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WSTĘP
Niniejszy Raport o Stanie Gminy Kodeń został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy z dnia
8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Celem przygotowania niniejszego Raportu jest przedstawienie Radzie Gminy i mieszkańcom
gminy Kodeń danych statystycznych oraz informacji dotyczących działań, jakie podjął i
zrealizował Wójt Gminy Kodeń w 2019 r.
Raport obejmuje następujące zagadnienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Charakterystyka gminy.
Budżet gminy.
Inwestycje.
Mienie komunalne.
Uchwały, strategie, projekty.
Warunki życia mieszkańców.
Pomoc społeczna i bezpieczeństwo mieszkańców gminy.
Służba zdrowia.
Oświata, kultura i sport.

Informacje zebrane i przeanalizowane w niniejszym dokumencie pochodzą z wielu źródeł i są
wynikiem prac szerokiego grona osób reprezentujących m.in.:
 Urząd Gminy Kodeń,
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki,
 Policję,
 Straż Graniczną,
 Zespół Placówek Oświatowych,
 Ochotniczą Straż Pożarną.
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY
1.1. Ogólne informacje o gminie
Gmina Kodeń jest ośrodkiem o typowo rolniczym charakterze. Położona jest w województwie
lubelskim w północno-wschodniej części powiatu bialskiego. Od północy graniczy z gminą
Terespol, od zachodu z gminami Piszczac i Tuczna, od południa z gminą Sławatycze. Wschodnia
granica gminy przebiega na rzece Bug i jest zarazem granicą Polski i Unii Europejskiej. Z północy
na południe przebiega przez gminę droga wojewódzka 816 (Nadbużanka). Najbliższe miasto to
Terespol położony w odległości 19 km. Do Białej Podlaskiej jest 45 km, a do Lublina 135 km.
Gmina obejmuje obszar 150 km² i zamieszkuje w niej na stałe 3.545 osób (stan na 31.12.2019 r.)
W skład gminy wchodzi 17 miejscowości i 19 sołectw: Dobratycze, Dobromyśl, Elżbiecin, Kąty,
Kodeń I, Kodeń II, Kodeń III, Kopytów, Kopytów-Kolonia, Kostomłoty I, Kostomłoty II,
Kożanówka, Okczyn, Olszanki, Szostaki, Zabłocie, Zabłocie-Kolonia, Zagacie, Zalewsze.

1.2. Władze lokalne
Rada Gminy Kodeń liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące stałe komisje:





Komisja Rewizyjna
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Komisja Finansów, Spraw Socjalnych, Oświaty i Sportu
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzeni i Rolnictwa.

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy obejmuje następujące stanowiska pracy:























Wójt
Zastępca Wójta
Sekretarz
Skarbnik
Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Stanowisko ds. kancelaryjno-archiwalnych
Stanowisko ds. kadr i obsługi rady gminy
Stanowisko ds. informatyki i obsługi BIP i pożarnictwa
Kierowca OSP
Sprzątaczka
Stanowisko ds. księgowości i ewidencji środków trwałych
Stanowisko ds. podatków, gospodarki mieszkaniowej i lokalowej
Stanowisko ds. księgowości podatkowej, egzekucji i płac
Stanowisko ds. obsługi kasowej, gospodarki mieszkaniowej i lokalowej, ewidencji
działalności gospodarczej, profilaktyki antyalkoholowej i opłat lokalnych
Stanowisko ds. inwestycji, budownictwa, i zamówień publicznych
Stanowisko ds. gospodarki gruntami oraz opłat za wodę i ścieki
Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska i leśnictwa
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i odpadów komunalnych
Wieloosobowe stanowisko: pracownik gospodarczy ds. komunalnych (kierowcy,
konserwatorzy, palacze c.o., operator koparko-ładowarki, robotnicy budowlani)
Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (zakres zadań
realizuje z-ca kierownika USC)
Stanowisko ds. ewidencji ludności
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Radca prawny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Pełnomocnik wójta ds. ochrony informacji niejawnych

