

charakteryzują się rozproszoną, kolonijną zabudową.  

Siedziba gminy – miejscowość Hańsk Pierwszy – osada z XV w. (centrum dóbr rodziny 

Hańskich). Osada miała dawniej charakter przemysłowy (posiadała m.in. gorzelnię i fabrykę 

terpentyny). Obecnie Hańsk to siedziba kilku instytucji bez zakładów przemysłowych. Z dawnego 

rozdzielenia dóbr pozostał do dzisiaj  podział na Hańsk Pierwszy, Kulczyn-Kolonia, Ujazdów, 

Hańsk-Kolonia, Hańsk Drugi, Bukowski Las, Szcześniki, Żdżarka i Stary Majdan.            

3. Sprawy społeczne 

 

3.1. Demografia 
 

Liczba mieszkańców gminy Hańsk na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła: 3780 osób. W 2020 

r. nastąpił spadek liczby ludności. Na terenie gminy urodziło się 36 dzieci, zmarły 43 osoby, 36 

osób zameldowało się, a 56 osób wymeldowało się. Przeciętna liczba mieszkańców 

w województwie lubelskim. Na przestrzeni lat 2018 – 2020 wystąpił stały spadek liczby 

mieszkańców. Tendencje demograficzne obrazuje poniższa  tabela. 

Tabela nr 1. Dynamika zmian liczby ludności 

Lata Ogółem 

2019/2020 - 27 

2018/2019 - 33 

2017/2018 - 20 
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Przyrost naturalny i migrację ludności  przedstawiają poniższe tabele: 

 
Tabela nr 2. Przyrost  naturalny 

Rok Urodzenia Zgony Przyrost naturalny 

2020 36 43 
-7 

 

2019 45 43 
+2 

 

2018 54 49 + 5 

Źródło: wyliczenia UG 

 

Tabela nr 3.  Migracja ludności 

Rok Zameldowania Wymeldowania Saldo migracji 

2020 36 56 - 20 

2019 24 59 - 35 

2018 41 66 - 25 

Źródło: wyliczenia UG 

 

 Zmiany w liczbie ludności spowodowane były głównie niskim przyrostem naturalnym 

i ujemnym ruchem migracyjnym. Tendencja odpływowa ludności wiejskiej  jest typowa dla tego 

regionu  i ciągle się utrzymuje. Są to migracje najczęściej związane z trudnościami na rynku pracy  

i wyjazdami za granicę, warunkami mieszkaniowymi oraz sprawami rodzinnymi (zawarcie związku 

małżeńskiego). 

 

 Tabela nr 4. Liczba ludności w miejscowościach gminy Hańsk 

Lp.  Miejscowość  Liczba mieszkańców 

2018 2019 2020 

1.     Bukowski Las 75 74 70 

2.  Dubeczno 1015 1007 996 

3.  Hańsk Pierwszy 903 901 907 

4.  Hańsk-Kolonia 189 193 191 

5.  Hańsk Drugi 63 61 60 

6.  Konstantynówka 105 102 98 

7.  Krychów  52 54 53 

8.  Kulczyn 279 275 268 

Lp.  Miejscowość Liczba mieszkańców 
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  2018 2019 2020 

9.  Kulczyn-Kolonia 230 228 223 

10.  Macoszyn Mały 140 136 136 

11.  Osowa 257 252 251 

12.  Rudka Łowiecka 91 94 97 

13.  Stary Majdan 60 57 57 

14.  Szcześniki 93 93 93 

15.  Ujazdów 195 186 185 

16.  Wojciechów 36 38 39 

17.  Żdżarka 57 56 56 

Gmina Hańsk 3840 3807 3780 

         

Do największych miejscowości pod względem  liczby  mieszkańców  należą: Hańsk 

Pierwszy i Dubeczno, zamieszkuje w nich połowa mieszkańców gminy, dlatego też w ww. 

miejscowościach występuje najwyższy ruch migracyjny i naturalny. 

 Do najmniejszych miejscowości pod względem liczby mieszkańców  należą: 

Wojciechów, Krychów, Stary Majdan oraz Żdżarka – stan  ludności  w ostatnich  latach 

kształtuje się tu na jednakowym, niskim poziomie. 

           Strukturę ludności według płci charakteryzuje procentowy udział liczby mężczyzn                              

i kobiet w ogólnej liczbie mieszkańców. W 2020 roku liczba mężczyzn wynosiła 1911, a kobiet 

1869, co stanowi odpowiednio 50,56 % i 49,44 % ogółu ludności. Wskaźnik feminizacji wynosił 

97,80. Jego wartość zmienia się w zależności od grupy wiekowej.  Struktura ludności według wieku 

jest jedną z najbardziej istotnych charakterystyk populacji. Warunkuje ona intensywność procesów  

demograficznych, a w konsekwencji  tempo rozwoju ludności. Tabela nr 5 przedstawia liczbę 

ludności w poszczególnych przedziałach wiekowych oraz procentowy udział grup w tej ogólnej 

liczbie, natomiast tabela nr 6 liczbę ludności   w poszczególnych przedziałach wiekowych                      

z podziałem na płeć. W społeczeństwie dominują osoby w wieku produkcyjnym – 61 %, zaś wśród 

grup nieprodukcyjnych przeważają osoby w wieku poprodukcyjnym – 20 %.  Zauważa się  

stopniowe zmniejszanie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym oraz 

zwiększanie liczby ludności w wieku poprodukcyjnym, co świadczy  o starzeniu się społeczeństwa. 

Analizując natomiast tabelę nr 6 zauważyć można przewagę liczebną mężczyzn nad kobietami                  

w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Natomiast  w wieku poprodukcyjnym znacząco 
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dominują kobiety. Wynika to z faktu, że rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek, lecz kobiety 

średnio żyją dłużej niż mężczyźni. 

Tabela nr 5. Struktura wiekowa ludności 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

  Ogółem    %     Ogółem    %      Ogółem    %    

Przedprodukcyjny 763 19,87 763 20,04 725 19,18 

Produkcyjny 2513 65,44 2461 64,64 2316 61,27 

Poprodukcyjny 564 14,69 583 15,32 739 19,55 

Źródło: dane UG 

Tabela 6. Struktura wiekowa ludności według płci 

Rok Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

2018 377 386 1192 1321 340 224 

2019 374 389 1171 1290 345 238 

2020 344 381 1040 1276 485 254 

Źródło: dane UG 

         Analizując   przyczyny  ubytku liczby  ludności niewątpliwie  można stwierdzić, że jej   

systematyczne zmniejszanie się  jest wynikiem ujemnego salda  migracji  oraz  niskim przyrostem 

naturalnym. Reasumując powyższe należy  przypuszczać, że na terenie tut. gminy w ciągu 

następnych lat  będzie występował ubytek ludności. 

3.2. Karta Dużej Rodziny 

 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od 

dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać 

z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 

25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

 Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość 

korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej, gastronomicznej i wielu 

innych na terenie całego kraju. 

Tabela nr 7. Liczba wydanych kart 

Rok 
Liczba rodzin wielodzietnych 

którym wydano Kartę Dużej Rodziny 

Liczba 

rodziców/małżonków 
Liczba dzieci 

2018 12 24 40 

2019 54 95 50 

2020 24 42 34 
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3.3. Bezrobocie 

 

        2018 2019 

       W roku 2018 bezrobocie w powiecie 

włodawskim wynosiło 2 229 osób a stopa bezrobocia 

osiągnęła 15,5%. 

       W gminie Hańsk (stan na 31.12.2018 roku) osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy we Włodawie było 212 osób w tym 

129 kobiet, 25 osób było uprawnionych do zasiłku 

dla bezrobotnych.  

 

Struktura bezrobocia: 

- 51 osób  to osoby po 50 roku życia,  

- 71 osób to bezrobotni do 30 roku życia w tym   

  41 osób to osoby do 25 roku życia.  

 

W roku 2018 z terenu Gminy Hańsk: 

- 5 osób podjęło działalność gospodarczą, 

- 10 osób  prace interwencyjne/roboty publiczne, 

- 4 osoby podjęło pracę poza miejscem 

zamieszkania, 

- 24 osoby  rozpoczęło staż, 

- 16 osób prace społecznie użyteczne, 

      W roku 2019 bezrobocie w powiecie 

włodawskim wynosiło 2202 osoby a stopa 

bezrobocia osiągnęła 15,0%. 

      W gminie Hańsk (stan na 31.12.2019 roku) osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy we Włodawie było 222 osoby w tym 

138 kobiet, 22 osób było uprawnionych do zasiłku 

dla bezrobotnych.  
 

Struktura bezrobocia: 

- 49 osób  to osoby po 50 roku życia,  

- 72 osoby to bezrobotni do 30 roku życia w  tym 

  36 osób to osoby do 25 roku życia.  

 

W roku 2019 z terenu Gminy Hańsk: 

- 3 osoby podjęło działalność gospodarczą, 

- 28 osób  prace interwencyjne/roboty publiczne, 

- 4 osoby podjęło pracę poza miejscem 

zamieszkania, 

- 24 osoby  rozpoczęło staż, 

- 14 osób prace społecznie użyteczne, 

2020 

W roku 2020 bezrobocie w powiecie włodawskim wynosiło 2 244 osoby a stopa bezrobocia osiągnęła 

15,4%. 

W gminie Hańsk (stan na 31.12.2020 roku) bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

we Włodawie było 225 osób  w tym 142 kobiety, 32 osoby były uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych.  

 

Struktura bezrobocia: 

- 44 osoby  to bezrobotni po 50 roku życia,  

- 79 osób to bezrobotni do 30 roku życia w tym 42 osoby to osoby do 25 roku życia.  

 

W roku 2020 z terenu Gminy Hańsk: 

- 5 osób podjęło działalność gospodarczą, 

- 9 osób  prace interwencyjne/roboty publiczne, 

- nikt nie podjął pracy poza miejscem zamieszkania, 

- 12 osób  rozpoczęło staż, 

- 7 osób prace społecznie użyteczne, 
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3.4. Działalność gospodarcza 

 
Tabela nr 8. Podmioty gospodarcze 

Liczba podmiotów gospodarczych mających siedzibę na terenie gminy Hańsk 

2018 2019 2020 

127 141 153 

 

 Na terenie gminy Hańsk na dzień 31.12.2020 r. zarejestrowanych było 153 podmioty 

gospodarcze. Od 2018 r. wzrosła liczba podmiotów gospodarczych mających siedzibę na terenie 

gminy Hańsk. Wśród przedsiębiorców przeważają podmioty o charakterze budowlanym,                                

usługowym i handel.  

 

Wartość sprzedanego alkoholu w 2020 r. ogółem 2 198 836,82 zł, w tym: 

1. Napoje o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo – 1 315 088,14 zł 

2. Napoje o zawartości powyżej 4,5 % do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – 136 972,82 zł 

3. Napoje o zawartości powyżej 18 % alkoholu – 746 775,86 zł 

Dochody: 

1. z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 51 190,62 zł. 

2. z tytułu podatku od środków transportowych : 

1) od osób fizycznych – 33 144,00 zł 

2) od osób prawnych – 9 900,00 zł 

Pomoc udzielona przedsiębiorcom w związku z COVID-19: 

- zwolnienie z opłat za wynajem lokali gminnych – 3 przedsiębiorców na łączną kwotę 2 051,12 zł 

- umorzenie zaległości w podatku od środków transportowych – 1 przedsiębiorca na kwotę 

814,00 zł 

3.5. Pomoc społeczna 

 

Wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hańsku: 
 

2018 2019 2020 

5 973 681,58 zł  

w tym z budżetu Gminy:  

458 595,18 zł 

6 085 637,35 zł  

w tym z budżetu Gminy: 

   456 688,73 zł 

6 770 416,57 zł  

 w tym z budżetu Gminy: 

 432 286,77 zł 

  

2018 Rok 

Wykonanie wydatków z zadań własnych wyniosło - 835 217,84 zł w tym:  

- rozdz. 85202 domy pomocy społecznej 46 004,51 zł 

- rozdz. 85203 ośrodki wsparcia  2 584,00 zł  

- rozdz. 85213 składka na ubezpieczenie zdrowotne 10 662,14 zł 

- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze 69 696,00 zł   
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- rozdz. 85215 dodatek mieszkaniowy 8170,11 zł 

- rozdz. 85216 zasiłki stałe 118 467,52 zł 

- rozdz. 85219 ośrodek pomocy społecznej 340 906,12 zł 

- rozdz. 85228 usługi opiekuńcze 56 302,55 zł 

- rozdz. 85230 dożywianie  67 597,08 zł 

- rozdz. 85295 pozostała działalność (w tym: roboty publiczne, prace interwencyjne i prace 

społecznie użyteczne) 38 068,30 zł  

- rozdz. 85415 stypendia szkolne 48 250,00 zł 

- rozdz. 85508 rodziny zastępcze  6424,55 zł 

- rozdz. 85510 placówki opiekuńczo-wychowawcze 22 084,96 zł                                                                                                  

Wykonanie wydatków z zadań zleconych wyniosło - 5 138 463,74 zł w tym: 

- rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 760,09 zł 

- rozdz. 85215 dodatek energetyczny wraz z kosztami obsługi 426,30 zł 

- rozdz. 85219 wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi 1 827,00 zł 

- rozdz. 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 656,00 zł 

- rozdz. 85501 świadczenia wychowawcze 2 999 191,78 zł        

- rozdz. 85502 świadczenia rodzinne, w tym zasiłki dla opiekunów  wraz z kosztami obsługi     

1 942 932,57 zł 

- rozdz. 85504 świadczenia „Dobry Start”  wraz z kosztami obsługi 141 670,00 zł 
 

2019 rok 

Wykonanie wydatków z zadań własnych wyniosło - 832 934,12 zł w tym:  

- rozdz. 85202 domy pomocy społecznej 56 621,12 zł 

- rozdz.85203 ośrodki wsparcia  2 277,00 zł  

- rozdz. 85213 składka na ubezpieczenie zdrowotne 10 778,57 zł 

- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze 72 379,90 zł   

- rozdz. 85215  dodatek mieszkaniowy  4 234,03 zł 

- rozdz. 85216  zasiłki stałe 119 285,82 zł 

- rozdz. 85219 ośrodek pomocy społecznej 341 971,76 zł 

- rozdz. 85228 usługi opiekuńcze 60 862,56 zł 

- rozdz. 85230  dożywianie 77 392,44 zł                 

- rozdz. 85295 pozostała działalność  (w tym: roboty publiczne, prace interwencyjne i prace 

społecznie użyteczne) 37 393,69 zł 

- rozdz. 85501 świadczenia wychowawcze 10 361,86 zł         

- rozdz. 85502 świadczenia rodzinne 14 167,52 zł 

- rozdz. 85508 rodziny zastępcze 896,50 zł 
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- rozdz. 85510 placówki opiekuńczo-wychowawcze 24 311,35 zł 

Wykonanie wydatków z zadań zleconych wyniosło - 5 252 703,23 zł w tym: 

- rozdz. 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 739,66 zł 

- rozdz. 85215 dodatek energetyczny wraz z kosztami obsługi 220,19 zł 

- rozdz. 85219 wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi 707,22 zł 

- rozdz. 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze 39 225,77 zł 

- rozdz. 85501 świadczenia wychowawcze 3 338 109,07  zł        

- rozdz. 85502 świadczenia rodzinne, w tym zasiłki dla opiekunów  wraz z kosztami obsługi 

1 720 751,32 zł 

- rozdz. 85504 świadczenia „Dobry Start”  wraz z kosztami obsługi  137 950,00 zł 

              

2020 rok 

Wykonanie wydatków z zadań własnych wyniosło - 788 288,64 zł w tym:  

- rozdz. 85202 domy pomocy społecznej 39 719,62 zł 

- rozdz.85203 ośrodki wsparcia  375,00 zł  

- rozdz. 85213 składka na ubezpieczenie zdrowotne 10 272,99 zł 

- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze 71 510,00 zł   

- rozdz. 85215  dodatek mieszkaniowy  3 601,37 zł 

- rozdz. 85216  zasiłki stałe 115 105,86 zł 

- rozdz. 85219 ośrodek pomocy społecznej 305 221,71 zł 

- rozdz. 85228 usługi opiekuńcze 92 643,08 zł 

- rozdz. 85230  dożywianie  80 129,97 zł                                

- rozdz. 85295 pozostała działalność  (w tym: roboty publiczne, prace interwencyjne i prace 

społecznie użyteczne) 6 256,00 zł 

- rozdz. 85501 świadczenia wychowawcze 20 124,84 zł       

- rozdz. 85502 świadczenia rodzinne  9 353,60 zł 

- rozdz. 85508 rodziny zastępcze 2 000,00 zł 

- rozdz. 85510 placówki opiekuńczo-wychowawcze 26 617,79 zł 
 

 Wykonanie wydatków z zadań zleconych wyniosło - 5 982 127,93 zł w tym: 

- rozdz. 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne  29 275,70 zł 

- rozdz. 85215 dodatek energetyczny wraz z kosztami obsługi 0,00 zł 

- rozdz. 85219 wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi 0,00  zł 

- rozdz. 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze 56 764,90 zł 

- rozdz. 85501 świadczenia wychowawcze 3 853 847,92  zł   
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- rozdz. 85502 świadczenia rodzinne, w tym zasiłki dla opiekunów  wraz z kosztami obsługi  

1 906 459,41 zł 

- rozdz. 85504 świadczenia „Dobry Start”  wraz z kosztami obsługi 135 780,00 zł              

    

W ramach pomocy finansowej ośrodek udzielał i wypłacał następujące świadczenia: 

 

Lp. Rodzaj pomocy 2018 2019 2020 

1. Zasiłki okresowe dla 41 rodzin  

na kwotę 61 500,00 zł 

dla 47 rodzin  

na kwotę  70 000,00 zł 

dla 39 rodzin 

na kwotę 70 000,00 zł 

2. Zasiłki celowe i 

specjalny zasiłek 

celowy 

dla 22 rodzin 

na  kwotę 8 196,00 zł  

dla 7 rodzin 

na kwotę 2 379,90 zł 

dla 6 rodzin 

na  kwotę  1 510,00 zł 

3. Zasiłki stałe dla 23 osób  

na kwotę  118 467,52 zł, 

odprowadzono składki 

na ubezpieczenie 

zdrowotne w łącznej 

kwocie 10 662,14  zł. 

dla 24 osób na łączną 

kwotę 119 285,82 zł, 

odprowadzono składki                                  

na ubezpieczenie 

zdrowotne w łącznej 

kwocie 10 778,57  zł. 

dla 22 osób na łączną 

kwotę 115 105,86 zł, 

odprowadzono składki na 

ubezpieczenie zdrowotne 

w łącznej kwocie 

10 272,99  zł. 

 

Program Rządowy -  Pomoc państwa w zakresie dożywiania 
 

W 2018 roku  na realizacje programu przeznaczono 67 597,08 zł  w tym dotacja Wojewody                    

49 920,00 zł. Pomocą objęto 142 uczniów na kwotę 42 996,00 zł oraz 59 rodzinom udzielono 

pomocy w formie zasiłku celowego  na kwotę 19 520,00 zł. Dowóz posiłków do szkoły wyniósł  

4 577,00 zł a koszt programu osłonowego wyniósł  504,00 zł. 

