
CHARAKTERYSTYKA GMINY 

Liczba mieszkańców: 6583 

Liczba gospodarstw rolnych powyżej 1 ha: 2 257 

Liczba sołectw: 16 

Powierzchnia: 9,908 ha 

Budżet:  

• dochody: 29 323 038,93 zł 

• wydatki: 30 923 038,93 zł 

Zadłużenie: 13 001 273 zł 

 

Raport o stanie Gminy Zakrzówek 
Załącznik  do zarządzenia nr 48/2019 
Wójta Gminy Zakrzówek 
z dnia 28 maja 2019 r. 
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SOŁECTWA 

W 2018 roku wyodrębniono w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki. 
Główne zadania finansowane ze środków funduszu sołeckiego to: oświata i wychowanie, inwestycje 
drogowe, doposażenie OSP, wyposażenie budynków komunalnych, promocja. 
Kwota zaplanowana: 307 465 zł 
Kwota wydatkowana: 302 195,66 zł 
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Budżet 

Dochody 29 323 038,93 zł

Wydatki 30 923 038,93 zł

Budżet Gminy Zakrzówek w 2018 realizowany był na podstawie Uchwały Rady Gminy            
nr 208/XXXVI/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku. 
Zaplanowane dochody wynosiły: 29 131 315,29 zł, zaś wydatki: 29 031 315,29 zł.           
W trakcie roku Rada Gminy Zakrzówek 10 razy podejmowała uchwały w sprawie zmian 
budżetu. W wyniku wprowadzanych zmian w  budżecie: 
• dochody wzrosły o 191 723,64 zł i wyniosły: 29 323 038,93 zł, 
• wydatki wzrosły o 1 891 723,64 zł i wyniosły 30 923 038,93 zł. 
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Główne źródła dochodów 

subwencje 10 124 520,24 zł

podatki i opłaty  lokalne 3 267 796,04
zł

udział w podatkach budżetu państwa
2 160 414,70 zł

środki na programy
współfinansowane z UE 1 277 568 zł

dotacje 927 133,26 zł
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Główne źródła wydatków 

oświata i wychowanie 8 535 805,49 zł

rodzina 6 975 085,99 zł

gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 3 477 342,70 zł

transport i łączność 2 407 512,26 zł

administracja publiczna 2 157 296,70
zł

rolnictwo i łowiectwo 1 634 277,14 zł

Głównym źródłem dochodów budżetu Gminy Zakrzówek w 2018 roku były środki              
z budżetu państwa przekazane w formie subwencji oświatowej, wyrównawczej                  
i uzupełniającej, łącznie z udziałem w podatkach będących dochodem budżetu 
państwa środki te stanowiły 69% dochodów ogółem. 
 
Głównym źródłem wydatków budżetu Gminy Zakrzówek w 2018 roku były oświata             
i wychowanie oraz rodzina, w tym realizacja programów rządowych tj. „Rodzina 
500+” oraz „Dobry start”. 
 

BUDŻET GMINY 
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BUDŻET GMINY 

Zobowiązania Gminy na koniec 2018 roku wyniosły ogółem 15 541 536,27 zł, w tym: 
• zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 13 001 273 zł, 
• zobowiązania bieżące: 2 540 263,27 zł 
 
Kredyty i pożyczki stanowiły 44% dochodów i 42% wydatków. 

Kredyty i pożyczki; 
13 001 273,00 zł  

Bieżące:           
2 540 263,27 zł  
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• koniec kadencji 2014-2018 (stan na dzień 21.11.2018): 
46 osób (45 etatów) 
 Stanowiska administracyjne: 28 osób (27,5 etatu) 
 Stanowiska pomocnicze i obsługi: 18 osób (17,5 etatu) 
Decyzje kadrowe w urzędzie podjęte w okresie od 21.10.2018 do 21.11.2018 tj. 
po wyborach samorządowych, a przed początkiem nowej kadencji: 
z 1 osobą została zawarta umowa o pracę, 4 osobom zmieniono umowy na czas 
nieokreślony i określony dłuższy niż rok 
 
• początek kadencji 2018-2023 (stan na dzień 01.01.2019): 
 42 osoby (41,5 etatu) 
 Stanowiska administracyjne: 24 
 Stanowiska pomocnicze i obsługi: 18 (17,5 etatu) 
 