1.3. Partnerstwo międzygminne
Gmina Kodeń jest od 2015 roku członkiem związku międzygminnego „Aktywne pogranicze”.
W 2019 roku członkowie „Aktywnego Pogranicza” podjęli decyzję o rozpoczęciu realizacji
projektu Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez
rozwój ścieżek turystycznych i integracji z ponadregionalnym szlakiem turystycznym
„Green Velo” w 2020 roku.
1.4. Liczba i struktura wiekowa ludności
Na terenie gminy Kodeń stale zameldowanych było 3 545 mieszkańców w tym 1 757 mężczyzn
i 1 788 kobiet (stan na 31.12.2019 r.)
Na pobyt czasowy zameldowanych było 160 mieszkańców, w tym 78 mężczyzn i 82 kobiety.
W poszczególnych sołectwach było zameldowanych:
Miejscowość
Dobratycze
Dobromyśl
Elżbiecin
Kąty
Kodeń I
Kodeń II
Kodeń III
Kopytów
Kopytów-Kolonia
Kostomłoty I
Kostomłoty II
Kożanówka
Okczyn
Olszanki
Szostaki
Zabłocie
Zabłocie-Kolonia
Zagacie
Zalewsze

Ogółem
124
119
144
82
533
1 046
97
201
81
136
340
40
132
112
44
217
41
45
11

Kobiety
57
64
77
39
278
517
62
102
37
67
157
21
68
58
20
118
17
22
7

Mężczyźni
67
55
67
43
255
529
35
99
44
69
183
19
64
54
24
99
24
23
4

Struktura wiekowa mieszkańców gminy Kodeń:
Wiek
Przedprodukcyjny
Produkcyjny
Poprodukcyjny

Ogółem
601
2 125
819

Mężczyźni
324
1 181
252

Kobiety
277
944
567
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W 2019 r. w gminie zameldowano na pobyt stały 28 nowo narodzonych dzieci – 15 chłopców i 13
dziewcząt.
W tym samym okresie odnotowano 40 zgonów mieszkańców Kodnia zameldowanych u nas na
stałe – 18 mężczyzn i 22 kobiet.
W gminie zameldowało się po raz pierwszy na pobyt stały 29 osób (bez noworodków).
Z gminy wymeldowały się z pobytu stałego 62 osoby.
Łącznie bilans mieszkańców w gminie jest ujemny. Przybyło 57 mieszkańców, a ubyło 102. W
ciągu roku 2019 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 45 osób.
Gęstość zaludnienia w gminie Kodeń to 23,6 osób na km².
Niestety trwa zmniejszanie się ilości mieszkańców naszej gminy. W ciągu ostatnich 20 lat
populacja mieszkańców gminy Kodeń zmniejszyła się z 4 495 (stan na 31.12.2000 r.), na 3 545,
czyli o 950 osób, tj. o nieco więcej niż 21%. Proces zmniejszania się liczby mieszkańców gminy
jest niepokojący. Nadal aktualna jest ocena, że sytuacja jest gorsza, gdy weźmiemy pod uwagę
fakt, iż wielu zameldowanych w gminie mieszkańców nie mieszka tutaj. Wyjechali z rodzinami za
granicę lub do miast w poszukiwaniu pracy. Jest to poważny problem dla gminy. Sytuacja może
się, co prawda niewiele, ale zmienić w związku z powrotem części osób z Wielkiej Brytanii po jej
wyjściu z UE.