W 2019 roku na realizacje programu przeznaczono 72 563,40 zł  w tym dotacja Wojewody                        

57 920,00 zł. Pomocą objęto 127 uczniów z  na kwotę 46 363,40 zł oraz 57 rodzinom udzielono 

pomocy w formie zasiłku celowego  na kwotę 26 200,00 zł. Dowóz posiłków wyniósł 4 829,04 zł. 

W 2020 roku na realizacje programu przeznaczono 80 129,97 zł  w tym dotacja Wojewody                  

63 200,00 zł. Pomocą objęto 106 uczniów z  na kwotę 62667,30 zł oraz 61 rodzinom udzielono 

pomocy w formie zasiłku celowego  na kwotę 16 334,70 zł. Dowóz posiłków do szkoły wyniósł  

1129,97 zł. Mniejsza liczba uczniów objętych dożywianiem spowodowana była trwającą  

pandemią.    

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca                    

w tym domu. 
 

W 2018 roku w  domu pomocy społecznej przebywało 2 osoby z terenu Gminy Hańsk.                           

Na realizację zadania została łącznie wydatkowana  kwota 46 004,51  zł. 

W 2019 roku   w  domu pomocy społecznej przebywało 3 osoby z terenu Gminy Hańsk.                           

Na realizację zadania została łącznie wydatkowana  kwota 56 621,12  zł.  
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W 2020 roku  w domu pomocy społecznej przebywało 2 osoby z terenu Gminy Hańsk. 

(DPS Różanka, DPS Nowiny). Na realizację  zadania  została łącznie wydatkowana kwota                                   

39 719,62 zł.  

 

 Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług dla osób                   

z zaburzeniami psychicznymi. 

 

W 2018  r. opiekunki zatrudnione w ośrodku świadczyły usługi opiekuńcze dla                                           

25  osób z 23 rodzin, liczba świadczeń 3264.    

W 2018 roku usługami specjalistycznymi objęto 7 osób którym udzielono 1398  świadczeń.                      

Na realizację zadania  wydatkowano 34 656,00 zł – środki z budżetu wojewody. 

W 2019  r. opiekunki zatrudnione w ośrodku świadczyły usługi opiekuńcze dla                                          

19  osób z 19 rodzin, liczba świadczeń 3143.  

W 2019 roku usługami specjalistycznymi objęto 6 osób którym udzielono 1310  świadczeń.                        

Na realizację zadania  wydatkowano 39 225,77 zł – środki z budżetu wojewody. 

W 2020  r.  2 opiekunki zatrudnione w ośrodku świadczyły usługi opiekuńcze dla                                      

21  osób z 21 rodzin, liczba świadczeń 3472.   Usługami specjalistycznymi objęto 6 osób którym 

udzielono 1480 świadczeń.  Na realizację zadania  wydatkowano 56 764,90 zł – środki z budżetu 

wojewody. 

Inne formy udzielanej pomocy 

 

Pomoc w postaci pracy socjalnej 
 

W 2018 roku  system pomocy społecznej objął wsparciem i udzielił pomocy dla 228 rodzin                      

(470 osób). Natomiast 215 rodzinom udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej. 

W roku 2019 system pomocy społecznej objął wsparciem i udzielił pomocy dla 225 rodzin 

(518 osób). Natomiast 225 rodzinom udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej. 

W roku 2020 system pomocy społecznej objął wsparciem i udzielił pomocy dla 256 rodzin 

(390 osób). Natomiast 256 rodzinom udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej. 
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Główne przyczyny trudnej sytuacji bytowej rodzin korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej  

2018 2019 2020 

- ubóstwo – 83 rodziny, 

- bezrobocie  - 83 rodziny, 

-niepełnosprawność - 20 rodzin, 

-długotrwała choroba – 35 rodzin, 

-sieroctwo – 0 rodzin, 

-alkoholizm- 1 rodzina, 

-wielodzietność  – 31 rodzin, 

-ochrona macierzyństwa – 6 rodzin, 

-bezdomność – 0 osób, 

-trudność w przystosowaniu się po 

opuszczeniu zakładu karnego – 4 

osoby, 

-przemoc domowa – 1 rodzina, 

-bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych – 5 

rodzin, 

-zdarzenie losowe – 1 rodzina  

-rodzina niepełna – 3 rodziny. 

 

 

- ubóstwo – 72 rodziny, 

- bezrobocie  - 83 rodziny, 

- niepełnosprawność - 22 rodziny, 

- długotrwała choroba – 32 rodziny, 

- sieroctwo – 0 rodzin, 

- alkoholizm- 1 rodzina, 

- wielodzietność  – 19 rodzin, 

- ochrona macierzyństwa – 27 rodzin 

- bezdomność – 0 osób, 

- trudność w przystosowaniu się po 

opuszczeniu zakładu karnego – 3 

osoby, 

- przemoc domowa – 0 rodziny, 

- bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych – 5 

rodzin, 

- zdarzenie losowe – 1 rodzina 

- rodzina niepełna – 5 rodzin. 

- ubóstwo – 49 rodzin, 

- bezrobocie  - 77 rodzin, 

- niepełnosprawność - 20 rodzin, 

- długotrwała choroba – 34 rodziny, 

- sieroctwo – 0 rodzin, 

- alkoholizm- 2 rodziny, 

- wielodzietność  – 16 rodzin, 

- ochrona macierzyństwa – 3 rodziny 

- trudność w przystosowaniu się po 

opuszczeniu zakładu karnego – 3 

osoby, 

- bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych – 3 

rodziny, 

- zdarzenie losowe – 1 rodzina 

- rodzina niepełna – 8 rodzin. 

 

 

 Pracownicy socjalni w 2018 roku przeprowadzili dla potrzeb własnej jednostki 

organizacyjnej i dla potrzeb innych jednostek z kręgu pomocy społecznej 411 wywiadów 

środowiskowych, natomiast w 2019 roku 434 wywiady. 

W roku 2020 dla potrzeb własnej jednostki organizacyjnej  i dla potrzeb innych jednostek 

z kręgu pomocy społecznej przeprowadzono 390  wywiadów środowiskowych. Z powodu trwającej 

pandemii większość wywiadów przeprowadzono telefonicznie - zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku współpracował z Powiatowym Urzędem 

Pracy we Włodawie.  

W 2018-2020 r. realizowany był program prac społecznie użytecznych. W w/w programie 

w 2018 r. uczestniczyło łącznie 8 osób korzystających z pomocy ośrodka i zarejestrowanych    

w urzędzie pracy,  w 2019 r. 9 osób, a 2020 roku 5 osób.  
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 Na realizację programu w 2018 roku wykorzystana została łącznie kwota w wysokości                       

21 477,20 zł, przy czym kwota 8 590,88 zł  pochodziła z budżetu gminy,  w roku 2019 kwota                          

21 513,60 zł,  z czego 10 080,51 zł z budżetu gminy.  W roku 2020 na realizację programu 

wykorzystana została łącznie kwota w wysokości 6 256,00  zł, przy czym kwota 2 502,40 zł  

pochodziła z budżetu gminy. 

 

 W 2018-2020 r. w ramach współpracy z Fundacją Banku Żywności w Lublinie została 

pozyskana i rozdana żywność na rzecz najuboższych mieszkańców Gminy Hańsk:  marchew, 

buraczki, makaron, mleko UHT, cukier, konserwy, olej, groszek, fasola biała, powidła śliwkowe, 

herbatniki, gulasz, koncentrat pomidorowy itp. 

 

Rok 2018 2019 2020 

Liczba osób 648 686 699 

 

 

 W ramach współpracy z Lubelskim Kuratorium Oświaty w 2018 roku 15 dzieci z terenu 

Gminy Hańsk uczestniczyło  w koloniach letnich w miejscowości Małe Ciche. 

W 2019 roku 18 dzieci z terenu Gminy Hańsk uczestniczyło  w koloniach letnich w miejscowości 

Rzucewo. 

W 2020 roku  w związku z trwająca pandemią SARS-CovV-2 kolonie letnie nie odbyły się. 

 

Piecza zastępcza oraz realizacja ustawy o przeciwdziałaniu  przemocy 

 

 W latach 2018-2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku realizował zadania 

wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

 

Rok 2018 2019 2020 

Rodziny 

zastępcze 

3 dzieci w rodzinie zastępczej, 

wydatkowano kwotę  

6 424,55 zł.  

1 dziecko  w rodzinie 

zastępczej, wydatkowano 

kwotę  896,50 zł. 

2 dzieci  w rodzinie 

zastępczej, wydatkowano 

kwotę 2 000,00 zł.  

Placówki  1 dziecko w placówce 

opiekuńczo wychowawcze j– 

poniesiono wydatki:        

22 084,96 zł 

1 dziecko w placówce 

opiekuńczo                     

wychowawczej – poniesiono 

wydatki 24 311,35  zł. 

1 dziecko  w placówce 

opiekuńczo wychowawczej– 

poniesiono wydatki: 

26 617,79  zł. 
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Gminny Zespół Interdyscyplinarny 
 

Od stycznia do końca grudnia 2018r.  wszczęto 8  procedur  ,,Niebieskiej Karty”, 6 razy 

zebrał się Zespół Interdyscyplinarny, celem oceny okresowej sytuacji i udzielenia pomocy osobom 

doznającym przemocy w rodzinie, jak również osobom które  ją stosują. 

W związku z podjętymi działaniami spotkali się również powołani członkowie grupy 

roboczej. Zamknięto Procedurę „Niebieskiej Karty” w 4 rodzinach prowadzonych od 2018. 

W Urzędzie Gminy  Hańsk w ramach środków z funduszu  GKRPA  prowadzone były nieodpłatnie 

porady psychologa, konsultacje terapeutów.  

W  2019 r., wszczęto 13  procedur  ,,Niebieskiej Karty”, 9 razy zebrał się Zespół 

Interdyscyplinarny, celem oceny okresowej sytuacji i udzielenia pomocy osobom doznającym 

przemocy w rodzinie, jak również osobom które  ją stosują. 

W związku z podjętymi działaniami spotkali się również powołani członkowie grupy 

roboczej. Zamknięto Procedurę „Niebieskiej Karty” we wszystkich  rodzinach prowadzonych                   

od 2018 r.    i 2019 r. W Urzędzie Gminy  Hańsk w ramach środków z funduszu  GKRPA  

prowadzone były nieodpłatnie porady psychologa, konsultacje terapeutów  w ilości 120 konsultacji.   

W 2020 roku wszczęto 9  procedur  ,,Niebieskiej Karty”, 7 razy zebrał się Zespół 

Interdyscyplinarny. Zamknięto Procedurę „Niebieskiej Karty” w 5 rodzinach. W Urzędzie Gminy  

Hańsk w ramach środków z funduszu  GKRPA  prowadzone były nieodpłatnie porady psychologa, 

konsultacje terapeutów  w ilości 60 konsultacji.   

Mniejsza liczba porad spowodowana była sytuacją pandemiczną oraz brakiem możliwości 

konsultacji osobistych.  

 

INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

W HAŃSKU 

 

 

Zadania 2018 2019 2020 

Dodatki 

mieszkaniowe 

4 rodziny na kwotę                

8 170, 11 zł.  

 3 rodziny na kwotę                         

4 234,03 zł.  

 2 rodziny na kwotę                   

3 601,37 zł.  

Dodatki 

energetyczne 

Wydatkowano  kwotę  

417,94 zł, ze 

świadczenia 

skorzystało 3 rodziny. 

Wydatkowano  kwotę  

220,19 zł, ze świadczenia 

skorzystało 2 rodziny. 

Brak wniosków. 
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Świadczenia wychowawcze, rodzinne  i fundusz alimentacyjny 

 

 Rok 2018 

 

W 2018 r. liczba świadczeń z Programu Rodzina 500+ wyniosła 5 935. Łącznie w okresie  

od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. z rozdziału 85501 wydatkowano kwotę 2 999 191,71 zł 

w tym: 

- na wypłatę świadczeń wychowawczych – 2 954 421,78 zł, 

- na koszty obsługi 1,5 %  – 44 770,00 zł. 

W 2018 r. do świadczeń rodzinnych uprawnionych było 341 rodzin, natomiast do zasiłków 

dla opiekuna 5 osób. 

 W okresie od dnia  01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wypłacono: 

- 4929 zasiłków rodzinnych, 

- 2302 dodatków do zasiłku rodzinnego, 

- 48 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 

- 1212 zasiłków pielęgnacyjnych, 

- 149 świadczeń pielęgnacyjnych, 

- 436 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

- 55 zasiłków dla opiekuna, 

- 179 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 

- 188 świadczeń rodzicielskich. 

W okresie sprawozdawczym z rozdziału 85502 wydatkowano kwotę 1 942 932,57zł, w tym na: 

- zasiłki rodzinne i dodatki  877 501,52 zł 

- zasiłki pielęgnacyjne 190 836,50 zł 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 45 000,00 zł 

- świadczenia rodzicielskie 170 468,70 zł 

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 192 840,00 zł 

- zasiłki dla opiekunów  29 400,00 zł 

- specjalny zasiłek opiekuńczy  94 844,30 zł 

- świadczenie pielęgnacyjne 219 434,00 zł 

- za życiem 8 000,00 zł 

  Łącznie na zasiłki rodzinne, dodatki, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki                         

dla opiekunów  wydano kwotę 1 828 325,02 zł. 

  Za osoby pobierające  świadczenia pielęgnacyjne ośrodek pomocy społecznej opłacał 

składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na ten cel ośrodek wydatkował kwotę 76 964,56 zł. 
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Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym                     

do alimentów na koszty związane z realizacją w/w  zadań ośrodek  przeznaczył 3 % wypłaconych 

świadczeń tj. kwotę  53 229,00 zł. 

 Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym                          

do alimentów ośrodek w 2017 r.  prowadził postępowanie w sprawie świadczeń alimentacyjnych 

oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. 

 W 2018 r. do ośrodka wpłynęło i zostało rozpatrzonych 28 wniosków o ustalenie prawa                

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W/w świadczenia otrzymało 40 dzieci z terenu gminy. 

W stosunku do 37 dłużników alimentacyjnych prowadzone jest postępowanie, zgodnie z ustawą                   

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

W roku 2018 po raz pierwszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku realizował 

rządowy program  „Dobry Start”.  Z terenu gminy pomocą objętych zostało 457 dzieci w wieku 

szkolnym  na łączną kwotę 137 100,00 złotych.  

 

Rok 2019 

 

W 2019 r. liczba świadczeń z Programu Rodzina 500+ wyniosła 6 610. Łącznie w okresie  

od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. z rozdziału 85501 wydatkowano kwotę 3 338 109,07 zł 

w tym: 

- na wypłatę świadczeń wychowawczych – 3 294 328,08 zł, 

- na koszty obsługi 1,5 %  do 30.06.2019 r. oraz 1,2% od 01.07.2019 r.  – 43 780,99 zł. 

W 2019 r. do świadczeń rodzinnych uprawnionych było 309 rodzin, natomiast do zasiłków                             

dla opiekuna 4 osoby. 

 W okresie od dnia  01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wypłacono: 

- 4428 zasiłków rodzinnych, 

- 2616 dodatków do zasiłku rodzinnego, 

- 30 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 

- 1128 zasiłków pielęgnacyjnych, 

- 130 świadczeń pielęgnacyjnych, 

- 381 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

- 45 zasiłków dla opiekuna, 

- 160 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 

- 132 świadczeń rodzicielskich. 
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W okresie sprawozdawczym z rozdziału 85502 wydatkowano kwotę  1 720 751,32 zł, 

w tym na: 

- zasiłki rodzinne i dodatki 764 886,09 zł 

- zasiłki pielęgnacyjne 212 235,53 zł 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 30 000,00 zł 

- świadczenia rodzicielskie 114 224,40 zł 

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 165 214,68 zł 

- zasiłki dla opiekunów 27 900,00 zł 

- specjalny zasiłek opiekuńczy 97 189,50 zł 

- świadczenie pielęgnacyjne 204 666,60 zł 

- za życiem 0,00 zł 

     

  Łącznie na zasiłki rodzinne, dodatki, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki                            

dla opiekunów  wydano kwotę 1 616 316,80 zł. 

 Za osoby pobierające  świadczenia pielęgnacyjne ośrodek pomocy społecznej opłacał składkę                     

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na ten cel ośrodek wydatkował kwotę 56 528,42 zł.  

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym                      

do alimentów na koszty związane z realizacją w/w  zadań ośrodek  przeznaczył 3 % wypłaconych 

świadczeń tj. kwotę  47 906,10 zł. 

 Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym                          

do alimentów ośrodek w 2019 r.  prowadził postępowanie w sprawie świadczeń alimentacyjnych 

oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. 

 W 2019 r. do ośrodka wpłynęło i zostało rozpatrzonych 32 wnioski o ustalenie prawa                

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W/w świadczenia otrzymało 33 dzieci z terenu gminy. 

W stosunku do 33 dłużników alimentacyjnych prowadzone jest postępowanie, zgodnie z ustawą                  

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

W roku 2019  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku realizował rządowy program  

„Dobry Start”.  Z terenu gminy pomocą objętych zostało 445 dzieci w wieku szkolnym  na łączną 

kwotę 133 500,00 złotych.  

Rok 2020 

 

 Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie 500 plus po dniu 30 czerwca 2019 r.                               

w 2020 r. nie musiały składać kolejnego wniosku. Świadczenie wychowawcze zostało bowiem 

przyznane na okres, który potrwa do 31 maja 2021 r. 
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W związku z powyższym w roku 2020 liczba świadczeń z Programu Rodzina 500+ 

wyniosła 7 721. Łącznie w okresie  od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. z rozdziału 85501 

wydatkowano kwotę 3 886 334,76 zł w tym: 

- na wypłatę świadczeń wychowawczych – 3 853 847,92 zł, 

- na koszty obsługi 0,85%   – 32 486,84 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2020 wydał 43 nowe informacje o przyznaniu 

świadczenia, 8 decyzji w tym 1 odmownie. W 2020 r. do świadczeń rodzinnych uprawnionych było 

297 rodzin, natomiast do zasiłków dla opiekuna 5 osób. 

 W okresie od dnia  01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wypłacono: 

- 3876 zasiłków rodzinnych, 

- 2408 dodatków do zasiłku rodzinnego, 

- 25 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 

- 1097 zasiłków pielęgnacyjnych, 

- 219 świadczeń pielęgnacyjnych, 

- 354 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

- 24 zasiłków dla opiekuna, 

- 95 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 

- 196 świadczeń rodzicielskich. 

   W okresie sprawozdawczym z rozdziału 85502 wydatkowano kwotę   1 906 459,41 zł, 

w tym na: 

- zasiłki rodzinne i dodatki 708 891,29 zł  

- zasiłki pielęgnacyjne 236 650,80 zł 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 25 000,00 zł 

- świadczenia rodzicielskie 166 731,60 zł 

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego160 867,93 zł 

- zasiłki dla opiekunów 14 880,00 zł 

- specjalny zasiłek opiekuńczy 58 590,00 zł 

- świadczenie pielęgnacyjne  399 075,50 zł 

- za życiem 4 000,00 zł 

Łącznie na zasiłki rodzinne, dodatki, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki                               

dla opiekunów  wydano kwotę 1 774 687,12 zł. 

  Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ośrodek pomocy społecznej opłacał 

składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i składki zdrowotne.  Na ubezpieczenie emerytalne 
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i rentowe wydatkowano kwotę 80 182,29 zł. Na składki zdrowotne wydano: 29 275,70 zł. Razem na 

koszty obsługi wydatkowano 51 590,00 zł. 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym                     

do alimentów na koszty związane z realizacją w/w  zadań ośrodek  przeznaczył 3 % otrzymanej 

dotacji  tj. kwotę  50 840,00  zł i 630,00 zł za wydanej decyzji w sprawie świadczeń rodzicielskich 

oraz 120,00 zł od wydanej decyzji za życiem.  

 Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym                          

do alimentów ośrodek w 2020 r.  prowadził postępowanie w sprawie świadczeń alimentacyjnych 

oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. 

 W 2020 r. do ośrodka wpłynęło i zostało rozpatrzonych 35 wniosków o ustalenie prawa                

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W/w świadczenia otrzymało 30 dzieci z terenu gminy. 

W stosunku do 30 dłużników alimentacyjnych prowadzone jest postępowanie, zgodnie                                

z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

W roku 2020  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku realizował rządowy program  

„Dobry Start”.  Z terenu gminy pomocą objętych zostało 438 dzieci w wieku szkolnym  na łączną 

kwotę 131 400,00 złotych. Na koszty obsługi przeznaczono 4 380,00 zł.  Liczba wydanych 

informacji 284. 

 

Struktura organizacyjna gminnego ośrodka pomocy  społecznej w Hańsku 

 

 W latach 2018-2020 w jednostce zatrudnionych  było 9 pracowników na stanowiskach: 

 kierownik, 

 główny księgowy, 

 2 pracowników socjalnych,   

 jeden opiekun świadczący usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 2 inspektorów, 

 2 opiekunki świadczące usługi opiekuńcze na terenie gminy  

 

 W roku 2018 ogólny koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                        

w Hańsku wyniósł  340 906,12 zł,  co stanowi  5,71 %  kwoty planu finansowego ośrodka, który                

w 2018 roku wyniósł 5 973 681,58 zł. 

 W roku 2019 ogólny koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                        

w Hańsku wyniósł 341 971,76 zł,  co stanowi  5,62 %  kwoty planu finansowego ośrodka, który                 

w 2019 roku wyniósł 6 085 637,35 zł. 
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 W roku 2020 ogólny koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                        

w Hańsku wyniósł  305 221,71 zł,  co stanowi  4,51 %  kwoty planu finansowego ośrodka, który                 

w 2020 roku wyniósł 6 770 416,57 zł. 

 

3.6.  Ochrona zdrowia 

 

Na terenie gminy funkcjonuje przychodnia medycyny rodzinnej NZOZ Fides i apteka 

„Salus”. Przychodnia obsługiwała w 2020 roku 3066 pacjentów. Pozostali mieszkańcy, 

niezarejestrowani w tej przychodni korzystają z usług przychodni w okolicznych miastach. 

W przychodni Fides pacjentów obsługują: 2 internistów, kardiolog, pediatra, położna 

i 3 pielęgniarki. 

Przychodnia uczestniczy w programach profilaktycznych związanych z wykrywaniem 

osteoporozy, profilaktyką gruźlicy oraz antynikotynową. 

Apteka „Salus” dostępna jest dla mieszkańców 6 dni w tygodniu.  Harmonogram dyżurów 

nocnych, świątecznych oraz w dni wolne od pracy pełnionych przez apteki ogólnodostępne na 

terenie powiatu włodawskiego jest konsultowany  z urzędem gminy Hańsk przed podjęciem 

uchwały Rady Powiatu we Włodawie ustalającej ten harmonogram. 

Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach tzw. nocnej i świątecznej 

opieki zdrowotnej udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia 

następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy w przychodni zlokalizowanej 

w budynku Szpitala SPZOZ we Włodawie (Al. Józefa Piłsudskiego 64) 

W ramach działań związanych z ochroną zdrowia Urząd Gminy współpracuje z podmiotami 

realizującymi programy profilaktyczne i promujące zdrowy tryb życia takie jak: 

• Program Profilaktyki Nowotworowej – mammografie dla kobiet w przedziale 

wiekowym 50-69 lat, 

• Profilaktyczne badania wzroku, słuchu, układu krążenia, 

• Badania mające na celu wykrycie schorzeń narządów ruchu, 

Współpraca opiera się na udostępnianiu przestrzeni niezbędnej do przeprowadzania badań 

oraz działań promocyjnych, informowaniu mieszkańców gminy o możliwości uczestnictwa 

w programach profilaktycznych oraz inicjowaniu badań profilaktycznych. W roku 2019 

zorganizowano 3 postoje mammobusu przeprowadzającego nieodpłatne badania kobiet w zadanym 

przedziale wiekowym. Mieszkańcy gminy mieli też możliwość skorzystania z bezpłatnych badań 

krwi w celu wykrycia boreliozy. Umożliwiono pobieranie próbek do badań w Hańsku Pierwszym. 
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3.7. Oświata 

 

Na terenie Gminy Hańsk  funkcjonuje Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana 

Pawła II w Hańsku, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Hańsku i Przedszkole 

w Hańsku. 

Szkoła Podstawowa 

2018  2019  2020 

Klasa Liczba 

uczniów w 

oddziałach 

Liczba 

oddziałów 

klasa  Liczba 

uczniów w 

oddziałach 

Liczba 

oddziałów 

klasa Liczba 

uczniów w 

oddziałach 

Liczba 

oddziałów 

I 23 1 I  25 1 I 37 2 

II 32 2 II  19 1 II 23 1 

III 5 1 III  31 2 III 19 1 

IV 39 2 IV  7 1 IV 31 2 

V 52 2 V  38 2 V 7 1 

VI 33 2 VI  52 2 VI 38 2 

VII 41 2 VII  31 2 VII 52 2 

VIII 38 2 VIII  39 2 VIII 31 2 

  263 14   242 13  238 13 

Średnia liczba uczniów przypadająca na jeden oddział – 19 uczniów 
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Przedszkole 

2018 2019 2020 

Klasa Liczba 

uczniów w 

oddziałach 

Liczba 

oddziałów 

Klasa Liczba 

uczniów w 

oddziałach 

Liczba 

oddziałów 

Klasa Liczba 

uczniów w 

oddziałach 

Liczba 

oddziałów 

Poniżej „0” 23 3,20 Poniżej 

„0” 

68 3 Poniżej 

„0” 

69 3 

„0” 32 0,80 „0” 39 2 „0” 25 1 

Razem 98 4 Razem 107 5 Razem 94 4 

Średnia liczba uczniów przypadająca na jeden oddział – 24 uczniów 

 

Zatrudnienie stan na dzień stan na 31.12.2020 r. 

Nazwa szkoły 
Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali pracownicy 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

Zespół Szkoły Podstawowej 

 i Przedszkola im. Jana Pawła II  

w Hańsku 

43,62 45 33,12 34 10,5 11 

 

Poziom wykształcenia nauczycieli stan na  31.12.2020 r. 

  Poziom wykształcenia nauczycieli (w osobach) 

Nazwa szkoły 

WMPP LICENCJAT SN INNE Razem 

2020 
% 

ogółu 
2020 

% 

ogółu 
2020 

% 

ogółu 
2020 

% 

ogółu 
 

Zespół Szkoły Podstawowej   

i Przedszkola im. Jana Pawła II  

w Hańsku 

31 91,18 3 8,82 0 0 0 0 34 

 

Poziom stopnia awansu zawodowego nauczycieli stan na 31.12.2020 r. 

Nazwa szkoły 

Stopień awansu zawodowego nauczycieli (w osobach) 

Bez stopnia Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

2020 
% 

ogółu 
2020 

% 

ogółu 
2020 

% 

ogółu 
2020 

% 

ogółu 
2020 

% 

ogółu 

 

2020 
 

Zespół Szkoły 

Podstawowej 

i Przedszkola im. Jana 

Pawła II w Hańsku 

0 0 1 2,94 0 0 8 23,53 25 73,53 34 
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Dowożenie 

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, organ prowadzący zobowiązany jest do dowozu 

dzieci do szkół w określonych ustawą przypadkach. Obowiązek ustawowy realizowany jest                         

w dwóch formach. Organizowany jest dowóz zamknięty – przewoźnik wyłoniony w drodze 

przetargu nieograniczonego oraz autobusem będącym własnością gminy.  

W 2020 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, którego przedmiotem 

zamówienia było świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Hańsk do Zespołu 

Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku, obejmujące trzy kursy                                  

o orientacyjnej dziennej liczbie kilometrów wynoszącej 283 km. Na wykonanie ww. zamówienia 

zostały złożone 4 oferty. Ceny ofert brutto za 1 km wykonania usługi wahały się w granicach                    

od 3,00 do 4,29 zł. Wybrano najkorzystniejsza ofertę, złożoną przez Firmę Usługowo-Handlową 

Grzegorz Przerwa, al. Ujazdowskie 26 lok. 96,   00 - 478 Warszawa. Dziennie autobusy (łącznie                                   

z „Gimbusem”) pokonują trasę około 405  kilometrów.  

Gmina może zorganizować dzieciom i młodzieży bezpłatny transport i opiekę również                    

w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku. Dlatego też wszyscy uczniowie mają 

możliwość korzystania z dowożenia. 

Liczba dzieci objętych dowożeniem do szkoły podstawowej i przedszkola w roku szkolnym 

2020/2021: 

Miejscowość Liczba uczniów dojeżdżających 

Bukowski Las 3 

Hańsk Drugi 3 

Hańsk-Kolonia 28 

Konstantynówka 12 

Krychów 6 

Kulczyn 20 

Kulczyn-Kolonia 17 

Osowa 16 

Stary Majdan 4 

Szcześniki 10 

Ujazdów 20 

Wojciechów 6 

Żdżarka 5 

Rudka Łowiecka 10 

Dubeczno 86 
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Przeprowadzone zostało również postępowanie na świadczenie usług w zakresie dowozu 

i opieki w czasie przewozu uczniów z niepełnosprawnościami  z terenu Gminy Hańsk do 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie. Zamówienie zostało udzielone 

z zastosowaniem Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje  się 

przepisów i zasad określonych ustawą – Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do 

Zarządzenia Wójta Gminy Hańsk. Zwrócono się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej do 

trzech potencjalnych Wykonawców. Odpowiedź uzyskano od jednego Wykonawcy -  Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie z ofertą cenową za 1km wykonania usługi  - 

2,50 zł . 

Dowożeniem do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie objętych 

jest 13 uczniów. 
 

Wyniki egzaminów uczniów 

 

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty – język polski 

 

 
 

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty – matematyka 
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Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty – język angielski 

 

 
 

Miernikiem poziomu nauczania jest egzamin.  Wyniki egzaminów wykorzystywane są 

między innymi do oceny efektów nauczania. 

Wyniki egzaminów (przedstawione w skali % ) zewnętrznych mają przede wszystkim 

charakter informacyjny, niosą ze sobą dużo informacji pomocnych w opisaniu pracy szkoły, 

nauczycieli i stosowanych przez nich metod dydaktycznych oraz osiągnięć uczniów w nauce. 

Trudno wyników testów używać jest bezpośrednio do oceny pracy szkoły. Należy pamiętać, 

że osiągnięcia uczniów są wynikiem zarówno nauczania jak i uczenia się i zależą w dużej mierze 

między innymi od czynników takich jak: indywidualnych właściwości ucznia (zdolności i aspiracji, 

motywacji i pracy samodzielnej, poczucia własnej wartości), środowiskowych: (wpływ środowiska 

rodzinnego, wpływ grupy rówieśniczej, status materialny, i wykształcenie rodziców, otoczenie 

społeczno-ekonomiczne, sytuacja na rynku pracy), szkolnych – czynniki pedagogiczne (poziom, 

warunki i metody nauczania, staż, wykształcenie, pracowitość nauczycieli). 

Ogólny obraz jak szkoła wypadła podczas egzaminu buduje się zwykle na podstawie  liczb: 

średniego wyniku szkoły z egzaminu i pozycji, jaką ten wynik zajmuje na skali powiat, 

województwo. Pozwala on spojrzeć ogólnie na pracę szkoły i umiejscowić jej wynik względem 

innych szkół. 

Od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, Ministerstwo 

Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa uruchomiło program wspomagający organizację 

zdalnego nauczania. Gmina Hańsk w ramach projektu pozyskała dofinansowanie na zakup 39 

laptopów, które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Hańsku z przeznaczeniem 

wspomagania realizacji zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod i technik związanych                                         

z uczestnictwem w kształceniu zdalnym. Projekt był odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, 
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związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym 

zakażeniami koronawirusem. 

Zakupiony sprzęt trafił do szkoły, która ta z kolei udostępniła go najbardziej potrzebującym, 

szczególnie dla uczniów z rodzin wielodzietnych oraz nauczycielom. 

 Po zakończeniu zdalnej nauki zakupiony sprzęt zostanie zwrócony. Pozostanie                                 

na wyposażeniu szkoły i wykorzystywany będzie na cele szkolne przede wszystkim na lekcjach 

stacjonarnych wspierając nauczycieli i uczniów w procesie kształcenia. 

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 

1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu                  

o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła                   

oraz Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

 Kształcenie zdalne w szkole było prowadzone od ogłoszenia stanu epidemiologicznego                   

w kraju. Uczniowie uczestnicząc w zajęciach online i pracując pod kierunkiem nauczyciela byli                     

w stanie opanować realizowany materiał. Nauczyciele korzystali z materiałów dostępnych                               

na platformach edukacyjnych w Internecie oraz z tradycyjnych środków (podręcznik). 

Nauczyciele realizowali zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zarządzenia dyrektora 

szkoły dotyczące organizacji nauczania w czasie zawieszenia zajęć z powodu pandemii. 

W 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola 

im. Jana Pawła II w Hańsku zostały zawieszone od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r.  Po dniu 25 

marca wprowadzono nauczanie zdalne, które trwało do końca roku szkolnego tj. 26.06.2020 r.  

Natomiast po okresie wakacyjnym od 1 września 2020 r. wszystkie zajęcia rozpoczęły się 

stacjonarnie. Jednak w związku z nadal trwającą sytuacją epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu 

naukę zdalną od dnia 24 października 2020 r. rozpoczęły klasy IV-VIII trwająca do obecnej chwili. 

Klasom młodszym I-III wprowadzono  nauczanie zdalne od dnia 09 listopada 2020 r., które                        

do nauki stacjonarnej powróciły po zimowej przerwie tj. od dnia 18 stycznia.   

Również nauczyciele na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CVID-19 zatrudnieni                      

w szkole otrzymali Rządowe wsparcie 500+ na dofinansowanie do zakupu sprzętu, w tym m.in. 

akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu,  przydatnego                      

w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Dofinansowanie to miało na celu przyczynić się do podniesienia jakości kształcenia zdalnego.                    

W naszej gminie z programu skorzystało 28 nauczycieli. 
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W 2020 r. zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano 

uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali nie 

tylko uczniowie szkół podstawowych ale także uczniowie ze szkół ponadpodstawowych,  którzy 

zamieszkują na terenie gminy Hańsk.  

Celem przyznania pomocy było zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie 

barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej i życiowej ucznia, poprawę 

dostępności na wyższych poziomach edukacji oraz umożliwienie młodzieży upowszechniania 

wykształcenia średniego. Dzięki udzielonej dotacji zostały w części lub całości zrefundowane 

koszty poniesione w szczególności na: opłaty za udział w wycieczkach szkolnych, zakup 

podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, komputerów, edukacyjnych programów 

komputerowych, tornistrów, przyborów i artykułów szkolnych, stroju  na zajęcia wychowania 

fizycznego, stroju szkolnego, biurka do nauki i krzesła, pokrycia kosztów abonamentu 

internetowego, opłat za pobyt w bursie lub internacie oraz opłat za przejazd z miejsca zamieszkania 

do szkoły. Ww. świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt w drodze 

decyzji administracyjnej. Ilość wydanych w 2020 r. decyzji przyznających stypendium szkolne  - 37 

(68 uczniów), decyzji przyznających zasiłek szkolny - 1 (2 uczniów) oraz  34 decyzje (63 uczniów) 

zmieniające w sprawie przyznania stypendium szkolnego. 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia po spełnieniu przez 

pracodawcę odpowiednich ustawowych warunków. Dofinansowanie to jest przyznawane na 

wniosek pracodawcy. 

Dofinansowanie przyznaje Wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnieniu warunków określonych                  

w przepisach. Dofinansowanie to finansowane jest ze środków Funduszu Pracy. W 2020 r.                               

z wnioskiem o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych zwróciło się dwóch 

pracodawców, którym zostały wydane decyzje przyznające dofinansowanie. 

 

4. Drogi gminne  

Gmina Hańsk, skomunikowana jest z siecią dróg wojewódzkich i powiatowych drogami 

gminnymi i wewnętrznymi, które zapewniają transport w stopniu dobrym.  

Struktura dróg gminnych przedstawia się następująco:  

- twarde o nawierzchni bitumicznej – 22,8 km  

- twarde o nawierzchni betonowej – 1,3 km  

- twarde o nawierzchni nieulepszonej (tłuczniowe, betonowe płyty) – 7,0 km  

- pozostałe drogi posiadają nawierzchnię gruntową – 44,00  km 



29 

 

W roku 2020 wybudowano drogi o nawierzchni asfaltowej 3,45  km (dr. gm. 104372 L 

Kulczyn,  dr. gm. 104375 L i 104376 oraz dz. nr 54 (Mierzychód) w Ujazdowie, 104369 L 

w Macoszynie Małym (Kłębiki).   

       Łącznie na budowę dróg i utrzymanie dróg gruntowych wydano kwotę – 941 456,00 zł. 

W roku 2020 przygotowano i złożono dwa wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych na zadania: 

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 104368 L od km 0+000 do km 0+429,73 w miejscowości 

          Hańsk Pierwszy o wartości: 745 063,00 zł. 

 2. Budowa ulic: Polnej, Akacjowej, Jaśminowej, Konwaliowej w miejscowości Hańsk 

          Pierwszy wraz z oświetleniem - etap II o wartości: 1 823 588,00 zł. 

     Drogi powiatowe i wojewódzkie są złej jakości i wymagają gruntownych remontów. 