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Zakrzówek 
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Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
16 osób (14,75 etatu) 
 Stanowiska administracyjne: 6 (6 etatów) 
 Stanowiska pracy socjalnej: 4 (3,5 etatu) 
 Opiekun: 4 
 Asystent rodziny: 1 (0,25 etatu) 
 Stanowiska obsługi:1 
 

Gminny Dom Kultury 
6 osób (4,5 etatu) 
 Stanowiska administracyjne: 5 
 Stanowiska pomocnicze i obsługi: 1 

 

Gminna Biblioteka Publiczna 
6 osób (4,08 etatu) 
 

Szkoły prowadzone przez Gminę*: 
 Nauczyciele: 124 (87,63 etatu) 
 Stanowiska administracji i obsługi: 49 (35,28 etatu) 
*szczegółowe dane szkół w dziale „Oświata” 
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Urząd Gminy 

W roku 2018 w Urzędzie Gminy Zakrzówek wydano 5195 decyzji. 
Największą grupę stanowią nakazy podatkowe oraz decyzje w sprawie zwrotu podatku 
akcyzowego.     
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W roku 2018 wystawiono łącznie 1956 upomnień, wezwań do zapłaty i tytułów 
egzekucyjnych w związku z zaległościami w uiszczaniu podatków i opłat lokalnych, 
w tym: 
• 30% dot. podatków, 
• 27% dot. poboru wody, 
• 25% dot. gospodarowania odpadami, 
• 14% dot. odprowadzania ścieków, 
• 4% dot. najmu placu targowego 
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ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

W 2018 roku w Urzędzie Gminy Zakrzówek wydano 2389 zaświadczeń, w tym: 
• 53% - w sprawach podatkowych, 
• 38% - w sprawach obywatelskich, 
• 9% -  dotyczące gospodarki przestrzennej, w tym wypisy i wyrysy z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
Ponadto w zakresie spraw obywatelskich w 2018 roku w Urzędzie Gminy Zakrzówek 
wydano 817 dowodów osobistych oraz przyjęto 57 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego. 
10 osobom nadano nr PESEL oraz sporządzono 69 aktów stanu cywilnego. 
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W 2018 roku na terenie Gminy funkcjonowało przedszkole publiczne, niepubliczny 
punkt przedszkolny prowadzony przez stowarzyszenie oraz 6 szkół podstawowych, 
w tym 1 prowadzona przez stowarzyszenie. W szkołach w Zakrzówku i Sulowie 
funkcjonowały wygaszane oddziały dotychczasowego gimnazjum. 
We wszystkich placówkach kształciło się: 690 uczniów i wychowanków. 
Zatrudnionych było 137 nauczycieli na 94,27 etatach, w tym: 
• 124 nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Zakrzówek, 
• 13 nauczycieli w placówkach prowadzonych przez stowarzyszenie. 
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Zespół Szkół w Zakrzówku
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W szkołach prowadzonych przez gminę zatrudnionych było 173 osoby, w tym: 
• 124 nauczycieli (87,63 etatu), 
• 49 pracowników administracji i obsługi (35,28 etatu), w tym 9 pracowników kuchni 

(8,25 etatu). 
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Finansowanie oświaty 
• Subwencja: 4 750 026 zł 
• Dotacje: 246 855,40 zł 
 
Wydatki na oświatę ogółem wyniosły: 8 535 805,49 zł, w tym: 
•  wydatki szkół prowadzonych przez gminę: 7 981 681,16 zł, 
• dotacja dla Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w Bystrzycy: 323 277,35 zł, 
• pozostałe: 230 846,98 zł 
 
W 2018 roku gmina ze środków własnych dołożyła do zadań oświatowych: 
3 538 924,09 zł. 
 
W związku z nieosiągnięciem przez nauczycieli wynagrodzeń na poziomie średnich 
określonych przepisami oświatowymi, gmina za 2018 rok wypłaciła nauczycielom 
jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie: 158 794,08 zł. 