1.5. Rolnictwo
Gmina Kodeń jest gminą rolniczą. Większość gleb w gminie to słabe gleby V i VI klasy.
Praktycznie w rolnictwie w stosunku do roku 2018 nic się nie zmieniło. W gminie jest 2 405
gospodarstw rolnych, z czego w przedziale obszaru 1- 5 ha - 1 630, w przedziale 5- 20 ha - 709, a
powyżej 20 ha - 66. Dominują gospodarstwa małe do 5 ha, jest ich 67%. To duże rozdrobnienie
wpływa na niską opłacalność rolnictwa w gminie.
Obszar, jaki zajmują poszczególne rodzaje gruntów:
- użytki rolne – 9 903 ha,
- lasy – 4 493 ha,
- grunty zabudowane – 427 ha,
- nieużytki – 116 ha,
- wody – 88 ha.
Struktura użytków rolnych:
- grunty orne – 6 278 ha,
- łąki trwałe – 1 781 ha,
- pastwiska trwałe – 1 227 ha,
- grunty rolne zabudowane – 305 ha,
- inne (sady, grunty pod rowami, zakrzewione) – 253 ha.
Struktura własnościowa gruntów:
- osoby fizyczne – 9 329 ha,
- Skarb Państwa – 3 625 ha,
- osoby prawne – 773 ha,
- wspólnoty gruntowe – 647 ha,
- Gmina – 415 ha,
- grunty kościołów – 139 ha.
Główne uprawy występujące na terenie gminy:
- pszenżyto,
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- żyto,
- owies i jęczmień.
- kukurydza,
- rzepak.
Po działaniach Państwa związanych z likwidacją stad trzody chlewnej na naszym terenie główne
hodowle to:
- bydło opasowe,
- owce.
Na terenie gminy znajdują się trzy kopalnie surowców mineralnych – piasek, żwir o łącznej
powierzchni 6,77 ha.
1.6. Działalność gospodarcza
Według stanu na koniec grudnia 2019 r., podobnie jak w roku 2018, w rejestrze działalności
gospodarczej CEIDG znajdowały się 72 podmioty (osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą) z gminy Kodeń. Ponadto w gminie działają cztery spółki prawa handlowego i
spółdzielnia.
Najpopularniejsze branże to nadal:
- handel – 24 firmy,
- przetwórstwo przemysłowe – 9 firm,
- budownictwo – 7 firm,
- transport drogowy – 7 firm,
Na 1 tys. mieszkańców przypada 20 podmiotów gospodarczych.
Aktywnych firm na terenie gminy jest 60.
Najwięksi pracodawcy w gminie to:
1. Gmina Kodeń – Zespół Placówek Oświatowych, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Biblioteka Publiczna.
2. GS „SCH” w Kodniu.
3. Vivai Mazzoni Polska sp z o o.
4. Stokrotka sp. z o.o.
5. KDM Mirosław Płanda.
6. PPUH Avena sp. z o.o.

1.7. Bezrobocie
Na koniec grudnia 2019 r. w gminie było 122 bezrobotnych w tym 71 kobiet. Prawo do zasiłku
posiadało 13 osób, z tego 7 kobiet. Wśród bezrobotnych 39 to osoby powyżej 50 roku życia, 33 od
30 do 50 roku życia, 35 do 30 roku życia i 15 do 25 roku życia.
Według czasu pozostawania bez pracy 46 osób nie były zatrudnionych do 6 miesięcy, od 6 do 12
miesięcy - 15 osób, a powyżej 12 miesięcy - 61 osób.
Niekorzystnym zjawiskiem jest liczba długotrwale bezrobotnych - powyżej 12 miesięcy.
Bezrobocie w stosunku do roku 2018 nieznacznie się zmniejszyło – o 9 osób.
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2. BUDŻET GMINY
2.1. Bilans dochodów i wydatków budżetowych
Dochody gminy w 2019 roku wyniosły 18 328 441,96 zł, wydatki w tym samym okresie
to 17 167 637,80 zł. Nadwyżka między dochodami a wydatkami wyniosła 1 160 804,16 zł.
Wynikła ona z tego, że niewydatkowane w 2019 r. środki na budowę ul. Ogrodowej i drogi w
Olszankach obciążają budżet 2020 roku.

2.2. Dochody
Na dochody gminy składają się następujące składniki:
- podatki i opłaty lokalne,
- dochody z majątku gminy,
- subwencje,
- dotacje,
- udział w podatkach budżetu państwa,
- środki krajowe na inwestycje,
- środki unijne na inwestycje,
- pozostałe dochody.
Największy udział w dochodach gminy mają dotacje i subwencje, ich łączna wysokość to:
12 546 356,10 zł. Na kolejnych miejscach znalazły się w 2019 roku: dochody własne
gminy, na które składają się - podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy:
1 818 406,62 zł; udział w podatkach dochodowych osób fizycznych i osób prawnych:
1 716 236,04 zł; środki unijne i krajowe na inwestycje: 1 062 252,03 (na unijne) i
439 305,00 zł na (krajowe), łącznie jest to kwota 1 501 557,03 zł oraz pozostałe dochody:
745 886,17 zł.
Ich wielkość bezwzględną i względną przedstawiają poniższe tabele:
Dochody ogółem a dochody własne budżetu gminy w zł
Rok
2019