 

5. Mienie gminne 

Dane dotyczące gruntów komunalnych 

Stan i wielkość gruntów wg prowadzonej ewidencji gruntów przedstawiono  

w poniższej tabeli:  

 

Wyszczególnienie 

 

ha 

zł 

Stan na dzień  31 grudnia 

2020 r. 

ha/wartość 

Zwiększenia 

ha/wartość 

Zmniejszenia 

ha/wartość 
Zmiana stanu 

Grunty ogółem 
ha 464,6635 - 1,0616 

 
zł 1 597 132,63 - 11 667,74 

w tym:  

- użytki  rolne 
ha 59,7811 - 1,0616 

- sprzedaż gruntu 
zł 198 593,35 - 11 667,74 

- działki 

budowlane 

ha 45,9539 - - 
 

zł 197 977,56 - - 

- lasy 
ha 1,5617 - - 

 
zł 5094,37 - - 

- tereny zielone 

(parki) 

ha 0,39 - - 
 

zł 975,00 - - 

- użytki 

ekologiczne 

ha 124,0574 - - 
 

zł 817 501,20 - - 

- pod drogami 
ha 231,8741 - - 

 

 zł 374 017,14 - - 

- pozostałe 
ha 1,0453 - - 

 
zł 2974,01 - - 
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 Stan gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Hańsk na dzień 

31.12.2020 roku, w rozbiciu na poszczególne miejscowości wynosi:  

 

Grunty (użytki rolne, zabudowane, leśne, inne):   Grunty pod drogami:                              
 Bukowski Las: 4,78 ha – 12 300,00 zł   14,0817 ha – 17 775,25 zł 
 Dubeczno: 154,8706 ha

 
– 962 978,70 zł

   
23,9145 ha

  
– 16 143,96 zł 

 Hańsk Drugi: 1,29 ha – 3 225,00 zł    8,52 ha – 852,00 zł 
 Hańsk-Kolonia: 0,1274 ha – 1 274,00 zł   11,2310 ha – 112 310,00 zł 
 Hańsk Pierwszy:

  
26,9862 ha – 93 272,19 zł  22,3822 ha – 31 243,62 zł 

 Konstantynówka: 1,40 ha
 
– 3 500,00 zł

   
3,45 ha - 345,00 zł 

 Kulczyn: 
 
24,3227 ha

 
– 61 177,72 zł    32,6699 ha – 45 519,92 zł 

 Kulczyn-Kolonia: 0,10 ha - 250,00 zł   17,2940 ha – 2 223,12 zł 
 Macoszyn Mały: 4,6632 ha – 17 917,75 zł

                                      
8,1465 ha – 790,00 zł 

 Osowa:
  
4,0603 ha – 10 150,75 zł

    
21,22 ha – 6 814,60 zł 

 Rudka Łowiecka: 2,14 ha – 5 350,00 zł   4,08 ha – 8 000,30 zł 
 Stary Majdan: 2,3629 ha – 22 190,61 zł   7,2319 ha – 722,89 zł 
 Szcześniki: 0,1356 ha – 6 588,80 zł    20,3624 ha – 2 035,24 zł 
 Ujazdów: 0,2468 ha – 5 832,00 zł    11,6856 ha – 116 856,00 zł

 
 

 Wojciechów: 1,20 ha – 3 000,00 zł    5,28 ha – 528,00 zł 
 Żdżarka: 0,59 ha – 1 475,00 zł    15,47 ha – 1 516,00 zł 
 Krychów: 0,3819 ha – 4 174,47 zł    4,8544 ha – 10 341,24 zł 
 Kosyń (gmina Wola Uhruska): 0,64 ha - 1600,00 zł - 

 

Razem: 230,2976 ha      231,8741 ha  

  o wartości 1 216 256,99 zł    o wartości 374 017,14 zł  

 

Powierzchnia gruntów komunalnych wynosi ogółem: 462,1717 ha o wartości 

1 590 274,13 zł.  

 W skład gminnego zasobu nieruchomości gminy Hańsk wchodzi prawo wieczystego 

użytkowania nieruchomości położonej w Dubecznie i oznaczonej nr ewidencyjnym 115/8          

o pow. 0,2307 ha i wartości: 17979,80 zł.  

Powierzchnia gruntów komunalnych będących w zarządzie Urzędu Gminy: 462,1717 ha 

o wartości 1 590 274,13 zł, po dodaniu gruntów przekazanych szkole w trwały zarząd: 2,5008 ha 

o wartości 6 858,50 zł wynosi ogółem: 464,6725 ha o wartości   1 597 132,63 zł. 
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Zbycie oraz nabycie nieruchomości: 

Zmniejszenia powierzchni i wartości gruntów. 

Zbycie nieruchomości w trybie przetargów nieograniczonych: 

1) działka nr 58/3 w Osowie o pow. 0,34  ha i wartości 850,00 zł (sprzedaż za kwotę 31310,00 

zł brutto). 

2) działka nr 131 w Ujazdowie o pow. 0,4104 ha i wartości 10 035,00 zł (sprzedaż za kwotę 

24750,00 zł brutto). 

3) działka nr 293 w Kulczynie o pow. 0,1556 ha i wartości 39 137,00 zł (sprzedaż za kwotę                 

16 160,00 zł brutto). 

4) działka nr 294 w Kulczynie o pow. 0,1556 ha i wartości 39 137,00 zł (sprzedaż za kwotę                   

16 160,00 zł brutto). 

Zwiększenia powierzchni i wartości gruntów – nie dokonano. 

 

Mienie Gminy Hańsk przekazane w trwały zarząd Szkole – na czas nieokreślony: 

Zespołowi Szkoły i Przedszkola w Hańsku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

oświatowo – wychowawczej: 

 nieruchomości oznaczone nr: 280/10 o pow. 0,56 ha
 
i wartości księgowej: 1 400,00 zł; 293/5 

o  pow. 0,23
 
ha i wartości księgowej 575,00 zł; 293/12 o pow. 0,1572 ha

 
i wartości 

księgowej 393,00 zł. położone w miejscowości Hańsk Pierwszy. Do przekazanych 

składników majątkowych w Hańsku Pierwszym wchodzą: budynek przedszkola, budynek 

szkoły, budynek sali gimnastycznej przy szkole podstawowej, ogrodzenie placu szkolnego, 

winda, schodołaz 2 szt., instalacje fotowoltaiczne 2 kpl.; 

 nieruchomość oznaczoną nr ewidencyjnym 346/5 o pow. 1,5536 ha o wartości księgowej                

4 490,50 zł. położoną w miejscowości Dubeczno. Do przekazanych składników 

majątkowych wchodzą: budynek szkoły murowany o kub. 3554 m
3
, budynek szkolny – 

warsztat murowany o kub. 569 m
3
, kotłownia c.o., studnia, ogrodzenie, schodołaz, instalacja 

fotowoltaiczna. 

W użytkowaniu wieczystym znajduje się: 

- 13 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,1173 ha 
 

W dzierżawie znajdują się:  

            - 81 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni: 116,8724 ha 

 

 



32 

 

6. Gospodarka przestrzenna 

 

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hańsk 

zostało uchwalone w 2004 roku. Gmina Hańsk  posiada 2 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego: części miejscowości Dubeczno oraz części miejscowości Hańsk Pierwszy. Oba 

plany uchwalone zostały w 2008 r. i nie były aktualizowane.  Powierzchnia objęta planami to 302 

ha. W roku 2016 przystąpiono do zmiany Studium. Po etapie zbierania wniosków o wprowadzenie 

zmian sporządzono projekt zmiany Studium, który został poddany procedurze opiniowania                               

i uzgadniania. W 2018 i kolejno w 2019 roku  firma opracowująca  projekt zmiany studium 

rozpoczęła prace mające na celu wprowadzenie do opracowanego dokumentu uwag wynikających 

z procesu opiniowania. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Hańsk została przyjęta uchwałą Nr X/82/20 z dnia 10 czerwca2020 r. 

W 2020 r. wpłynęło 66 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (w 2019 roku 

było ich 35, natomiast w 2018 roku 26 wniosków), 4 wnioski o wydanie decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego (w 2019 roku było ich 6, natomiast w 2018 roku 3 wnioski) oraz 15 

wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w 2019 roku było ich 14, 

natomiast w 2018 roku 1 wniosek). W 2020 r. wydano 5 decyzji środowiskowych stwierdzających 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych 

przedsięwzięć (w 2019 roku było ich 4, natomiast w 2018 roku nie wydano żadnej). W 2020 roku 

wydano 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w 2019 roku było ich 5, 

natomiast w 2018 roku nie było żadnej decyzji). W związku z wydanymi decyzjami w 2020 roku 

nie wniesiono żadnych zaskarżeń.  

7.  Programy unijne 
 

    W 2020 roku Gmina Hańsk zakończyła realizację projektu  „Gmina Hańsk przyjazna 

naturze” Projekt współfinansowany był ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020. 

Całkowita wartość projektu 3 610 830,00 zł. Efektem było wykonanie 191 instalacji 

fotowoltaicznych o mocy 2,08 kW (66 zestawów), 3,12 kW (102 zestawy) lub 5,2 kW (23 zestawy) 

na budynkach mieszkalnych i gospodarczych mieszkańców oraz na gruntach gospodarstw 

domowych całej gminy, wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią i uruchomienie 

serwisu transakcji on-line.  

 W ramach projektu „Zagospodarowanie budynków publicznych obszaru Powiatu 

Włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona 
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dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty 

regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 

zakończono realizację inwestycji pn. „Remont i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury  

w Hańsku”. Przedmiotem inwestycji był kompleksowy remont budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury obejmujący roboty elewacyjne, remont zewnętrznych schodów, stolarkę okienną                              

i drzwiową, gruntowny remont wszystkich pomieszczeń budynku oraz ich wyposażenie. Ponadto 

wykonano nową instalację wodno-kanalizacyjną, sanitarną, elektryczną, centralnego ogrzewania, 

wentylacyjną, uziemiającą, teleinformatyczną, odgromową oraz instalację sygnalizacji pożaru                        

i system monitoringu. 

W odpowiedzi na ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

dotyczącego pierwszego naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego                     

w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Hańsk 

złożyła 2 wnioski na poniższe inwestycje, które nie zostały rozpatrzone pozytywnie: 

1. Rozbudowa szkoły podstawowej w Hańsku poprzez  adaptację poddasza szkoły na cele 

edukacyjne – kwota wnioskowanych środków: 1 608 000,00 zł 

2. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Hańsku – kwota wnioskowanych środków:                       

977 500,00 zł 

Gmina Hańsk w 2020 roku wzięła udział w projekcie pn. „Sieć Punktów Aktywnego 

Wypoczynku i Rekreacji” realizowanym przez LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” dzięki 

współfinansowaniu ze środków poddziałania 19.3 PROW 2014-2020 składając wniosek na budowę 

altany rekreacyjnej z grillem oraz placu zabaw w Ujazdowie, którego termin realizacji 

przewidywany jest na II-III kwartał 2021 r. 

Ponadto w 2020 roku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej za pośrednictwem 

Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” złożyło wniosek o przyznanie pomocy na operację pn. 

„Zwiększenie i poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej Gminy Hańsk” w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność”, którego założeniem była budowa zadaszenia rekreacyjnego w Żdżarce, zmiana 

lokalizacji altanki w Kulczynie oraz naprawa wieży widokowej w Kulczynie. Wnioskowana kwota 

pomocy- 57 142,00 zł. 

W dniu 9 grudnia 2020 r. Prezes Rady Ministrów ogłosił drugi nabór wniosków o wsparcie 

dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego 

Funduszu Inicjatyw Lokalnych. W odpowiedzi na to ogłoszenie Gmina Hańsk złożyła kolejne 

2 wnioski na poniższe inwestycje: 
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1. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Hańsku – kwota wnioskowanych środków: 

977 500,00 zł 

2. Budowa trybuny dla kibiców na stadionie sportowym w Dubecznie – kwota 

wnioskowanych środków: 722 500,00 zł                                                                                                

Nie zostały rozpatrzone pozytywnie. 

 

8.  Gospodarka komunalna 

8.1. Gospodarka wodno-ściekowa 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Sp. z o. o. zostało powołane na mocy uchwały                    

Nr XXII/140/2001 Rady Gminy w Hańsku z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia 

jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność związana z zaspokojeniem zbiorowych 

potrzeb mieszkańców gminy Hańsk, a w szczególności: 

 zaopatrzenie w wodę 

 gospodarka ściekami 

 działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 

 pozostała działalność komunalna 

 naprawa pojazdów mechanicznych 

       Kapitał zakładowy Spółki w momencie utworzenia wynosił 75 000,00 zł. W 2017 roku 

został podwyższony o kwotę 362 000,00zł, a w roku 2018 o kolejne 35 000,00 zł. 

Na koniec 2020 roku wartość brutto środków trwałych wyniosła 1 278 293,88 zł. Z tego 

wartość gruntów 5 720,00 zł; budynków i budowli 1 043 339,84 zł; urządzeń i maszyn 

121 248,75 zł; środków transportu 99 137,29 zł; pozostałych środków trwałych 8 848,00 zł. 

Stan zatrudnienia w Spółce wynosi 7 osób, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. 

        Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków Spółka prowadzi na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Hańsk. 

Usługi wodociągowe realizowane są w oparciu o posiadaną infrastrukturę techniczną                           

w zakresie wydobycia, uzdatniania i dostarczania do odbiorcy wody, na którą składa się stacja 

uzdatniania wody o wydajności 36,0m
3
/h i sieć wodociągowa o długości 72 km.  

Ujęcie będące w posiadaniu Spółki do 2020 roku zaopatrywało w wodę miejscowości: Dubeczno, 

Macoszyn Mały i Osowę. Miejscowości: Hańsk Pierwszy, Hańsk-Kolonia, Konstantynówka, 

Kulczyn, Kulczyn-Kolonia,  Rudka Łowiecka, Szcześniki i Ujazdów zaopatrywane były w wodę 

kupioną od Spółdzielni Mieszkaniowej w Hańsku, posiadającą własne ujęcie wody. 
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W dniu 4 maja 2020 roku część ulicy Parczewskiej w Hańsku Pierwszym oraz miejscowość 

Szcześniki zostały zasilone wodą z ujęcia w Dubecznie. 

Od 24 listopada 2020 roku wszystkie zwodociągowane miejscowości gminy zaopatrywane są                        

w wodę wydobywaną z ujęcia Dubeczno, będącego w posiadaniu Spółki. 

Miejscowości Bukowski Las, Hańsk Drugi, Stary Majdan, Wojciechów oraz Żdżarka nie są 

zwodociągowane. Z racji rozległego obszaru zabudowań w tych miejscowościach budowa 

wodociągu jest ekonomicznie nieuzasadniona.   

 Przedsiębiorstwo realizuje usługi w zakresie odbioru ścieków sanitarnych systemem 

kanalizacji zbiorczej o łącznej długości 16,9km. Ścieki z miejscowości Dubeczno odbierane są                                 

przez oczyszczalnię biologiczną o przepustowości 120m
3
/dobę. Ścieki z pozostałych 

Przedsiębiorstwo realizuje usługi w zakresie odbioru ścieków sanitarnych systemem 

kanalizacji zbiorczej o łącznej długości 16,9km. Ścieki z miejscowości Dubeczno odbierane są                                 

przez oczyszczalnię biologiczną o przepustowości 120m
3
/dobę. Ścieki z pozostałych 

skanalizowanych miejscowości gminy Hańsk odprowadzane są do oczyszczalni ścieków będącej 

własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Hańsku. 

Liczba odbiorców indywidualnych korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: 395 

Liczba odbiorców indywidualnych korzystających tylko z sieci wodociągowej: 485 

Liczba odbiorców indywidualnych korzystających tylko z sieci kanalizacyjnej: 2 

Liczba pozostałych odbiorców korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: 21 

Liczba pozostałych odbiorców korzystających tylko  z sieci wodociągowej: 15 

Liczba pozostałych odbiorców korzystających tylko z sieci kanalizacyjnej: 3 

W 2020 roku przyłączono do sieci wodociągowej 5 odbiorców, natomiast do sieci kanalizacyjnej                     

2 odbiorców. 

Od 2018 roku realizowany był projekt „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie Gminy Hańsk” przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach działań zostały wyremontowane trzy przepompownie 

ścieków, została wykonana spinka dwóch wodociągów oraz została rozbudowana oczyszczalnia 

ścieków. W roku 2019 została wykonana rozbudowa stacji wodociągowej, polegająca na budowie 

dodatkowego zbiornika wyrównawczego o pojemności 150 m³ oraz włączenie go do istniejącego 

układu technologicznego stacji. 

W 2019 i 2020 roku wykonane zostały prace polegające na budowie sieci wodociągowej                               

w Hańsku Pierwszym na powstającym nowym osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy 

Akacjowej i Jaśminowej. 

 Poza podstawową działalnością wodno-kanalizacyjną Spółka świadczy usługi na rzecz 

Gminy,  Szkoły, odbiorców indywidualnych oraz innych podmiotów. Do najczęściej 
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wykonywanych usług można zaliczyć: koszenie, odśnieżanie,  obsługę instalacji solarnych, 

czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków,  budowę przyłączy wodociągowych  

i kanalizacyjnych, utrzymywanie terenów zielonych, naprawę przepustów drogowych, usługi 

rolnicze. 

      Dodatkową działalnością Spółki jest prowadzenie warsztatu samochodowego, zajmującego się 

remontem , konserwacją, sprzedażą części oraz wymianą opon. 

8.2. Gospodarka odpadami 
 

Zadania z zakresu gospodarowania odpadami na terenie gminy realizuje Międzygminny 

Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, którego gmina Hańsk jest członkiem od 2005 r.  

Od 1 lipca 2020 r. na terenie działań Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą                     

we Włodawie nastąpiła zmiana sposobu segregacji odpadów komunalnych poprzez dostosowanie 

go do wspólnego systemu segregacji, który obowiązuje w całej Polsce. Od tego czasu odpady 

komunalne zbierane są w podziale  na cztery główne frakcje + odpady zmieszane (resztkowe). 

Odpady odbierane są zgodnie z zaplanowaną częstotliwością i następnie transportowane                 

do Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie, stanowiącego własność Związku. 

Gmina Hańsk, jest prawnym właścicielem zamkniętych składowisk odpadów komunalnych 

zlokalizowanych w miejscowościach Dubeczno (dz. nr 61) i Hańsk Drugi (dz. nr 121/1 i 121/3), 

nad którymi odbywa się stały nadzór, monitoring oraz przeprowadzane są badania/pomiary wód 

podziemnych w piezometrach (z wynikami pozytywnymi).  Czynione są starania                                           

o przeprowadzenie rekultywacji przedmiotowych składowisk, lecz w wyniku braku środków 

finansowych proces jest ten bardzo utrudniony. 

 

Odpady komunalne zebrane selektywnie i wysegregowane z frakcji suchej                               

w roku 2020 

Tony ogółem 

Papier i tektura  7,658 

Szkło  4,270 

Tworzywa sztuczne  4,753 

Metale 4,815 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  3,104 

Wielkogabarytowe  27,785 

Biodegradowalne  1,58 

Pozostałe  357,455 

RAZEM 411,42 
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Miejscowość 
Liczba osób  

z deklaracji 

Ilość złożonych deklaracji 

Łącznie 

nieruchomości 

zamieszkałe  

(+ mieszane) 

nieruchomości 

niezamieszkałe 

deklaracje 

ryczałtowe 

Bukowski Las 45 22 21 0 1 
Dubeczno 707 287 274 10 3 

Hańsk Drugi 56 19 19 0 0 
Hańsk Pierwszy 684 199 171 27 1 
Hańsk-Kolonia 139 43 43 0 0 

Konstantynówka 76 30 29 1 0 
Krychów 38 17 15 2 0 
Kulczyn 185 69 65 1 3 

Kulczyn-Kolonia 129 55 54 1 0 
Macoszyn Mały 109 45 42 2 1 

Osowa 193 100 86 4 10 
Rudka Łowiecka 71 20 20 0 0 

Stary Majdan 46 16 16 0 0 
Szcześniki 70 27 24 0 3 
Ujazdów 147 46 46 0 0 

Wojciechów 32 12 11 0 1 
Żdżarka 44 34 24 1 9 

RAZEM 2771 1041 960 49 32 

 

8.3. Wyroby zawierające azbest 

Na terenie  Gminy Hańsk, w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji notuje się 

występowanie wyrobów zawierających azbest w ilościach wg stanu na dzień 31.12.2020 

zinwentaryzowano razem: 2 776 376 kg w tym osoby fizyczne: 2 734 776 kg , osoby prawne: 

41 600 kg. 