Raport o stanie Gminy Zakrzówek 

OŚWIATA 



OŚWIATA 

4 174 506,06 

1 540 821,00 

875 765,37 
730 967,00 659 621,73 

292 569,85 

30 707,50 

Zespół Szkół w
Zakrzówku

Publiczna Szkoła
Podstawowa w

Sulowie

Publiczna Szkoła
Podstawowa w

Majdannie-Grabinie

Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Studziankach

Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Rudniku Drugim

Publiczna Szkoła
Podstawowa w

Bystrzycy

Niepubliczny Punkt
Przedszkolny w

Bystrzycy

Wydatki szkół 

Raport o stanie Gminy Zakrzówek 



Odpady komunalne 

Ilość odebranych odpadów: 726,21 ton, w tym: 
• selektywne: 129,18 ton 
• zmieszane: 453,80 ton 
• pozostałe: 143,23 ton  
Liczba deklaracji: 1858 
• selektywne: 4755 
• zmieszane: 16 
Przypis: 396 379,50 zł 
Wpłaty: 398 860,26 zł 
Zaległości: 75 139,66 zł 
Nadpłaty: 7 915,81 zł 
 
Koszty poniesione przez gminę  469 576,32 zł: 
• odbiór odpadów: 424 505,36 zł 
• obsługa: 45 070,96 zł 

W 2018 roku Gmina Zakrzówek do odbioru śmieci dołożyła 70 716,06 zł   
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Zaopatrzenie w wodę 

Ilość wody wydobytej: 477 161 m3 
Ilość wody sprzedanej: 171 222 m3 
 
Koszty wydobycia wody: 168 559,89 
 
Wpływy: 435 871,35 zł 
Zaległości: 66 910,93 zł 
Nadpłaty: 7 563,98 zł 
 
Gmina Zakrzówek jest w 100% zwodociągowana. 
Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami: 170,94 km 
Ilość przyłączy: 1856  
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Kanalizacja 

Ilość ścieków oczyszczonych: 106 223 m3 
Ilość ścieków z kanalizacji: 93 506,20 m3 
Ilość ścieków dowożonych: 12 716,80 m3 
 
Koszty utrzymania oczyszczalni ścieków: 195 881,39 zł 
 
Wpływy: 403 342,73 zł 
• opłaty za ścieki z kanalizacji: 320 683,53 zł 
• opłaty za ścieki dowożone: 82 659,20 zł 
Zaległości: 22 690,27 zł 
Nadpłaty: 4 826,28 zł 
 
Długość sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami: 77,93 km 
Ilość przyłączy: 973 
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Targowisko gminne 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

Ilość zawartych umów: 178 
 
Wpływy: 185 935,73 zł 
• najem placu targowego: 95 163,73 zł 
• bilety: 90 772 zł 
Zaległości: 3 532,90 zł 
Nadpłaty: 2 383,26 zł 
 
Koszty poniesione przez gminę: 148 298,76 zł 
• bieżące utrzymanie: 8 328,91 zł 
• modernizacja placu targowego: 139 969,85 zł 
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Liczba lokali mieszkalnych: 9 
• Zakrzówek: 2 
• Majdan-Grabina: 2 
• Studzianki: 3 
• Bystrzyca: 2 

 
Wpływy z czynszu: 10 368,09 zł 
 
W 2018 roku wpłynęły 3 podania o przydzielenie lokalu mieszkalnego.  
 
 

POLITYKA MIESZKANIOWA 
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MIENIE GMINY 

Grunty ogółem: 122,5197 ha 
Budynki: 42 
Drogi gminne: 65,41 km 
Urządzenia: 
• wodociągi: 3 
• przepompownie wody: 2 
• oczyszczalnie ścieków: 2 
• pompownie ścieków: 5 
• kotłownia: 1 
 
W 2018 roku Gmina zbyła za 111 100 zł nieruchomość o powierzchni 0,6534 ha 
położoną w Zakrzówku zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow.57 m2.  
 
Mienie gminy w 2018 roku powiększono o plac zabaw w miejscowości Rudki. 
 
Rada Gminy dwukrotnie w drodze uchwały wyraziła zgodę na zawarcie umowy najmu 
nieruchomości stanowiących mienie gminy. 
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Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową: 161 551,07 zł,            
w tym: 
• OSP: 155 757,84 zł 
• Pozostała działalność: 5 793,23 zł  
Liczba jednostek OSP: 9, w tym należących do KSRG: 2 
Liczba członków OSP: 314, w tym kobiet: 23 
Przeszkolonych w 2018 roku: 8 
Liczba wyjazdów do zdarzeń: 60 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
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Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej  
• Świadczenia z pomocy społecznej: 581 635 zł 
 267 osób, którym przyznano świadczenia, 
 439 osób w rodzinach, 
 162 rodzin, 

• Świadczenia rodzinne: 2 070 491,63 zł 
 346 rodzin, 

• Karta Dużej Rodziny: 255,61 zł 
 15 kart, 

• Program „Za życiem”: 8240 zł 
• Świadczenie wychowawcze 500+: 4 159 333,51 zł 
 514 wniosków, 
 796 dzieci, 