Dochody ogółem
18 328 441,96

Dochody własne
4 280 528,83

Procentowy
udział
23,33 %

Udział podatków lokalnych w dochodach ogólnych gminy w zł
Rok
2019

Dochody ogółem
18 328 441,96

Podatki i opłaty
lokalne
1 610 971,17

Procentowy udział
8,79 %

Udział podatków stanowiących dochód budżetu Państwa w dochodach ogólnych gminy w zł
Rok

Dochody ogółem

Udziały w podatkach
budżetu Państwa

Udział w dochodach
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18 328 441,96

1 716 236,04

9,30 %

Udział dochodów z majątku gminy w dochodach ogólnych gminy w zł
Rok

Dochody ogółem

2019

18 328 441,96

Dochody z majątku
gminy
207 435,45

Udział w dochodach
1,13 %

2.3. Wydatki z budżetu gminy
Wydatki z budżetu gminy w 2019 r., według kryterium rodzajowego przedstawiają się
następująco:
- inwestycje – 2 023 548,26 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 6 358 034,84 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 4 317 330,11 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 1 457 580,95 zł
- zakup usług pozostałych – 1 011 785,21 zł
- materiały i wyposażenie – 517 025,66 zł
- udzielone dotacje – 806 643,30 zł
- usługi remontowe – 159 609,03 zł
- zakup energii – 363 920,26 zł
- wydatki na obsługę długu – 152 160,18 zł.
Największą pozycję stanowią w gminie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Przedstawione dane dotyczą pracowników: Urzędu Gminy, Zespołu Placówek Oświatowych,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wydatki z budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
- oświata i wychowanie – 4 427 397,67 zł
- rodzina (500+, 300+ itp.) – 3 873 516,05 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 576 399,71 zł
- administracja – 2 278 821,83 zł
- pomoc społeczna – 1 791 428,97 zł
- transport – 244 018,99 zł
- kultura – 828 665,85 zł
- rolnictwo – 489 011,13 zł
- zaopatrzenie w wodę 267 402,58 zł
- działalność usługowa 1 582 503,92 zł
- pozostałe wydatki 808 471,10 zł
Przedstawione liczby wskazują, że najwyższe wydatki w 2019 roku poniesione zostały na pomoc
społeczną i rodzinę 5 664 945,02 zł i oświatę 4 427 397,67.
Na koniec 2019 roku gmina miała do spłacenia kredyty o łącznej wysokości 6 998 783 tys. zł,
z tego:
1) kredyty długoterminowe:
- 2 880 000 zł to kredyt na budowę ul. Polnej,
- 3 345 000 zł to kredyty na realizację projektów unijnych – budowa przedszkola, remont
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i wyposażenie szkoły, inwestycje w instalację solarów, pomp ciepła i pieców c.o. na odnawialne
źródła energii,
2) kredyty krótkoterminowe
- 773 782,91 na budowę targowiska w Kodniu.

3. INWESTYCJE
Inwestycje w gminie w roku 2019
Lp.
Nazwa zadania
1. Modernizacja drogi w Olszankach
2. Budowa drogi Olszanki - Leniuszki
3. Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych
4.

Budowa targowiska w Kodniu

5.
6.

Termomodernizacja szkoły w Kodniu
Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy

7.