Unieszkodliwiono razem: 288 783 kg w tym osoby fizyczne: 258 683 kg, osoby prawne: 

35 400 kg, 

Pozostało do unieszkodliwienia: 2 487 593 kg, w tym osoby fizyczne: 2 476 093, osoby 

prawne: 6 200 kg. Gmina Hańsk wraz z Samorządem Województwa Lubelskiego kontynuuje 

działalność poprzez realizację projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

województwa lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego  na lata 2014 – 2020.    
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8.4. Gospodarka mieszkaniowa 

 

Zasób mieszkaniowy gminy 

Mieszkaniowy zasób gminy Hańsk wg. stanu na koniec 2020 roku obejmuje 18 mieszkań 

(w tym jeden lokal socjalny) stanowiących własność gminy Hańsk o łącznej powierzchni użytkowej 

859,06 m
2
: 

-  2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 59,2 m
2
 w budynku Przedszkola Gminnego 

w Hańsku Pierwszym – stan techniczny: dobry; 

- 3 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 127 m
2
 w budynku byłej Szkoły 

w Kulczynie – stan techniczny: dobry ; 

- 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 246,36 m
2
  w budynku Dom Nauczyciela 

w Dubecznie – stan techniczny: dobry; 

- 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 129 m
2
 znajdujące się w budynku 

oznaczonym adresem porządkowym ul. Kościelna 11 w Hańsku Pierwszym – stan techniczny: 

dobry; 

- 1 lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 55,4 m
2
 znajdujący się w budynku 

„OSIEMNASTKI” w Hańsku Pierwszym – stan techniczny: dobry; 

- 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 149,4 m
2
 znajdujący się w budynku 

komunalnym oznaczonym adresem porządkowym ul. Chełmska 11 w Hańsku Pierwszym – stan 

techniczny: bardzo dobry; 

- 1 lokal socjalny o powierzchni użytkowej 28,7 m
2
 znajdujący się bloku nr 2 w Krychowie – stan 

techniczny: dostateczny; 

- 1 budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 64 m
2
  znajdujący się w Kosyniu – stan 

techniczny: dopuszczający. 

Wysokość stawki bazowej czynszu za 1 m
2
 na okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.: 

1,94 zł. 

Od 01.07.2020 r. wysokość stawki bazowej czynszu za 1 m
2
 wynosić będzie 2,13 zł. Do 

stawki bazowej doliczane są (do 20%) zwyżki lub odejmowane zniżki, ze względu                         

na położenie lokalu, stan techniczny oraz wyposażenie.  

Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy uzależniony jest od wieku budynków, 

przeprowadzonych w przeszłości remontów oraz stanu ich utrzymania. Stan techniczny budynków 

lub poszczególnych elementów wskazuje na konieczność przeprowadzenia remontów 

i modernizacji w zakresie remontów elewacji, dachów, termomodernizacji budynków. W 2020 roku 

prowadzono bieżące drobne naprawy polegające na malowaniu i remontach instalacji elektrycznych 

oraz usuwano awarie zgłaszane przez lokatorów. 
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8.5. Oświetlenie uliczne 

Sieć dróg utwardzonych w terenach zabudowanych i ulic na terenie gminy Hańsk posiada 

oświetlenie uliczne. Są to miejscowości Krychów, Kulczyn, Konstantynówka, Rudka Łowiecka, 

Hańsk Pierwszy, Żdżarka, Dubeczno, Osowa i Macoszyn Mały. Łącznie do oświetlenia 

wykorzystanych jest 340 lamp w tym 317 lamp drogowych i 23 lampy niskie uliczne, które 

znajdują się bezpośrednio w zarządzie gminy i na jej bezpośrednim utrzymaniu. Wybudowano linie 

oświetlenia ulicznego na ul. Przemysłowej – 3 szt. lamp oświetleniowych drogowych typu LED za 

kwotę: 14 484,97 zł. Lampy drogowe na zasadach komercyjnych utrzymywane są przez PGE 

Dystrybucja S. A. oddział Chełm. W 2020 roku gmina wydała na utrzymanie i konserwację lamp 

drogowych –  41 051,79 zł oraz 10 884,42 zł na utrzymanie lamp ulicznych będących własnością 

gminy (lampy niskie – parkowe)  łącznie ze sterowaniem oświetleniem ulicznym na zasadzie 

(włącz – wyłącz).  

 

9. Finanse 

 

9.1. Zadania własne 

W Gminie Hańsk wskaźnik relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze,                 

o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalony dla 2020 roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi 

20,86%, dla porównania w 2019 r.-27,25%, 2018r.-19,91%. Żeby spełnić relacje określone                      

w ustawie o finansach publicznych gmina musi utrzymać relacje zrównoważenia wydatków 

bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy, im większa różnica między dochodami bieżącymi                 

a wydatkami bieżącymi tym wyższy wskaźnik pozwalający na finansowanie wydatków                                

o charakterze inwestycyjnym, zaciąganie zobowiązań (kredytów, pożyczek itp.) oraz spłatę tych 

zobowiązań. Stan zadłużenia gminy na 31.12.2020 rok wyniósł 1 176 460,00 zł są to dwa kredyty 

zaciągnięte  na realizację inwestycji : - w Banku Spółdzielczym w Parczewie o/Hańsk planowany 

termin spłaty kredytu zaciągniętego w 2018 roku to 20.12.2021 rok, - Bank Ochrony Środowiska                

w Chełmie planowany termin spłaty kredytu zaciągniętego w 2020 roku to 02.01.2024 rok. Stan 

zadłużenia w poprzednich latach był następujący: 

- 2018 r. – 1 055 552,00 zł,  

- 2019 r. – 630 696,00 zł. 
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Stan finansów gminy w latach 2018- 2020 przedstawia się następująco: 
 

Udział dochodów własnych do dochodów ogółem  

 

Lp. 

 

2020 

 

2019 

 

2018 

dochody ogółem 22 013 281,51 zł 17 943 056,85 zł 18 468 303,33 zł 

dochody własne 1 765 476,61 zł 1 758 492,20 zł 1 719 650,53 zł 

Udział dochodów własnych do 

dochodów ogółem 

8,02% 9,80 %, 9,31% 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem  

 

Lp. 

 

2020 

 

2019 

 

2018 

wydatki ogółem 21 852 328,80 zł 17 164 946,44 zł 19 995 367,70 zł 

wydatki majątkowe 6 431 427,82 zł 2 973 331,60 zł 6 252 239,46 zł 

udział wydatków majątkowych do 

wydatków ogółem 

29,43 % 17,32 %, 31,27 % 

Gmina w 2020 roku miała wypracowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 349 048,29 zł, 

którą przeznaczyła na spłatę zaciągniętych kredytów, natomiast wolne środki, o których mowa                   

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie zostały wprowadzone do budżetu                        

i zostaną rozliczone w latach następnych.  

Przychody budżetu 

 

Lp. 

 

2020 

 

2019 

 

2018 

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 

pkt 6 ustawy o finansach publicznych 

608 923,27 zł 604 717,15 zł 615 610,27 zł 

nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o 

niewykorzystane środki  pieniężne, o których 

mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o 

finansach publicznych 

349 048,29 zł 0,00 zł 1 098 002,25 zł 

niewykorzystane środki  pieniężne, o których 

mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o 

finansach publicznych 

0,00 zł 0,0 zł 0,00 zł 

zaciągnięte kredyty i pożyczki 1 000 000,00 zł 0,00 zł 500 000,00 zł 
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9.2. Wykonanie budżetu za 2020 rok 

 
  Budżet gminy Hańsk w 2020 roku po stronie dochodów określony został w kwocie                         

23 690 726,80 zł, wykonany został w kwocie 22 013 281,51 zł tj. 92,91 %. 

Wykonanie dochodów budżetu  

Lp. 2020 2019 2018 

Dotacje na zadania zlecone gminie 6 677 736,80 zł 5 886 323,57 zł 5 666 622,84 zł 

Dotacje na zadania własne gminy 645 489,26 zł 621 033,39 zł 492 553,40 zł 

Subwencja oświatowa 3 00 4226,00 zł 3 126 839,00 zł 3 224 555,00 zł 

Subwencja wyrównawcza 3 117 407,00 zł 3 407 217,00 zł 2 398 731,00 zł 

Subwencja równoważąca 101 771,00 zł 89 921,00 zł 14 319,00 zł 

Podatki i opłaty 1 765 476,61 zł 1 758 492,20 zł 1 719 650,53 zł 

Dochody z majątku 88 412,15 zł 45 636,91 zł 32 320,00 zł 

Dotacje na inwestycje 4 456 222,34 zł 891 836,78 zł 2 835 960,71 zł 

Pozostałe dochody 346 452,70 zł 380 385,85 zł 471 673,00 zł 

Udziały w podatku dochodowym od 

osób fizycznych i prawnych 

1 810 087,65 zł 1 735 371,15 zł 1 611 917,85 zł 

 

  Wydatki w 2020 roku zaplanowane zostały w kwocie 25 508 710,35 zł, wydatkowano                                  

21 852 328,80 zł tj. 85,66%. 

 

Bieżące utrzymanie jednostek gminy  

Lp. 2020 2019 2018 

Utrzymanie oświaty 4 278 806,51 zł 4 448 522,60 zł 4 202 247,32 zł 

Pomoc społeczna 6 770 416,57 zł 6 095 203,14 zł 5 936 780,56 zł 

Działalność Gminnego Ośrodka 

Kultury i biblioteki 

488 157,72 zł 509 500,00  zł 495 000,00  zł 

Działalność sportowa 58 723,16 zł 72 098,40 zł 60 407,79 zł 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

i narkomani 

15 426,44 zł 32 466,15 zł 35 920,58 zł 

Remonty dróg gminnych 272 246,09 zł 159 662,98 zł 227 340,36 zł 

Bieżąca działalność Urzędu 

Gminy tj. utrzymanie 

administracji i obsługę Rady 

Gminy 

1 528 338,06 zł 1 476 894,42 zł 1 391 509,90 zł 

Pomoc materialna dla uczniów 82 473,77 zł 77 659,13 zł. 81 248,00 zł 
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 W 2020 roku zrealizowano następujące inwestycje: 

1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 104376 L i 104375 L                                

w miejscowości Ujazdów - 275 707,12 zł 

2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr dz.54 w miejscowości Ujazdów 

(Mierzychód) – 184 568,24 zł 

3. Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Rudce Łowieckiej -10 997,25 zł 

4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 104369 L w miejscowości 

Macoszyn Mały (Kłębiki) – 153 396,89 zł 

5. Budowa utwardzenia terenu na dz. Nr 122/14 w Dubecznie przy ulicy Spółdzielczej –                     

23 570,00 zł 

6. Budowa ogrodzenia przy przedszkolu w Hańsku – 29 999,70 zł 

7. Budowa oświetlenia w miejscowości Hańsk Pierwszy ul. Przemysłowa  - 14 484,97 zł 

8. Zwiększenie udziałów w spółce Wirtualne Powiaty 3 - 44 600,00 zł 

9. Gmina Hańsk przyjazna naturze – 2 315 426,44 zł 

10. Zagospodarowanie budynków publicznych Powiatu Włodawskiego na potrzeby dziedzictwa 

kultury (GOK w Hańsku) – 3 253 863,50 zł 

11. Razem dla rozwoju e-usług publicznych -regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu 

włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski                               

i Sosnowica – 64 117,59 zł 

12.  Dotacja dla mieszkańców gminy na budowę studni głębinowych – 4000,00 zł 

13. Rozbudowa budynku strażnicy w Hańsku – 24 728,12 zł 

14. Przebudowa drogi gminnej nr 104364L w miejscowości Dubeczno (dokumentacja) – 

3000,00 zł 

15. Przebudowa drogi gminnej nr 104373L w miejscowości Kulczyn (dokumentacja)                             

– 11 468,00 zł 

16.  Przebudowa drogi gminnej nr 104377L w miejscowości Ujazdów (dokumentacja) – 

7 500,00 zł 

17.  Przebudowa drogi wewnętrznej nr dz.106 w miejscowości Kulczyn Kolonia (dokumentacja) 

–  10 000,00 zł 

Razem 6 431 427,82 zł 

Zestawienie wydatków majątkowych 

Lp. 2020 2019 2018 

Wydatki majątkowe 6 431 427,82 zł 2 973 331,60 zł 6 252 239,46 zł 
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 Zadania bieżące wykonane w 2020 roku 

1.Konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowości Dubeczno – 19 997,34 zł 

2. Wymiana dachu na świetlicy w Kulczynie – 65 448,16 zł 

3. Wykonanie zadaszenia i stołów w świetlicy w Osowie – 19 575,00 zł 

4. Remont świetlicy w Starym Majdanie – 2 800,00 zł 

5. Wykonanie opaski odwadniającej wokół świetlicy w Bukowskim Lesie – 8 860,64 zł 

 

9.3.  Zadania zlecone 
 

Na realizację zadań  zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, 

ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawa o swobodzie działalności 

gospodarczej, ustawa prawo przedsiębiorców, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawa             

o powszechnym obowiązku obrony RP Gmina Hańsk otrzymała w 2020 roku 67 745,39 zł dotacji. 

Wydatki jakie gmina poniosła na wykonanie w/w zadań  to kwota 85 342,31 zł tj. wynagrodzenia              

i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące związane z obsługą w/w zadań. Do wykonania 

zadań zlecony Gmina Hańsk dołożyła ze środków własnych 17 596,92 zł. 

Rozliczenie dotacji 

Lp. 2020 2019 2018 

Dotacja otrzymana                        

na zadania zlecone 

67 745,39 zł 52 150,12 zł 50 696,38 zł 

Wydatki poniesione                      

na zadania zlecone 

85 342,31 zł 74 826,64 zł 68 061,94 zł 

Wkład własny gminy                  

do zadań zleconych 

17 596,92 zł 22 676,52 zł 17 365,56 zł 

      Na realizację zadań  zleconych wynikających z ustaw: art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy 

o pomocy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekunów na 

podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizacjęart.10 ustawy 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”   

Rozliczenie dotacji 

Lp. 2020 2019 2018 

Dotacja otrzymana na 

zadania zlecone  

5 817 072,23 zł 5 098 086,16 zł 4 976 780,35 zł 

Wydatki poniesione na 

zadania zlecone 

5 853 129,38 zł 5 141 889,89 zł 4 998 033,63 zł 

Wkład własny gminy do 

zadań zleconych 

36 057,15 zł 52 803,73 zł 21 253,28 zł 

                Razem                        53 654,07 zł                            75 480,25 zł                    38 618,84 zł 
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Wydatki związane z pandemią Covid-19  

 

W związku z wybuchem pandemii koronawirusa na środki ochrony osobistej  w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa pracowników urzędu i jednostek podległych, pracowników szkół, 

ochrona uczniów, petentów  wydano środki o łącznej kwocie 33 662,31 zł.  

 

9.4. Podatki 
 

Stawki  podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2020 r. 

 

Podatek rolny        - 146,15 zł, za 1 ha przelicz. gruntów /w gosp. rol./. 

         -  292,30 zł, za 1 ha fizyczny gruntów/ na użytkach rol. do 1 ha/. 

Podatek leśny        -  42,73 zł za 1 ha fizyczny lasu w wieku powyżej 40 lat. 

 

Podatek od nieruchomości: 

od gruntów: 

a)  związanych z działalnością gospodarczą  – 0,81 zł od 1m
2
 powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior                      

i zbiorników sztucznych – 4,62 zł od 1 ha powierzchni, 

c)  od pozostałych gruntów - 0,26 zł od 1m
2
 powierzchni, 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz.1777) - 3,03 zł od 1 m
2 

 pow. 

od budynków lub ich części: 

   a) mieszkalnych – 0,43 zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej; 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 21,68 zł od 1 m
2
powierzchni 

użytkowej; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym - 10,78 zł od 1m
2  

powierzchni użytkowej;                                                                

d) związanych z  udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,53 zł od 1m
2 

 

powierzchni użytkowej; 

e) pozostałych budynków – 6,05 zł od 1 m
2  

powierzchni użytkowej. 

 

od budowli – 2% ich wartości. 

Udzielone ulgi z tytułu nabycia gruntów – 5 601,28 zł. 

Udzielone ulgi z tytułu scalenia gruntów – 36 710,85 zł. 

Udzielone ulgi inwestycyjnych – 1 733,26 zł. 

Umorzenia w podatkach -   49 249,00 zł. 
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Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy: 

 za budynki mieszkalne – 35 229,43 zł. 

 za grunty związane z działalnością gospodarczą – 8 963,46 zł. 

 za budowle   51 525,67 zł. 
 

 

10. Turystyka 

10.1. Baza turystyczna 

 

Na terenie gminy brak jest typowej bazy turystycznej takiej jak hotele, pensjonaty, 

schroniska, campingi, kąpieliska, punkty gastronomiczne. 

Przy drogach wojewódzkich i powiatowych znajdują się parkingi - najczęściej leśne  

z zadaszeniami. W miejscowościach Dubeczno i Kulczyn-Kolonia, przy Bagnie Bubnów i jeziorach 

w Osowie znajdują się wieże widokowe. Zadaszenia turystyczne znajdują się w: Kulczynie, 

Bukowskim Lesie, Hańsku Pierwszym, Osowie  oraz Szcześnikach. W ramach projektu „Dolina 

Bugu bezgraniczne możliwości” wykonano adaptację wieży kościelnej w Hańsku na wieżę 

widokową oraz kładkę do Jeziora Dubeczyńskiego. 

Przez gminę wiedzie jeden szlak turystyczny pieszy Pojezierny (niebieski) 

oraz ścieżka rowerowa o zasięgu wojewódzkim. W chwili obecnej od wspomnianej ścieżki 

utworzona jest lokalna ścieżka rowerowa po Krowim Bagnie. Przez teren gminy wiedzie „Poleski 

Szlak Konny”. Dla zwolenników turystyki wodnej zostały wytyczone szlaki spływowe na rzece 

Włodawce i szlak wodny Więzienny Rów-Krzewianka. 

 

10.2. Agroturystyka 

W prowadzonym przez urząd gminy rejestrze gospodarstw agroturystycznych znajdują się 

dwa gospodarstwa agroturystyczne: 

- Pensjonat „Osowianka” zlokalizowany w miejscowości Osowa, 

- Gospodarstwo Agroturystyczne „ Sołtysówka” w Macoszynie Małym. 