• Świadczenie „Dobry start”: 212 700 zł 
 474 wnioski, 
 709 uczniów 

• Fundusz alimentacyjny: 185 393 zł 
 37 osób, 
 należności od dłużników alimentacyjnych: 2 783 786,90 zł z tego dla budżetu gminy: 850 112,07 zł 

• Stypendia socjalne: 97 109 zł 
 80 uczniów 

• Wspieranie rodziny i piecza zastępcza: 35 625,53 zł 
 12 dzieci 
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Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej: 8 662 112 zł  
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POMOC SPOŁECZNA 

Przeciwdziałanie Przemocy  
 

Zespól Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 
• 21 działań interwencyjnych w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, 
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii: 78 102,65 zł 
• 163 porady dla 147 osób, 
• 34 osoby nadużywające alkoholu, 
• 38 osób doznających przemocy, 
• 43 osoby współuzależnione. 

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
• 9 spotkań, 
• 36 wizji lokalnych, 
• 9 postanowień z pozytywnym zaopiniowaniem wniosków na sprzedaż alkoholu, 
• 31 wniosków w sprawach nadużywania alkoholu, 
• 27 osób zmotywowanych do psychoterapii uzależnienia, 
• 19 osób zmotywowanych do pracy nad sobą z powodu współuzależnienia. 
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W 2018 roku na realizację Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
przeznaczono 124 662 zł, w tym: 

• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 88 000 zł, 

• Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych: 20 108 zł, 

• Działalność na rzecz osób starszych, wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych: 
11 554 zł, 

• Wypoczynek dzieci i młodzieży: 5 000 zł 

 

W ramach w/w zadań zrealizowano projekty: 

• „Bezpieczne wakacje” Fundacja Mozaika, 

• „Festyn strażacki- 60 lecie OSP w Zakrzówku-Wsi  

• „Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – STOK Zakrzówek, 

• „Pamięci Niepodległej” Fundacja Mozaika 

• „Promocja i wsparcie Dziecięcego Zespołu Ludowego Bystre Nutki” 
Stowarzyszenie Społeczności Wiejskiej „Nasza Szkoła” w Bystrzycy 

 

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
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PROGRAM OPIEKI NAD ZWIĘRZETAMI BEZDOMNYMI 

W roku 2018 w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Zakrzówek, przyjętego Uchwałą Rady Gminy nr 233/XXIX/2018 z dnia 28 marca 
2018, udzielono pomocy i objęto opieką 12 psów, w tym: 
• 2 oddano do schroniska „BAROS” w Suchedniowie, 
• 2 z uwagi na stan zdrowia uśpiono, 
• 8 przekazano do adopcji. 
 
Na realizację Programu zaplanowano: 5 000 zł 
Wydatkowano: 4 101,25 zł, w tym: 
• 3 400 zł - koszty oddania psów do schroniska, 
• 701,25 zł - koszty usług weterynaryjnych. 
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PROGRAM GOSPODARKI  NISKOEMISYJNEJ 

W ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zakrzówek” przyjętego uchwałą                
nr 64/XII/2015 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 28 października 2015 roku realizowano: 
• program utylizacji azbestu, 
• montaż kolektorów słonecznych. 
 
 W 2018 roku Gmina oddała łącznie 170,04 ton odpadów zawierających azbest: 
• w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

„System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", 
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 – 2020 przyjęto 64 wnioski, na 144,28 ton odpadów azbestowych, 

• w ramach programu "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest” finansowanego 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęto 
13 wniosków, na 25,76 ton odpadów azbestowych. 
 

 W 2018 roku Gmina realizowała projekt „Montaż kolektorów słonecznych w gminie 
Zakrzówek” drogą do wykorzystania odnawialnych źródeł energii –II etap”. 

Wartość projektu: 3 920 015,38 zł 
Kwota dofinansowania: 2 908 802 zł 
Ilość instalacji: 391 
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

W 2018 roku Rada Gminy Zakrzówek podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakrzówek. 
Zmianą miejscowego planu zostały objęte tereny w miejscowości Bystrzyca, które 
zostaną przeznaczone pod funkcje związane z budownictwem mieszkaniowym, 
usługowe, produkcyjne oraz infrastrukturę techniczną, w tym obsługę 
komunikacyjną 
 
30.10.2018 r. podpisano umowę z firmę na wykonanie zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego - kwota brutto 53 505,00 zł. 
 