Rozwój infrastruktury usług społecznych

8. Poprawa warunków nauczania w Gminie Kodeń
9. Zakup sprzętu do rehabilitacji w ŚDS
10. Ekologiczne inwestycje w Gminie Kodeń etap II

Źródło finansowania
Wykonanie w zł
środki własne, FOGR 56 000 zł
93 701,40
środki własne
21 000,00
środki własne
3 499,99
środki własne, środki unijne
1 570 791,44
812 597 zł
środki unijne 27 200 zł
39 360,00
środki własne
64 117,13
środki własne, środki unijne
163 062,30
138 602 zł
środki własne
14 812,00
budżet państwa
14 090,00
środki własne
39 114,00

Łącznie na inwestycje wydano w 2019 r. – 2 023 548,26 zł

4. MIENIE KOMUNALNE
Gmina jest właścicielem 415,17 ha gruntów. Grunty orne to 17,6 ha, drogi 285 ha, lasy 12,5 ha,
place i tereny zielone 6 ha, działki budowlane 1,75 ha, inne 92,32 ha.
Ponadto w zasobach Gminy znajdują się 4 budynki niemieszkalne – Urząd Gminy, szkoła,
przedszkole, Placencja, domy kultury w Kodniu i Zabłociu oraz świetlice w Kopytowie,
Dobratyczach, Kostomłotach I, Kątach, Okczynie, Dobromyślu i Olszankach, ośrodek zdrowia.
W 2019 r. Gmina sprzedała 2 działki o łącznej powierzchni 0,1506 ha za 46 092,47 zł.
W związku ze zmianami od 1 stycznia 2019 r. zasad użytkowania wieczystego 10 działek
użytkowania wieczystego o łącznej powierzchni 0,8474 ha zabudowanych domami mieszkalnymi
zostało przekształconych w prawo własności.
Dochody w obszarze gospodarki gruntami w 2019 roku wyniosły 207 190,49 zł.
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5. UCHWAŁY, STRATEGIE, PROJEKTY, PROGRAMY
5.1. Uchwały
W 2019 roku Rada Gminy Kodeń przyjęła 69 uchwał. Uchwały te zostały przyjęte w sprawach
dotyczących:
- budżetu – 19,
- gospodarki nieruchomościami – 12,
- działalności radnych, komisji i wójta – 8,
- nadania odznaczeń – 6,
- gospodarki komunalnej – 4,
- podatków – 3,
- polityki społecznej – 3,
- wyboru ławnika – 3,
- opieki na zwierzętami i środowiska – 3,
- profilaktyki antyalkoholowej – 2,
- oświaty – 2,
- dróg – 2,
- nadania statutów – 2.
Rada Gminy Kodeń obradowała w 2019 r. na dziesięciu sesjach. Zdecydowaną większość
inicjatyw uchwałodawczych przedstawił Wójt Gminy Kodeń. Ważnym dla działalności Gminy
było przyjęcie Uchwały nr V/33/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Kodeń. Konieczność przyjęcia nowego aktu wynikała z potrzeby wyeliminowania błędów
z poprzedniego statutu i dostosowania nowego do znowelizowanej ustawy o samorządzie
gminnym. Zrealizowano 68 uchwał. W stosunku do uchwały w zakresie bezdomności
rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Lubelskiego stwierdzono jej nieważność. Kolejna
uchwała w tym zakresie po poprawkach została uchwalona przez radę i zaakceptowana przez
nadzór wojewody.
13 uchwał zostało opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego,
pozostałe w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kodeń.

5.2. Strategie
Wraz z dwunastoma sąsiednimi gminami uczestniczyliśmy w przygotowaniach do opracowania
„Zintegrowanej Strategii Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne
Pogranicze" 2020 – 2030”.