10.3. Środowisko naturalne 

Olbrzymim walorem przyrodniczym gminy Hańsk jest środowisko naturalne. Wspaniała 

fauna i flora a także walory krajobrazowe, rzadkie gatunki zwierząt, niespotykany charakter Bagna 

Bubnów. 

Niewątpliwym atutem są również lasy stanowiące 38,5% powierzchni całej gminy. 

W celu ochrony tych stanowisk na terenie gminy Hańsk występują  następujące obszary                    

i obiekty chronione: 
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 Poleski Park Narodowy 

 Rezerwat przyrody - „Żółwiowe  Błota"   

 Sobiborski Park Krajobrazowy 

 Obszary Chronionego Krajobrazu: Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, Chełmski 

Obszar Chronionego Krajobrazu 

 Użytki ekologiczne: 

o „Torfowisko  Dubeczyńskie" 

o „Bagno Ostrowskie" 

o „Żdżarka"  

o „Dolina rzeki Tarasienki" 

o ,,Dolina rzeki Krzewianki” 

Pomniki Przyrody 

Rada Gminy Hańsk Uchwałą Nr XXI/138/05 z dnia 22 kwietnia 2005 roku ustanowiła 

pomnikami przyrody n/w drzewa: 

1) Świerk położony na terenie Leśnictwa Żdżarka w oddziale Nr 102, 

2) Dęby szt. 6 położone na terenie Leśnictwa Żdżarka w oddziale Nr 80, 

3) Lipa w miejscowości Osowa – „Osowa Podlaski” przy posesji nr 89. 
 

 

 

11. Informatyzacja gminy 

Działania związane z informatyzacją Gminy Hańsk opierały się w 2020 roku na wdrażaniu 

nowych systemów i procedur ich obsługi w ramach projektu partnerskiego „Razem dla rozwoju e-

usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów 

chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica” Przeważająca większość 

systemów wdrożonych w ramach tych działań znacząco podniosła poziom bezpieczeństwa  

przetwarzania danych w Urzędzie Gminy Hańsk.  

Wdrożono:  

- elektroniczne usługi za pośrednictwem platformy e-puap. 

- System Elektronicznego Obiegu Dokumentów w urzędzie, 

-  nowy system powiadamiania sms,  

- dostosowano stronę internetową gminy Hańsk do potrzeb osób niepełnosprawnych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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- nowy rozszerzony system ochrony sieci urzędu gminy wraz z zabezpieczeniami 

antywirusowymi, 

- portal podatnika dający możliwość wglądu dla zarejestrowanych użytkowników do swoich 

zobowiązań podatkowych a w przyszłości wraz z wdrożeniem nowej wersji portalu również 

możliwość dokonywania bezpośrednich płatności elektronicznych. 

- system tworzenia i przechowywania kopii bezpieczeństwa danych i systemów 

dziedzinowych. 

Przeprowadzono szereg analiz procesów przetwarzania i przepływu danych w systemach 

dziedzinowych urzędu, procesów zarządzania tym przepływem oraz podatności na ewentualne 

zagrożenia teleinformatyczne. Działania te pozwoliły na doposażenie serwerowni urzędu                            

w urządzenia niezbędne na dzień dzisiejszy i gwarantujące pewnego rodzaju skalowalność                          

w przyszłości dla rozwoju sieci i całej teleinfrastruktury urzędu. 

W ramach w/w działań znacząco podniesiono poziom bezpieczeństwa infrastruktury 

teleinformatycznej urzędu a przez to również danych osobowych mieszkańców naszej gminy.  

Poza działaniami w ramach w/w projektu sytuacja związana z epidemią SARS-Cov-2 

zmusiła do wdrożenia nowych rozwiązań umożliwiających organizacje pracy w urzędzie gminy                 

w sposób zdalny. Został dokupiony niezbędny sprzęt w postaci laptopów, dodatkowego routera          

oraz oprogramowania do zdalnego zarządzania infrastrukturą informatyczną. Rozpoczęto też 

przyjmowanie płatności bezgotówkowych przy wykorzystaniu 3 terminali płatniczych. 

Sytuacja epidemiologiczna zmusiła również do reorganizacji i wykorzystania nowych form 

pracy biura obsługi i samej Rady Gminy Hańsk. System obsługi i transmisji posiedzeń Rady został 

rozbudowany o moduł umożliwiający zdalne przeprowadzanie posiedzeń Rady. Wszystkie sesje 

Rady Gminy Hańsk transmitowane były na żywo przez Internet. Przeprowadzano również zdalne 

posiedzenia komisji z wykorzystaniem technologii informatycznych. 

 

12. Organizacje pozarządowe 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2020 roku odbywała się na zasadach: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. Współpraca 

odbywała się w dwóch formach: współpracy o charakterze finansowym oraz współpracy o 

charakterze pozafinansowym. Uchwałą Nr VI/55/19 Rady Gminy Hańsk z dnia 19 listopada 2019 r. 

został przyjęty „Program współpracy Gminy Hańsk z organizacjami pozarządowymi oraz                           

z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
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pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” .Wysokość środków finansowych 

przeznaczonych,    na realizację programu wynosiła 70 000,00 zł. 

Współpraca o charakterze finansowym polegała na ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Gminy Hańsk w 2020 roku w formie:  

 upowszechniania kultury fizycznej (w odpowiedzi wpłynęła 1 oferta), 

 upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

(w odpowiedzi wpłynęły 2 oferty), 

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (w odpowiedzi wpłynęła 1 oferta). 

 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (w odpowiedzi 

wpłynęły 2 oferty). 

Współpraca o charakterze pozafinansowym polegała na wymianie informacji o podejmowanych 

działaniach; promocji inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe; 

pomoc przy organizacji imprez i realizacji programów, udostępnianiu pomieszczeń będących 

w posiadaniu Gminy do organizacji spotkań; konsultowaniu projektów aktów normatywnych; 

wspieraniu w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy oraz 

współdziałaniu w pozyskiwaniu środków z funduszy z budżetu Unii Europejskiej. 

Zadania realizowane w 2020 roku: 

1. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 

gminy Hańsk, poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, udział w zawodach i rozgrywkach” 

Klub Sportowy „Hutnik” Dubeczno. Zadanie dofinansowane dotacją w wysokości 55 000,00 zł. 

2. „Tradycja i dziedzictwo narodowe” Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej w Hańsku. 

Zadanie dofinansowane dotacją w wysokości 3 000,00 zł. 

3. „Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizowanie tematycznych 

imprez kulturalnych w 2020 r.” Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Lepsza Przyszłość Gminy 

Hańsk” w Dubecznie. 

Zadanie dofinansowane dotacją w wysokości 3 000,00 zł- zwrot dotacji. 

4. „Aktywizacja społeczna osób starszych” Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej w Hańsku. 

Zadanie dofinansowane dotacją w wysokości 3 000,00 zł. 
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5. „Aktywizacja mieszkańców wsi Ujazdów” Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej 

w Hańsku. Zadanie dofinansowane dotacją w wysokości 3 000,00 zł. 

6. „Aktywizacja mieszkańców wsi Hańsk -Kolonia” Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej                 

w Hańsku. Zadanie dofinansowane dotacją w wysokości 3 000,00 zł. 

 

13. Ochotnicze Straże Pożarne 
 

Ochotnicze Straże Pożarne to organizacje, które działają na podstawie: ustawy Prawo                 

o stowarzyszeniach, statutu Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej jako dobrowolne, 

samorządne, trwałe zrzeszenia o celach nie zarobkowych. Samodzielnie określają swoje cele, 

programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalają akty wewnętrzne dotyczące działania, 

a działalność swoją opierają na pracy społecznej swoich członków. 

Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, jako stowarzyszenie, zarejestrowana jest w sądzie 

w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszeń, posiada swoją siedzibę, osobowość prawną i jest 

członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

Działania ratownicze na terenie gminy  realizuje obecnie  3 jednostki ochotniczych straży 

pożarnych w tym OSP Hańsk działająca  ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 

Ogółem w strukturach OSP działa 151 członków zwyczajnych w tym 130 mężczyzn i 21 kobiet. 

Działają również 2 drużyny młodzieżowe chłopców  i dziewcząt oraz jedna Kobieca Drużyna 

Pożarnicza. W roku 2020 na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gmina Hańsk 

wydatkowała kwotę 114 499,10 zł. W 2020 roku z powodu pandemii nie były organizowane 

zawody sportowo-pożarnicze i konkursy wiedzy pożarniczej ( przeprowadzony został tylko etap 

gminny konkursu wiedzy pożarniczej).  Na wyposażeniu dwóch OSP  są  samochody  gaśnicze typu 

średniego  2-OSP Hańsk i 1- OSP Osowa, OSP Ujazdów posiada na wyposażeniu samochód „Żuk” 

oraz motopompę. OSP Hańsk posiada na wyposażeniu samochód typu lekkiego. OSP Hańsk jest 

bardzo dobrze wyposażona w niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji ratownictwa pożarowego                   

i drogowego.  W 2020 r. na terenie powiatu włodawskiego zanotowano 610 zdarzeń co stanowi 

wzrost   o 22 % w stosunku do roku 2019 r. kiedy zanotowano 500 zdarzeń. Jednostki ochrony 

przeciwpożarowej brały  udział przy 154 pożarach, 395 miejscowych zagrożeniach i 61 alarmach 

fałszywych. 

 

Zdarzenia w roku 2020 w gminie Hańsk: (dane- PSP we Włodawie) 

 

    Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe OGÓŁEM ZDARZEŃ 

LP. Powiat / gmina RAZEM RAZEM Razem Ogółem zdarzeń 

1 włodawski 154 395 61 610 

2 Hańsk 20 30 1 51 
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Udział w zdarzeniach jednostek OSP w 2020 (dane- PSP we Włodawie) 

 

Jednostka Pożary Miejscowe Zagrożenia Alarmy Fałszywe Razem 

OSP Hańsk 20 23 1 44 

OSP Osowa  3 1 0 4 

OSP Ujazdów 0 0 0 0 

 

Koordynowanie doposażenia jednostek OSP włączonych do KSRG w ramach realizacji dotacji 

celowej budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z KSRG. 

W celu zapewnienia odpowiedniej gotowości jednostek KSRG są one corocznie 

dofinansowywane dotacjami  z  budżetu  państwa przyznawanymi  na  podstawie  art. 33  ustawy                 

z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  o  ochronie  przeciwpożarowej,  przeznaczonymi na zapewnienie  

gotowości  bojowej jednostek ochrony  przeciwpożarowej, działających  w  ramach  krajowego  

systemu  ratowniczo - gaśniczego.  Wysokość dotacji określana jest  w ustawie budżetowej na dany 

rok. Jednostki,  ubiegające  się  o  przyznanie  dotacji, składają  wnioski  do Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem właściwego terytorialnie Komendanta  

Powiatowego/Miejskiego PSP. 

Kwoty dofinansowania jakie uzyskały jednostki w 2020 roku 

 

Lp. Nr i nazwa 

jednostki 

Sprzęt uzbrojenia i 

techniki specjalnej 

Wyposażenie osobiste i 

ochronne strażaków 

Dotacje łącznie 

1. OSP Hańsk 1500 4500 6000 

2. OSP Osowa 1950 750 2700 

3. OSP Ujazdów 1950 750 2700 

 

Działania prowadzone przez PSP we Włodawie na terenie Gminy Hańsk to:  

- kontrole na podstawie rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych: 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Hańsku Włodawska 7a, 22-235 Hańsk Pierwszy - Instalacja 

sieci hydrantowej na terenie miejscowości Hańsk Pierwszy. Kontrola nie stwierdziła 

nieprawidłowości.  

  Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne  Sp. Z o.o., ul. Spokojna 2, 22-235 Hańsk - 

Instalacja sieci hydrantowej na terenie miejscowości Hańsk Pierwszy, Konstantynówka. 

Podczas kontroli sprawdzono stan wykonania decyzji z 2019 r. Stwierdzono brak wykonania 

obowiązków zawartych decyzji 9/PZ/19. Wystawiono upomnienie, a czynności kontrolno-

rozpoznawcze wykazały 27 nieprawidłowości. W związku z tym wszczęto postępowanie 

administracyjne i wydano kolejną decyzje. 
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  Nadleśnictwa w Powiecie Włodawskim – kompleksy leśne w Gminie Hańsk 

- kontrole na podstawie wniosku z dnia 03.12.2020 r., o zajęcie stanowiska w trybie art. 56 

Prawo budowlane. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku – remont i przebudowa 

budynku zlokalizowanego na działce numer 280/3 w Hańsku Pierwszym. Kontrola zakończona 

wydaniem stanowiska do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.  

- Czynności kontrolno- rozpoznawcze przeprowadzono na podstawie wniosku Starosty 

Włodawskiego o wydanie pozwolenia na zbieranie odpadów - Punkt Selektywnego Zbieranie 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) usytuowanego na terenie Przedsiębiorstwa Usługowo – 

Produkcyjnego Sp. z o.o. w Hańsku Pierwszym przy ul. Spokojnej 2. Kontrola zakończona 

wydaniem postanowienia do Starosty Włodawskiego. 

 

14. Kultura fizyczna i sport 

          Zadania związane ze sportem na terenie gminy odbywają się przy zaangażowaniu Szkoły 

Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku, Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku 

oraz Klubu Sportowego „Hutnik” Dubeczno, otrzymującego dotację na działalność z budżetu 

gminy.  

Na terenie gminy funkcjonują drużyny w dwóch sekcjach: piłki nożnej – zrzeszonej                         

w Polskim Związku Piłki Nożnej oraz piłki siatkowej.  

W skład sekcji piłki nożnej wchodzą drużyny w czterech kategoriach wiekowych: senior, 

trampkarz, młodzik, żak (łącznie  60 zawodników uprawnionych w Okręgowym Związku Piłki 

Nożnej, z czego 40 do osiemnastego roku życia). Z zajęć piłki nożnej, oprócz osób uprawnionych 

korzystają również osoby nie zgłoszone do oficjalnych rozgrywek.  

Sekcja piłki siatkowej, obejmująca drużynę seniorską i młodzieżową, nie jest zrzeszona 

w polskim związku sportowym ale aktywnie uczestniczy w lokalnych turniejach i rozgrywkach. 

Obejmuje około 20 zawodników, z czego połowa to osoby do osiemnastego roku życia.  

Bazę sportową na terenie gminy stanowią takie obiekty jak:  

 Gminny Stadion w Dubecznie im. Mieczysława Szelewickiego, 

 Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”, 

 Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Hańsku, 

 Boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Dubecznie, 

 Otwarta Strefa Aktywności w Kulczynie, 

 Otwarta Strefa Aktywności w Dubecznie, 

 Strzelnica w Hańsku Pierwszym 
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Do dyspozycji mieszkańców oddane są również miejsca rekreacyjne w postaci placów zabaw 

oraz siłowni zewnętrznych. 

15. Administracja 

Stanowiska oraz stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Hańsk na dzień 31 grudnia 2020 roku 

Kierownictwo Urzędu: 

1.Wójt Gminy 

2.Sekretarz Gminy  

3.Skarbnik Gminy 

Samodzielne stanowiska pracy: 

1. ds. kadrowych i obsługi Rady Gminy, Archiwista 

2. ds. obywatelskich i obsługi CEIDG, Kierownik USC  

3. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, rolnictwa, leśnictwa 

4. ds. komunikacji i ochrony przeciwpożarowej 

5. ds. wymiaru i księgowości podatkowej 

6. ds. wymiaru i rozliczeń należności,  fakturowania 

7. ds. rozliczania podatku VAT i księgowości GOK 

8. ds. księgowości Urzędu Gminy  

9. ds. oświaty 

10. ds. płac  

11. ds. księgowości jednostek oświatowych 

12. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, stanowisko pracy ds. informatyki, promocji 

gminy i bhp 

13. ds. gospodarki komunalnej, mienia gminy i ochrony środowiska 

14. ds. budownictwa, inwestycji i planowania przestrzennego 

15. ds. funduszy zewnętrznych i spraw administracyjnych 

16. Robotnik gospodarczy – sprzątaczka 

17. Kierowca autobusu 

Ponadto w 2020 roku w ramach robót publicznych zatrudnione były 3 osoby:  

- na stanowisku referent – 1 osoba, 

- na stanowisku robotnik drogowy- 2 osoby. 

Urząd Gminy Hańsk w 2020 roku zawarł następujące umowy cywilnoprawne: 

 kierowcy OSP- 1 osoba, 
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 sprzątanie pomieszczeń OSP- 1 osoba, 

 opiekuni przewozów szkolnych- 9 osób  

    

 

16. Rolnictwo 

Charakterystyczną cechą wykorzystania gruntów w gminie Hańsk jest fakt, że występuje 

niewielki odsetek 24,2% gruntów ornych. Użytki zielone stanowią 26,2%. 

Jedną z podstawowych przyczyn niskiego wykorzystania terenu gminy do upraw polowych 

jest słaba jakość gleb. Znaczną powierzchnię zajmują tereny bagienne i torfowe oraz duże obszary 

leśne -42% gruntów gminy w tym prywatnych 24,9%. Głównymi gatunkami występującymi 

w drzewostanie są: sosna, olcha, brzoza, dąb. Zalesiane grunty, to grunty słabych klas 

bonitacyjnych, usytuowane w granicach polno-leśnych. 

Wyszczególnienie Powierzchnia w ha % 

Użytki rolne 

Lasy i zadrzewienia 

Pozostałe grunty i nieużytki 

9659 

7678 

510 

49,6 

39,4 

11 

Razem 17847 100 

 Tabela: struktura użytkowania gruntów 

Użytki rolne zajmują w gminie Hańsk powierzchnię 9659 ha z tego gospodarstwa 

indywidualne 7827 ha (90,4% ogólnej powierzchni UR). Pozostałe grunty są we władaniu sektora 

publicznego i komunalnego, osób prawnych lub Agencji Własności Skarbu Państwa. Na terenie 

gminy Hańsk dominują gospodarstwa małe. Najwięcej gospodarstw mieści się w przedziale o pow. 

2-5 ha użytków rolnych (łącznie 29,8%), drugą pod względem liczby jednostek grupę stanowią 

gospodarstwa o pow. 5-10 ha (22,7%).Średnia powierzchnia gospodarstwa na terenie gminy Hańsk 

wynosi 9,25 ha. Blisko 70% użytków rolnych Gminy Hańsk to grunty V i VI klasy bonitacyjnej. 
 