Od 2013 r. wpłynęło 30 wniosków dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dot. Bystrzycy. 
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W 2018 roku Rada Gminy Zakrzówek obradowała na sesjach 12 razy: 
• VII kadencja: 9 
• VIII kadencja: 3 
 
Komisje Rady Gminy realizowały plany pracy zgodnie z uchwałą nr 217/XXXVII/2018 z dnia 
11 stycznia 2018. 
Posiedzenia Komisji Rady Gminy: 
• Komisja rewizyjna: 14 
• Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego: 13 
• Komisja oświaty, kultury i sportu: 9 
w tym 4 posiedzenia wspólne komisji 
 
Na obsługę Rady Gminy wydatkowano łącznie : 84 133,34 zł 
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W 2018 roku Rada Gminy Zakrzówek podjęła 69 uchwał: 
• VII kadencja: 54 
• VIII kadencja: 15 

 
25 z podjętych uchwał to akty prawa miejscowego podlegające Publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego: 
• VII kadencja: 17 
• VIII kadencja: 8 
 
W 2018 roku Wojewoda Lubelski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność 
w części: 
•  Uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie 

wyboru składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy, w części dotyczącej członkostwa 
w komisji rewizyjnej przewodniczącej i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zakrzówek’ 

• Uchwały Nr III/7/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 
do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako 
świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe               
w postaci produktu żywnościowego dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek   
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 
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Uchwały Rady Gminy 

Największą grupę podjętych w 2018 roku uchwał stanowiły uchwały finansowe oraz 
uchwały organizacyjne, w tym m.in: 
• dotyczące wyborów samorządowych tj.: podział gminy na okręgi wyborcze                    

i obwody głosowania, 
• związane z rozpoczęciem nowej kadencji Rady Gminy tj.: wybór 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz ustalenie składów osobowych 
komisji Rady Gminy 
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Realizacja uchwał Rady Gminy 
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60% wszystkich uchwał stanowiły uchwały finansowe.  
Wśród nich 10 dotyczyło zmiany budżetu na 2018 rok, 18 pomocy finansowej udzielanej 
przez Gminę Zakrzówek dla powiatu kraśnickiego i województwa lubelskiego                              
(w tym 4 zmiany). 
W ramach uchwał w sprawie pomocy dla powiatu 1 dotyczyła realizacji projektu „Czerwony 
guzik życia”, pozostałe wsparcia na budowę, przebudowę, odnowę nawierzchni dróg               
i chodników. 
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90 podjętych uchwal zostało wykonanych. 5 uchwał nie wykonano, a 1 wykonano w części. 
Uchwały niewykonane dotyczyły udzielenia pomocy finansowej lub rzeczowej dla Powiatu 
Kraśnickiego oraz Województwa Lubelskiego.  
Uchwały niewykonane dotyczyły: 
• opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej -

ul. Partyzantów-Majorat, 
• budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 842 w miejscowości Rudnik Drugi, 
• budowy chodnika przy drodze powiatowej w Studziankach, 
• odnowy nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej ul. Partyzantów i Żeromskiego. 
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Realizacja uchwał Rady Gminy 

RADA GMINY 

W 2018 roku w drodze uchwały dwukrotnie zmieniano Statut Gminy. 
 Zakres wprowadzanych zmian: 
• regulacja pracy „Komisji Skarg, Wniosków i Petycji” oraz Klubu radnych, 

określenie sposobu transmitowania i nagrywania obrad Rady Gminy, 
• określenie liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy i komisji stałych 

 
Uchwały podjęte w 2018 rok skutkujące na rok 2019: 
• budżet gminy, 
• wieloletnia prognoza finansowa, 
• obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku 

rolnego, 
• program współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
• program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii, 
• regulacje dot. realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” 
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OPRACOWANIE 

Raport o stanie Gminy Zakrzówek za 2018 rok opracowano na podstawie danych 
własnych Urzędu Gminy Zakrzówek i jednostek podległych oraz sprawozdań 
finansowych, rzeczowych i merytorycznych, w szczególności: 
• sprawozdanie roczne  z wykonania budżetu Gminy Zakrzówek za 2018 rok, 
• sprawozdanie z działalności OPS w Zakrzówku za 2018 rok, 
• sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 
• sprawozdanie SIO wg, spisu na 30.09.2018. 

 
 

Zakrzówek, maj 2019 
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     /-/ Józef Potocki
Wójt Gminy Zakrzówek