5.3. Projekty
Przedstawione zostały szczegółowo w rozdziale 3.

5.4. Programy
W ubiegłym roku realizowane były programy:
1. Posiłek w szkole i w domu – pomoc w ramach tego programu skierowana była do dzieci
i młodzieży oraz do osób starszych. W naszej gminie pomoc w ramach programu. otrzymywało
141 osób. Wysokość pomocy 49 549,22 zł, z budżetu wojewody 39 600,00 zł
i z budżetu gminy 9 949,22 zł.
2. Rodzina 500+ - w 2019 r. w gminie Kodeń było 5 109 świadczeń na kwotę 2 538 605,33 zł.
Środki otrzymywaliśmy z budżetu wojewody.
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3. Dobry Start 300+ - jest to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających
rok szkolny. W gminie Kodeń to 387 świadczeń na kwotę 119 980,00 zł
4. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w 2019 roku na
realizację tego programu przeznaczono 36 000 zł. Wydatki przeznaczone na realizację programu
wyniosły 33 506,99 zł. Przeznaczono je m.in. na: dofinansowanie pobytu na koloniach dla 6 osób
z rodzin z problemami alkoholowymi, dofinansowanie organizacji imprezy z okazji drugiej
rocznicy powstania Grupy AA „Sapieha”, dofinansowanie na organizację XX „Biegu Sapiehów”,
wynagrodzenie terapeuty i diety dla członków GKRPA, szkolenie dla osób realizujących zadania
programu w gminie.
5. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów z narkomanią – wysokość środków
przeznaczonych w 2019 r. na realizację tego programu to 4 000 zł. W ramach programu zakupiono
program profilaktyczny oraz nagrody przekazane uczniom ZPO w Kodniu w ramach zajęć
profilaktycznych.
6. Program Kluby Seniora w Gminie Kodeń
W styczniu 2019 roku rozpoczął się w naszej Gminie program pn. „Kluby Seniora”
Całkowita wartość projektu: 706 968,50 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 600 923,22 zł.
Realizatorem projektu jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu.
W ramach projektu uruchomiono trzy Kluby Seniora w Kodniu, Kostomłotach i Zabłociu. Będą
one działać przez 2 lata. Uczestniczy w nich ponad 50 osób. Projekt skierowany jest do osób,
które spełniają następujące warunki:
- zamieszkują na terenie wiejskim,
- są mieszkańcami Gminy Kodeń,
- mają ukończone 60 lat.
„Kluby Seniora” są miejscem spotkań osób starszych. W nieformalnej atmosferze, z
zaangażowaniem samych seniorów prowadzone są m.in.: zajęcia artystyczne, kulinarne,
ekologiczno-artystyczne. Działania klubów integrują seniorów i wspierają aktywność osób
starszych. W ramach projektu kompleksowo wyposażono Kluby Seniora w niezbędny sprzęt
AGD, RTV i meble.

6. WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
6.1. Sytuacja mieszkaniowa
Na terenie gminy w 2019 roku znajdowały się 2 budynki mieszkalne komunalne, 9 bloków
mieszkalnych spółdzielczych oraz ok. 1 200 budynków mieszkalnych prywatnych.
Natomiast w zasobach Gminy było 5 mieszkań komunalnych. Wszystkie one były zasiedlone.
W 2019 r. wydano 6 pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych oraz 3 na ich rozbudowę. W
tym samym okresie oddano do użytku 5 domów jednorodzinnych.

6.2. Wodociągi
Sytuacja w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przedstawia się korzystnie. Do sieci
wodociągowej w Gminie podłączonych jest 976 gospodarstw domowych. Długość sieci

Raport o Stanie Gminy Kodeń

15

wodociągowej wynosi 89,9 km. Można zatem powiedzieć, że zaopatrzenie mieszkańców w wodę
przedstawia się korzystnie.
Gmina jest zaopatrywana w wodę z trzech niezależnych ujęć. Stacje uzdatniania wody
(hydrofornie) znajdują się w:
 Kodniu,
 Koroszczynie (gm. Terespol),
 Wólce Zabłockiej (gm. Tuczna).
Cena wody na koniec 2019 r. wynosiła:
- odbiorcy indywidualni – 2,95 zł/m³ + 2,69 zł miesięczna opłata stała,
- odbiorcy instytucjonalni – 3,29 zł/m³ + 3,27 zł miesięczna opłata stała.

6.3. Kanalizacja
Ze względu na rozproszoną zabudowę znaczącej części gminy Kodeń kanalizację sanitarną
posiada Kodeń i Kostomłoty II.
Oczyszczalnia ścieków w Kodniu jest w pełni skomputeryzowana i automatycznie sterowana.
Może przyjąć 600 m³ ścieków na dobę. W 2019 r. do oczyszczalni trafiło 47 115 m³ ścieków. Jest
to o ok. 4 tys. m³ mniej niż rok wcześniej. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 16,8 km.
Jest do niej podłączonych 439 odbiorców.
W pozostałej części gminy użytkowane są szamba – jest ich 415. W tym 108 przydomowych
ekologicznych oczyszczalni ścieków.
Cena odbioru ścieków na koniec 2019 r. wynosiła:
odbiorcy indywidualni – 4,53 zł/m³,
odbiorcy instytucjonalni – 5,65 zł/m³.