17. Kultura – Biblioteka 

 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku w roku 2020 różniła                                             

się od dotychczasowej ze względu na pandemię COVID-19. W obliczu sytuacji epidemicznej                 

kwestia bezpieczeństwa nabrała większego znaczenia. Wprowadzono nowe zasady mające ważny                

cel - zminimalizowanie możliwości zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa             

dla pracowników oraz osób przebywających w naszej instytucji. Zastosowano się do aktualnych 

wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego. Ze względu na wprowadzone restrykcje większość zaplanowanych 

wydarzeń kulturalnych w naszej gminie nie odbyła się. Wszelkie decyzje dotyczące działalności 
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GOK Dyrektor podejmował w porozumieniu z Wójtem gminy Hańsk. Choć sytuacja epidemiczna 

wymusiła na nas zamknięcie instytucji dla odbiorców i gości, nie oznacza to, że nie 

funkcjonowaliśmy. Staraliśmy się wypełnić kulturą przestrzeń online, docieraliśmy do naszych 

odbiorców za pośrednictwem wirtualnej przestrzeni: strona internetowa, facebook, kontakt 

telefoniczny i e-mailowy. Zbiory biblioteczne były udostępniane na zasadzie zamówień – bez 

dostępu do półek, natomiast książki zwrócone przez czytelników przechodziły obowiązkową 

kwarantannę. Trwająca pandemia pozwoliła w bibliotece na uporządkowanie księgozbioru (selekcja 

zniszczonych książek) oraz wpisywanie książek do katalogu bibliotecznego „Mateusz”, aby jak 

najszybciej umożliwić czytelnikom zamawianie książek on-line. Ponadto pandemia umożliwiła nam 

spokojną przeprowadzkę do nowo wyremontowanego budynku GOK, m.in.: przewóz książek                         

i innych materiałów, skręcanie nowych mebli, przygotowanie pomieszczeń, montaż sprzętu                          

i wyposażenia (projekt „Zagospodarowanie budynków publicznych obszaru Powiatu Włodawskiego 

na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” - Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – 

projekty regionalne -  w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020 RPO WL 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego).   

Całkowita wartość projektu - 4 052 729,23 zł 

Dofinansowanie z UE - 1 423 295,56 zł 

Wkład własny gminy - 2 629 433,72 zł 

 

W skład Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku wchodzą:  

Biblioteka, Dom Kultury w Dubecznie oraz Orlik. 

 

Stan zatrudnienia w GOK w 2020 r.: 

 GOK w Hańsku:  

- 1 etat – Dyrektor 

- 1 etat - Instruktor 

- Umowy zlecenia: 2 instruktorów zespołów 

 Biblioteka:  

- ¼ etatu - Bibliotekarz 

- ¾ etatu - Bibliotekarz 

 Dom Kultury w Dubecznie:  

- 1 etat - Instruktor 

- ¾ etatu - Robotnik Gospodarczy 

 Orlik - Umowy zlecenia: 2 Animatorów 
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Biblioteka 

 Liczba czytelników ogółem - 350 

 Łączna liczba woluminów - 7715 

 Liczba wypożyczeń książek - 5683 

 Liczba prenumerowanych czasopism - 5 

 Liczba wypożyczeń czasopism - 115 

Budżet i pozyskane środki GOK  

 Dotacja podmiotowa z Gminy Hańsk - 430 400,83 zł 

 Z najmu pomieszczeń - 1 685,00 zł 

 refundacja Urząd Pracy - 10 256,19 zł 

Budżet i pozyskane środki Biblioteki  

 Dotacja podmiotowa z Gminy Hańsk - 57 756,89 zł 

 Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Program 

Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 -  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - 

8 000,00 zł 

 

W roku 2020 GOK w Hańsku był organizatorem i współorganizatorem m.in. 

następujących wydarzeń kulturalnych, społecznych i rozrywkowych: 

1. 06.01.2020 - V Hański Orszak Trzech Króli 

2. 05.01.2020 - Spotkanie opłatkowo-noworoczne Klubu Seniora w Dubecznie 

3. 10.01.2020 - Występ teatru kukiełkowego „Animalo” w Przedszkolu w Hańsku 

4. 12.01.2020 - Spotkanie opłatkowo-noworoczne KGW w Osowie 

5. 11-23.02.2020 - Ferie w GOK, DK i Orlik (Zorganizowano m.in. gry i zabawy sportowe                     

na hali, karaoke, gry Xbox, dmuchańce, zajęcia animacyjne „Magiczny pamiętnik”, zajęcia 

plastyczne „Coś z niczego”, „Magnesy na lodówkę metodą decoupage”, „Piasek 

kinetyczny”, szycie pufy, tworzenie kartek na dzień babci i dziadka, szycie worko-plecaków, 

zajęcia kulinarne „Master Cheff”, wyjazd do: kina „Zorza” w Chełmie, parku trampolin                     

w Chełmie, PPN na ścieżkę dydaktyczną „Spławy”, bubble soccer, bajki z kliszy, gry „Bez 

prądu”, kalambury, zajęcia i występy teatralne „Grające drzewko”, „O misiu”, Bal 

Karnawałowy. 

6. 31.01.2020 - Występ Zespołu Obrzędowego z Hańska na 45. Międzywojewódzkim Sejmiku 

Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie 

7. 20.02.2020 - „Tłusty czwartek” w DK w Dubecznie 

8. 01.03.2020 - Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Hańsk 

9. 08.03.2020 - Występy artystyczne z okazji Dnia Kobiet w GOK Hańsku i DK w Dubecznie 
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10. 28.04.2020 - Udział w projekcie: „Ogród na pTAK" - sadzenie drzewek przy DK                               

w Dubecznie 

11. 03.05.2020 - Obchody Święta Narodowego 3 Maja w Hańsku 

12. 04-06.2020 - Produkcja filmu poklatkowego „Braczek”  w DK w Dubecznie 

13. 25.06.2020 - Wycieczka Klubu Seniora z DK (Korycin) 

14. 08.07.2020 - Wycieczka Klubu Seniora z DK (Drohiczyn, Grabarka, Koterka, Mielnik, 

Mielnik - Zabuże) 

15. 15.07.2020 - Wycieczka Klubu Seniora z DK (Tomaszów Lubelski, Susiec, Zwierzyniec) 

16. 12.07.2020 - Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Hańsk 

17. 19.07.2020 - XVI Festyn „Dzień Pszczelarza” w Hańsku 

18. 10.08.2020 - Nagranie widowiska „Oborywanie kozy” przez TVP 3 Lublin 

19. 17.08.2020 - Zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Hańsk 

20. 21.08.2020 - Zajęcia „Pomaluj swoją koszulkę” 

21. 26.08.2020 - Rajd rowerowy dla dorosłych (Łowiszów, jezioro Wytyckie, Krychów) 

22. 26.08.2020 - Gminny konkurs wieńców dożynkowych 

23. 27.08.2020 - Rajd rowerowy dla dzieci (Suchawa) 

24. 30.08.2020 - Występ Zespołu Obrzędowego na Dożynkach Województwa Lubelskiego                       

25. 29.08.2020 - Inscenizacja boju pod Osową 

26. 29.08.2020 - Zakończenie wakacji (ognisko) 

27. 09.09.2020 - Rajd rowerowy dla dorosłych (Czachary, Zastawie) 

28. 23.09.2020 - „Dzień Ziemniaka” - ognisko przy zadaszeniu turystycznym w Dubecznie 

29. 07.10.2020 - Wycieczka Klubu Seniora z DK (Jeruzal - filmowe Wilkowyje, zespół 

pałacowo - parkowy Potockich w RADZYNIU PODLASKIM) 

30. 11.11.2020 - Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Hańsku 

Liczba zawartych umów na wynajem pomieszczeń świetlic i pomieszczeń GOK – 13. 
 

 

18. Zabytki 
 

Gmina Hańsk nie posiada wielu materialnych zabytków. Większość z nich związana jest 

z zabytkowym Kościołem pw. Św. Rajmunda w Hańsku. Oprócz zabytków sakralnych szczątkowo 

zachowały się elementy majątku dworskiego. Po pałacu zostały częściowo odkryte fundamenty. 

Pozostała także stajnia, drożdżownia i ruiny gorzelni, przebudowane przez zmieniających się 

właścicieli. Ocalała także część parku z przewagą lipy drobnolistnej i jesionu wyniosłego 

w drzewostanie. Pozostałości parku przydworskiego znajdują się także w Kulczynie-Kolonii.  
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W Kulczynie-Kolonii znajduje się stanowisko archeologiczne - grodzisko na bagnach 

datowane na około IX wiek. W prywatnych rękach, w GOK w Hańsku oraz w sali pamięci w szkole 

znajdują się bogate zbiory przedmiotów codziennego użytku, militariów, ubiorów, narzędzi itp. 

często o wartości historycznej. 

19. Realizacja Polityk, Strategii, Programów, Budżetu Obywatelskiego  

 

1.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Hańsk na lata 2014-2020 

zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębianie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi 

instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną oraz instytucjami 

działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej między innymi jak: edukacja, polityka 

zdrowotna, bezpieczeństwo publiczne, pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, zapobieganie 

wykluczeniu społecznemu , polityka równego statutu kobiet i mężczyzn. 

2.Gminny Program Przeciwdziałania Pomocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy                

w rodzinie na lata 2015-2020. 

Gminny Program Przeciwdziałania Pomocy w rodzinie służy podjęciu celowych                                    

i skoordynowanych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy poprzez między 

innymi opracowanie i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy, prowadzenie 

poradnictwa i interwencji, tworzenie zespołu interdyscyplinarnego. 

3.W ramach realizacji  Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hańsk na lata 

2019 -2023   w roku 2020 zrealizowano działania w zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży oraz 

dorosłych.  

Zrealizowano programy profilaktyczne, przeprowadzono warsztaty, zatrudniono pedagoga/ 

psychologa/terapeutę uzależnień, kontynuowano prowadzenie Środowiskowego Klubu 

Profilaktycznego oraz wsparto otwarcie Świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci                     

i młodzieży „Okno na świat”. 

W związku ze stanem epidemii, ogłoszonego z powodu wirusa COVID-19 realizacja  wyżej 

wymienionych zadań był czasowo zawieszona lub ograniczona. Wykorzystywano zdalne kanały 

komunikacji głosowej i tekstowej.  

 

Wykonanie lata 2018-2020 

Rok 2018 2019 2020 

Wykonanie 35 920,58 zł 32 466,15 zł 15 426,15 zł 
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4. Program Wspierania Rodziny Gminy Hańsk na lata 2020-2022. 

Program Wspierania Rodziny Gminy Hańsk na lata 2020-2022 został opracowany w oparciu                        

o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła          

w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.  

Program skierowany jest do rodzin wychowujących dzieci, zamieszkujących na terenie gminy 

Hańsk. Rodziny, w których choć postawy rodzicielskie są prawidłowe to wymagają wsparcia, gdyż 

często borykają się z problemem wielodzietności, bezrobocia a co za tym idzie ubóstwa. Zjawisko 

ubóstwa wyklucza rodziny z życia społecznego i kulturalnego co sprzyja powstawaniu 

marginalizacji i degradacji funkcji rodziny. 

Szczególnego wsparcia bez wątpienia potrzebują rodziny niewydolne wychowawczo, 

opiekuńczo oraz niezaradne. Dysfunkcjonalność w prawidłowym wypełnianiu roli rodziców 

przejawia się w tych rodzinach na wielu płaszczyznach. Dlatego też wymagają szczególnego 

wsparcia ze strony podmiotów zawodowo zajmujących się świadczeniem pomocy na rzecz dziecka  

i rodziny. 

 

5. Strategia Rozwoju Gminy Hańsk na lata 2015-2020 
 

Strategia obejmująca lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023) kładzie nacisk                                  

na zrównoważony rozwój gminy, opierający się na konsolidacji polityki środowiskowej, 

gospodarczej, przestrzennej i społeczno-kulturowej. Zadania inwestycyjne które są zawarte                        

do wykonania   w Strategii nie są realizowane w kolejności ze względu na środki pomocowe, 

głównie unijne rządzące się swoimi prawami. Nie są również realizowane przez gminę ze względu 

na zmieniające się potrzeby, możliwości finansowe, dostępność środków pomocowych oraz 

priorytety wskazane przez radnych. 

Efekty: 

 modernizacja wielu lokalnych dróg, 

 modernizacja oświetlenia ulicznego, 

 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

 modernizacja i wyposażenie straży pożarnych. 

 Polepszenie bazy instytucji kultury 

 wsparcie działań na rzecz wykorzystania instrumentów OZE 

Szczegółowy wykaz inwestycji zrealizowanych w rozdziale Finanse 
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6. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Hańsk 
 

Celem strategicznym Planu jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez 

wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Hańsk. W 2020 podobnie jak w latach 

poprzednich podjęto intensywne działania na rzecz doprowadzenia gazu do Hańska Pierwszego, 

działania informacyjne skierowane do mieszkańców na temat programu „Czyste powietrze” 

podpisując z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Lublinie porozumienie                              

na prowadzenie tego programu w gminie. Większość zadań tego programu pokrywa się z realizacją 

Strategii Rozwoju Gminy Hańsk 2015-2020. 

7. Wieloletni  Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Hańsk na lata 

2020-2024 
 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Hańsk na lata 2020-

2024 uchwalony został na podstawie Uchwały Nr VII/63/19 Rady Gminy Hańsk z dnia  20 grudnia 

2019 r. Celem programu jest określenie podstawowego kierunku działania Gminy  Hańsk 

w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym. 

Zgodnie z przyjętymi w Programie zasadami, systematycznie podnoszono – raz do roku, stawkę 

bazową czynszu, w efekcie czego jej aktualna wysokość kształtuje się na podobnym poziomie stawek 

stosowanych w sąsiednich gminach oraz powiecie.  

8. Program Współpracy Gminy Hańsk z organizacjami pozarządowymi oraz z 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 

Program określał w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także 

obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Gminy Hańsk 

z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy                

lub na rzecz jej mieszkańców.  

9. Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Hańsk w roku 2020 

Zgodnie z przyjętym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hańsk w 2020 roku w ramach dokarmiania zwierząt 

bezdomnych została zakupiona karma na kwotę 348,29 zł 

Poza tym wykonane zostały inne usługi:  

-  sterylizacja zwierząt bezdomnych - 3 670 zł, 

- opłata za transport psa do schroniska - 4 920 zł, 

Łącznie kwota wydatkowana w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi                         

oraz zapobiegania bezdomności w Gminie Hańsk za rok 2020 wynosiła 8 938,29 zł.  
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10. Budżet obywatelski 

 

W gminie Hańsk nie był realizowany budżet obywatelski 

 

Wszystkie wyżej opisane dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy Hańsk pod 

adresem www.hansk.pl  w zakładce dokumenty strategiczne. 

20. Uchwały Rady Gminy Hańsk w 2020 roku i sposób ich wykonania. 

 

Sesja Rady Gminy Hańsk Nr VIII z dnia 18 marca 2020 roku  

- Nr VIII/67/20 w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hańsk w roku 2020- 

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 2091 w dniu 

31.03.2020r., 

- Nr VIII/68/20 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Hańsk na rok 

2021 środków stanowiących fundusz sołecki- została zrealizowana z chwilą podjęcia. 

- Nr VIII/69/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Hańsk- została zrealizowana z chwilą podjęcia. 

- Nr VIII/70/20 w sprawie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Hańsk”- została zrealizowana z chwilą podjęcia. 

- Nr VIII/71/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Włodawskiemu - została zrealizowana z chwilą podjęcia. 

- Nr VIII/72/20 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Hańsk- została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 2092 w dniu 31.03.2020r. 

- Nr VIII/73/20 w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Hańsk                  

w miejscowości Dubeczno- została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego poz. 2151 w dniu 01.04.2020r 

- Nr VIII/74/20 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również 

trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi- została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego poz. 2093 w dniu 31.03.2020r 

- Nr VIII/75/20 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodku wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych 

http://www.hansk.pl/
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z usługami opiekuńczymi- została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego poz. 2094 w dniu 31.03.2020r 

- Nr VIII/76/20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 r. została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 2092 w dniu 

31.03.2020r 

- Nr VIII/77/20 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej - została zrealizowana                

z chwilą podjęcia. 

Sesja Rady Gminy Hańsk Nr IX z dnia 15 maja 2020r. 

- Nr IX/78/20 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości - została opublikowana                     

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 2823 w dniu 18.05.2019r. 

Sesja Rady Gminy Hańsk Nr X z dnia 10 czerwca 2020 roku  

- Nr X/79/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hańsk wotum zaufania- została 

zrealizowana z chwilą podjęcia. 

- Nr X/80/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem Wójta Gminy Hańsk z wykonania budżetu za 2019 r.- została zrealizowana 

z chwilą podjęcia, 

- Nr X/81/20 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Hańsk z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok .- została zrealizowana z chwilą podjęcia, 

- Nr X/82/20 w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Hańsk- została zrealizowana z chwilą podjęcia,. 

- Nr X/83/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Hańsk została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 

poz. 3362 w dniu 16.06.2020r.. 

- Nr X/84/20 w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych na 

terenie Gminy Hańsk została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego poz. 3363 w dniu 16.06.2020r.. 

- Nr X/85/20  w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji 

publicznej w zakresie wspierania rodziny.- została zrealizowana z chwilą podjęcia, 

- Nr X/86/20 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Hańsk na lata 2020-

2022- została zrealizowana z chwilą podjęcia, 

- Nr X/87/20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020r. została opublikowana         

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 3413 w dniu 19.06.2020r. 

- Nr X/88/20 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej-- została zrealizowana                      

z chwilą podjęcia. 
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Sesja Rady Gminy Hańsk Nr XI z dnia 10 lipca 2020 roku  

- Nr XI/89/20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 r.- została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 3896 w dniu17.07.2020r. 

- Nr XI/90/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu- została 

zrealizowana z chwilą podjęcia, 

- Nr X/91/20 w sprawie rozpatrzenia petycji „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”, wniesionej 

przez Koalicję Polska Wolna od 5G.- została zrealizowana z chwilą podjęcia,] 

- Nr X/92/20 w sprawie braku sprzeciwu do zmian w Statucie Międzygminnego Związku 

Celowego- została zrealizowana z chwilą podjęcia,. 

Sesja Rady Gminy Hańsk Nr XII z dnia 8 października 2020 roku  

- Nr XII/93/20 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                   

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025- uchwała wchodzi w życie                     

z dniem 01.01.2021r. 

- Nr XII/94/20 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie Gminy Hańsk na rok 2021.- została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego poz.4987 z dnia 13.10.2020r. 

- Nr XII/95/20 w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Hańsk”- uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego poz.5682 z dnia 24.11.2020r., 

- Nr XII/96/20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020r.- została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 5078 z dnia 20.10.2020r. 

- Nr XII/97/20 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej - została zrealizowana                  

z chwilą podjęcia. 

- Nr XII/98/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej- została 

zrealizowana z chwilą podjęcia. 

Sesja Rady Gminy Hańsk Nr XIII z dnia 30 listopada 2020 roku  

     Nr XIII/98/20 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Hańsk z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok –.- została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 6144 z dnia 

07.12.2020r. 

Nr XIII/99/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2021 rok- została zrealizowana z chwilą podjęcia. 

 Nr XIII/100/20  w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących na terenie Gminy Hańsk na 2021 rok- została 
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opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz.6145 z dnia 

07.12.2020r.. 

Sesja Rady Gminy Hańsk Nr XIV z dnia 22 grudnia 2020 roku  

 Nr XIV/101/20 w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2021 rok- została opublikowana                    

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 132 z dnia 08.01.2021r. 

 Nr XIV/102/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej- została zrealizowana z chwilą 

podjęcia. 

 Nr XIV/103/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o nr ewidencyjnych 

121 i 122 położonych w Hańsku Pierwszym- została zrealizowana z chwilą podjęcia 

 Nr XIV/104/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o nr ewidencyjnym 

180/2 położonej w Hańsku Pierwszym. - została zrealizowana z chwilą podjęcia 

 Nr XIV/105/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej. - została 

zrealizowana z chwilą podjęcia, 

 Nr XIV/106/20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 . - została 

zrealizowana z chwilą podjęcia 

 

 

21. Zarządzenia Wójta Gminy Hańsk  
 

Nr  Rok Treść  Termin   

VIII/1/20 02.01.2020 

w sprawie opracowania planu finansowego zadań 

zleconych administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami 

z dniem podjęcia  

VIII/2/20 07.01.2020 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych w 2020 roku 
z dniem podjęcia  

VIII/3/20 07.01.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 

rok 
z dniem podjęcia  

VIII/4/20 10.01.2020 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Gminy Hańsk 
z dniem podjęcia  

VIII/5/20 29.01.2020 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i 

opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 

na realizację  zadań publicznych w 2020 roku i ustalenia 

regulaminu jej pracy 

z dniem podjęcia  

VIII/6/20 30.01.2020 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów 

na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli 

oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Hańsk 

z dniem podjęcia  
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VIII/7/20 30.01.2020 
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań 

publicznych w 2020 roku 
z dniem podjęcia  

VIII/8/20 30.01.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 

rok 
z dniem podjęcia  

VIII/9/20 30.01.2020 

w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i 

wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej 

do zniszczenia będącej w ewidencji Archiwum 

Zakładowego 

z dniem podjęcia  

VIII/10/20 12.02.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej z dniem podjęcia  

VIII/11/20 13.02.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej z dniem podjęcia  

VIII/12/20 24.02.2020 
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Hańsk zasad 

i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych 
z dniem podjęcia  

VIII/13/20 27.02.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 

rok 
z dniem podjęcia  

VIII/14/20 27.02.2020 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli 

pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy 

kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na 

które jest dofinansowane w roku 2020 

z dniem podjęcia  

VIII/15/20 28.02.2020 

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 

najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących 

własności Gminy Hańsk 

z dniem podjęcia  

VIII/16/20 11.03.2020 
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 

2019 rok 
z dniem podjęcia  

VIII/17/20 16.03.2020 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy 

Hańsk w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia 

epidemicznego spowodowanego wirusem SARS-CoV-2 

z dniem podjęcia  

VIII/18/20 19.03.2020 

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m 

powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Gminy Hańsk 

z dniem podjęcia  

VIII/19/20 19.03.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 

rok 
z dniem podjęcia  

VIII/20/20 20.03.2020 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej z dniem podjęcia  

VIII/21/20 20.03.2020 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy 

Hańsk w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu 

się wirusa SARS-CoV-2 

z dniem podjęcia  



65 

 

VIII/22/20 24.03.2020 
w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach polityki 

rachunkowości w Urzędzie Gminy Hańsk 
z dniem podjęcia  

VIII/23/20 30.03.2020 

w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych z 

wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie 

mienia za 2019 rok 

z dniem podjęcia  

VIII/24/20 30.03.2020 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku za 2019 rok 
z dniem podjęcia  

VIII/25/20 01.04.2020 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy 

Hańsk w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu 

się wirusa SARS-CoV-2 

z dniem podjęcia  

VIII/26/20 01.04.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 

rok 
z dniem podjęcia  

VIII/27/20 03.04.2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego z dniem podjęcia  

VIII/28/20 03.04.2020 
w sprawie powołania i określenia składu Gminnego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jej funkcjonowania 
z dniem podjęcia  

VIII/29/20 06.04.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 

rok 
z dniem podjęcia  

VIII/30/20 06.04.2020 

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu 

wynajmowania lokali przeznaczonych na prowadzenie 

działalności gospodarczej 

z dniem podjęcia  

VIII/31/20 10.04.2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r z dniem podjęcia  

VIII/32/20 24.04.2020 

w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości w 

zakresie wykorzystania środków w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w 

ramach działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

Internetu o wysokich przepustowościach dotyczących 

realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła- 

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego". 

z dniem podjęcia  

VIII/33/20 24.04.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 

rok 
z dniem podjęcia  

VIII/34/20 05.05.2020 

zmieniające zarządzanie w sprawie odstąpienia od 

dochodzenia należności z tytułu wynajmowania lokali 

przeznaczonych na prowadzenie działalności 

gospodarczej 

z dniem podjęcia  

VIII/35/20 05.05.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 

rok 
z dniem podjęcia  
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VIII/36/20 05.05.2020 

w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi szkoły 

dla którego organem prowadzącym jest Gminy Hańsk do 

zawierania umów użyczenia sprzętu komputerowego 

niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu kształcenia 

z dniem podjęcia  

VIII/37/20 14.05.2020 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej z dniem podjęcia  

VIII/38/20 20.05.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 

rok 
z dniem podjęcia  

VIII/39/20 25.05.2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego z dniem podjęcia  

VIII/40/20 10.06.2020 

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi 

obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia 

koordynatora gminnego ds.. Informatyki w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 

dzień 28.06.2020 

z dniem podjęcia  

VIII/41/20 12.06.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy za 2020 

rok 
z dniem podjęcia  

VIII/42/20 22.06.2020 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót z dniem podjęcia  

VIII/43/20 22.06.2020 
w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali 

wyborczych 
z dniem podjęcia  

VIII/44/20 26.06.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2020rok 
z dniem podjęcia  

VIII/45/20 30.06.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2020rok 
z dniem podjęcia  

VIII/46/20 01.07.2020 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót z dniem podjęcia  

VIII/47/20 02.07.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2020rok 
z dniem podjęcia  

VIII/48/20 10.07.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2020rok 
z dniem podjęcia  

VIII/49/20 13.07.2020 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej z dniem podjęcia  

VIII/50/20 17.07.2020 
w sprawie ustalenia stawki opłat zaliczkowej za centralne 

ogrzewanie w sezonie grzewczym 2020-2021 
z dniem podjęcia  

VIII/51/20 17.07.2020 

w sprawie ustalenia stawki opłaty zaliczkowej za 

centralne ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody 

użytkowej w sezonie grzewczym 2020-2021 

z dniem podjęcia  
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VIII/52/20 20.07.2020 
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania 

budżetu gminy za I półrocze 2020 rok 
z dniem podjęcia  

VIII/53/20 20.07.2020 

w sprawie ustalenia wysokości stawki obciążenia dla osób 

wynajmujących świetlice wiejskie oraz pomieszczenia 

przynależne stanowiące mienie Gminy Hańsk za 

utylizację osadu ściekowego w zbiornikach 

bezodpływowych 

01.08.2020 

VIII/54/20 22.07.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2020rok 
z dniem podjęcia  

VIII/55/20 22.07.2020 

w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i 

wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej 

do zniszczenia będącej na stanowiskach Urzędu Gminy 

z dniem podjęcia  

VIII/56/20 24.07.2020 
w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury w Hańsku 
01.08.2020 

VIII/57/20 10.08.2020 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót z dniem podjęcia  

VIII/58/20 10.08.2020 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót z dniem podjęcia  

VIII/59/20 19.08.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2020rok 
z dniem podjęcia  

VIII/60/20 28.08.2020 
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do 

opracowania projektu budżetu gminy na 2021 rok 
z dniem podjęcia  

VIII/61/20 31.08.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2020rok 
z dniem podjęcia  

VIII/62/20 31.08.2020 
zmieniające w sprawie powołania Gminnego Biura 

Spisowego 
01.09.2020 

VIII/63/20 02.09.2020 

w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i 

wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej 

do zniszczenia będącej na stanowiskach Urzędu Gminy 

z dniem podjęcia  

VIII/64/20 23.09.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2020rok 
z dniem podjęcia  

VIII/65/20 28.09.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2020rok 
z dniem podjęcia  

VIII/66/20 28.09.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej z dniem podjęcia  

VIII/67/20 08.10.2020 

w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej pracowników 

Urzędu Gminy Hańsk w związku z przeciwdziałaniem w 

rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 

z dniem podjęcia  
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VIII/68/20 09.10.2020 

w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości w 

zakresie wykorzystania środków z ramach Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

z dniem podjęcia  

VIII/69/20 12.10.2020 
w sprawie zaciągnięcia kredyty długoterminowego na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu 
z dniem podjęcia  

VIII/70/20 16.10.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2020rok 
z dniem podjęcia  

VIII/71/20 23.10.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2020rok 
z dniem podjęcia  

VIII/72/20 27.10.2020 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie 

Gminy Hańsk 
z dniem podjęcia  

VIII/73/20 29.10.2020 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót z dniem podjęcia  

VIII/74/20 29.10.2020 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót z dniem podjęcia  

VIII/75/23 30.10.2020 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej z dniem podjęcia  

VIII/76/20 30.10.2020 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej z dniem podjęcia  

VIII/77/20 03.11.2020 

w sprawie wprowadzenia zasad organizacji pracy zdalnej 

pracowników Urzędu Gminy Hańsk w związku z 

przeciwdziałaniem w rozprzestrzenianiu się wirusa 

SARS-CoV-2 

z dniem podjęcia  

VIII/78/20 015.11.2020 
w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej 
z dniem podjęcia  

VIII/79/20 05.11.2020 w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok z dniem podjęcia  

VIII/80/20 05.11.2020 
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Hańsku 
z dniem podjęcia  

VIII/81/20 09.11.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej z dniem podjęcia  

VIII/82/20 09.11.2020 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót z dniem podjęcia  

VIII/83/20 10.11.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 

2020rok 
z dniem podjęcia  

VIII/84/20 16.11.2020 
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie  

wieloletniej prognozy finansowej 
z dniem podjęcia  

VIII/85/20 24.11.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 

rok 
z dniem podjęcia  

VIII/86/20 27.11.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej z dniem podjęcia  
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VIII/87/20 30.11.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 

rok 
z dniem podjęcia  

VIII/88/20 01.12.2020 

w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w 

zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z 

obowiązku przekazywania informacji o schematach 

podatkowych przez Gminę Hańsk i jej jednostki 

organizacyjne 

z dniem podjęcia  

VIII/89/20 02.12.2020 

w sprawie wprowadzenia zasad organizacji systemu pracy 

zdalnej pracowników Urzędu Gminy Hańsk w związku z 

przeciwdziałaniem w rozprzestrzenianiu się  wirusa 

SARS-CoV-2 

z dniem podjęcia  

VIII/90/20 02.12.2020 
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 

Urzędzie Gminy Hańsk 
z dniem podjęcia  

VIII/91/20 03.12.2020 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów dla pracowników Urzędu Gminy 

Hańsk w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

z dniem podjęcia  

VIII/92/20 09.12.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 

rok 
z dniem podjęcia  

VIII/93/20 11.12.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej z dniem podjęcia  

VIII/94/20 11.12.2020 

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do 

opracowania zasad wdrożenia Pracowniczych Planów 

Kapitałowych w Urzędzie Gminy Hańsk oraz w 

jednostkach organizacyjnych Gminy Hańsk 

z dniem podjęcia  

VIII/95/20 14.12.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 

rok 
z dniem podjęcia  

VIII/96/20 16.12.2020 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole 

Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w 

Hańsku 

z dniem podjęcia  

VIII/97/20 18.12.2020 
w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu 

dzierżawnego 
z dniem podjęcia  

VIII/98/20 18.12.2020 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych 
01.01.2021 

VIII/99/20 18.12.2020 

w sprawie stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich 

oraz pomieszczeń GOK w Hańsku, stanowiących \mienie 

gminy Hańsk 

01.01.2021 

VIII/100/20 21.12.2020 

w sprawie wprowadzenia zasad organizacji systemu pracy 

zdalnej pracowników Urzędu Gminy Hańsk w związku z 

przeciwdziałaniem w  rozprzestrzenianiu się  wirusa 

SARS-CoV-2 

z dniem podjęcia  

VIII/101/20 28.12.2020 
w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w 2021 

rok 
z dniem podjęcia  

VIII/102/20 28.12.2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 

rok 
z dniem podjęcia  
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22. Decyzje wydane w 2020 roku 
 

- na lokalizację i umieszczanie w pasach dróg gminnych infrastruktury technicznej nie związanej                   

z potrzebami zarzadzania drogami gminnymi - 12 

- na usunięcie drzew - 109 , w tym 8 decyzji zezwalających  na wycinkę.  

- o podziale nieruchomości - 2  

- decyzja o warunkach zabudowy - 56 

- w sprawie  braku  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

planowanych przedsięwzięć - 5 

- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 4 

- o zmianie imienia i nazwiska - 2 

- o wymeldowaniu/zameldowaniu - 4 (w 2020 r. wpłynęło 1 odwołanie od decyzji o wymeldowaniu 

z miejsca pobytu stałego. Odwołanie przekazano do Wojewody Lubelskiego, który po rozpatrzeniu 

utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję). 

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (18 decyzji), w tym: 

- napoje o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo – 7 w tym: 6 detal, 1 gastronomia                                    

- napoje o zawartości powyżej 4,5 % do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – 6 w tym: 5 detal,                          

1 gastronomia 

- napoje o zawartości powyżej 18 % alkoholu – 5 w tym: 4 detal, 1 gastronomia 

- wygaszająca zezwolenia na sprzedaż alkoholu w związku z zawieszeniem działalności 

gospodarczej przez przedsiębiorcę-1 

- w sprawie umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych -2 

Liczba wydanych zaświadczeń w sprawach podatkowych w 2020 r. – 47 

Liczba jednostek  wymiarowych osób fizycznych  - ogółem    -1510 

Liczba jednostek wymiarowych  osób prawnych  - 82 

Liczba wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach – 26 

Liczba wniosków o zwrot podatku akcyzowego  - 539 ( kwota dokonanego zwrotu podatku 

akcyzowego producentom rolnym – 527 876,75 zł). 
 

23. Stan bezpieczeństwa  w Gminie Hańsk 

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2020 roku na terenie gminy Hańsk: 

Przeprowadzono: 

-  51 postępowań przygotowawczych, z czego: 

- 17 postępowań przeciwko rodzinie i opiece ( 14 postępowań dotyczących nie alimentacji,                    

3 dotyczące znęcania się nad rodziną); 
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- 6 postępowań przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji ( 5-ciu nietrzeźwych kierujących 

zatrzymano w Hańsku Pierwszym, 1-go w miejscowości Macoszyn Mały); 

- 4 postepowania przeciwko mieniu ( 3 kradzieże z włamaniem zaistniałe                                          

w miejscowościach: Dubeczno, Żdżarka, Hańsk Pierwszy oraz kradzież zaistniała w 

miejscowości Dubeczno); 

- 5 postepowań z KKS dotyczących posiadania i obrotu towarami bez polskich znaków 

akcyzy; 

- 2 postępowania z Ustawy o Przeciwdziałaniu narkomanii dotyczące posiadania środków 

odurzających; 

- 22 postępowania dotyczące wykroczeń z czego : 

-  do Sądu skierowano 13 wniosków o ukaranie; 

- odstąpiono od kierowania wniosku do Sądu w 9 przypadkach z powodów: niewykrycia 

sprawcy czynu, braku znamion wykroczenia bądź zastosowania grzywny w drodze mandatu 

karnego kredytowanego; 

- na terenie gminy Hańsk zatrzymano 5-ciu kierujących rowerem w stanie nietrzeźwości, 1-

go kierującego pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu oraz 1-go kierującego 

rowerem w stanie po użyciu alkoholu. 

Interwencje policji: 
 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku na terenie gminy Hańsk przeprowadzono 

455 interwencji policyjnych. 185 z nich były to interwencje domowe. W wyniku tych interwencji                  

w 8 przypadkach wszczęta została procedura Niebieskiej Karty. 

 

Zatrzymania: 

- 4 mieszkańców doprowadzono do KPP we Włodawie i osadzono w Pomieszczeniach                    

dla Osób Zatrzymanych celem wytrzeźwienia; 

- 7 mieszkańców doprowadzono do KPP we Włodawie i osadzono w Pomieszczeniach                    

dla Osób Zatrzymanych w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa; 

- 3 mieszkańców doprowadzono do KPP we Włodawie i osadzono w Pomieszczeniach                    

dla Osób Zatrzymanych (zatrzymanie prewencyjne w oparciu o Ustawę o Policji)                                

w związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej; 

- 2 mieszkańców zatrzymano w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa,                                

a następnie prze konwojowano do Zakładu Karnego w Chełmie z uwagi  na zastosowanie przez 

sąd środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. 
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Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa  

 

W ostatnim okresie odnotowaliśmy znaczące zainteresowanie portalem : Krajowa Mapa 

Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to narzędzie umożliwiające anonimowe informowanie właściwej 

miejscowo jednostki Policji o zagrożeniach jakie występują na jej terenie. W przypadku gminy 

Hańsk zgłoszenia dotyczą w  większości: 

- przekroczenia dozwolonej prędkości w m. Hańsk Pierwszy ul. Włodawska 

- przekroczenia dozwolonej prędkości w m. Dubeczno ul. Hutnicza 

- spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym w m. Hańsk Pierwszy – przystanek PKS ul. 

Chełmska oraz zadaszenie – altana ul. Kościelna 

- spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz gromadzenie się małoletnich zagrożonych 

demoralizacją w m. Dubeczno zadaszenie przy stadionie sportowym.  

Nanoszone zagrożenia są na bieżąco weryfikowane, a w przypadku potwierdzenia 

zgłoszenia podejmujemy rożnego rodzaju działania mające na celu wyeliminowanie niepożądanych 

zachowań/zjawisk. 

24. Podsumowanie 

Rok 2020 pod względem skali działań gminy Hańsk jest porównywalny do dobrych lat go 

poprzedzających. Jednym ze wskaźników jest wysokość wykonania budżetu i wysokość wydatków 

majątkowych. W 2020 roku wydatki zamknęły się kwota 22 013 281 zł w tym wydatki majątkowe 

6 431 427 zł co stanowi 29,43% budżetu co jest wynikiem co najmniej dobrym. 

Poważnie niekorzystny cień na 2020 rzuca niestety presja epidemii Sars Covid - 2 chociaż 

jej wpływ na dochody gminy mimo zapowiedzi licznych ekspertów był generalnie bardzo niewielki 

(znikomy). Skutki możemy odczuć w następnym roku. Również wydatki na walkę z Covid nie były 

znaczne co oznacza, że nie absorbowały wysiłków organizacyjnych. 

Negatywne skutki pandemii to praktycznie minimalna działalność GOK oraz praca zdalna                          

w szkołach, którą mimo wysiłków administracji wszystkich szczebli- rządowych i samorządowych 

można uznać za porażkę. 

Wiadomym jest, że w 2020 roku zakończyła się dystrybucja środków unijnych i nie było 

możliwości aplikowania o nie w tematach, w których gmina jest żywotnie zainteresowana. Zostały 

złożone natomiast wnioski do Funduszu Inicjatyw Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych 

z których cześć została rozpatrzona negatywnie, na inne niestety musimy poczekać do przyszłego 

roku. 