6.4. Gospodarka odpadami komunalnymi
Usługi w zakresie gospodarki odpadami stałymi świadczyła wybrana w ramach przetargu w 2017
roku spółka z o.o. EKO Bug z Kobylan (gm. Terespol). Odpady wywożone są do RIPOK w Białej
Podlaskiej.
Odpady odbierane są z 1035 miejsc.
W 2019 r. odebrano:
- żużel, popioły – 28,2 t,
- opakowania z papieru i tektury – 21 t,
- opakowania z tworzyw sztucznych – 10 t,
- zmieszane odpady opakowaniowe – 77,04 t,
- opakowania ze szkła – 36,28 t,
- zużyte opony – 12 t,
- baterie i akumulatory – 0,04 t,
- urządzenia elektryczne i elektroniczne – 4,78 t,
- odpady ulegające biodegradacji – 68,1 t
- inne odpady nieulegające biodegradacji – 3,68 t,
- niesegregowane odpady komunalne 227,16 t,
- odpady wielkogabarytowe – 5,5 t.
Łącznie w 2019 r. odebrano 493,78 ton odpadów.
Łączna masa odpadów do ponownego użycia i recyklingu wyniosła 96,19 t, co stanowi 41%
poziomu recyklingu.

Raport o Stanie Gminy Kodeń

16

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady były segregowane w przypadku gminy Kodeń na 6
rodzajów. Śmieci zmieszane, plastik i metal, szkło, odpady bio, papier i popiół (w okresie
październik – kwiecień). Opłata wynosiła 7 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady segregowane
oraz 14 zł od mieszkańca za odpady niesegregowane.
W stosunku do roku 2018 w 2019 r. ilość odpadów wzrosła o 16,8%.
Niestety, pomimo aktualnego systemu opłat za wywóz odpadów nadal spotykane są przypadki
porzucania śmieci w lasach i przy drogach.

6.5. Drogi i komunikacja
Drogi
W układzie drogowym gminy funkcjonuje 3-stopniowa hierarchia dróg: wojewódzkie, powiatowe
i gminne. W granicach gminy znajduje się 22,32 km dróg wojewódzkich, 42,47 km dróg
powiatowych (w tym 3,233 km gruntowych) oraz 115,3 km dróg gminnych (w tym 28,04 km to
drogi utwardzone i 87,26 km drogi gruntowe).
W 2019 r. utwardzono kruszywem naturalnym drogę w Dobromyślu o długości 1 km.
Prace takie wykonano również w Łęgach Kodeńskich, Kostomłotach I, Szostakach, Okczynie i
Łęgach Okczyńskich, Zabłociu, Zalewszu i Kolonii Kopytów. Łączna długość utwardzonych tych
dróg wyniosła 3,5 km.
Transport autobusowy
Komunikacja autobusowa na terenie gminy jest podporządkowana dowozom uczniów do szkoły
i dzieci do przedszkola. W 2019 r. przewozy publiczne na terenie gminy prowadziła firma Garden
Serwis. Stałym problemem są dojazdy w godzinach innych niż przed rozpoczęciem lekcji i po ich
zakończeniu. Przewoźnicy nie uruchamiają kursów, ponieważ korzysta z nich niewiele osób. Są
one dla firm przewozowych nieopłacalne. Brakuje połączeń: z Terespolem, są one potrzebne w
związku z dojazdem do najbliższej stacji PKP, z Małaszewiczami – szkoła średnia i duży rynek
pracy. Sama gmina nie jest w stanie rozwiązać tego problemu bez znaczącej pomocy władz
powiatu, województwa czy kraju. Proponowana w 2019 r. pomoc państwa w uruchamianiu
nierentownych linii była dla naszej gminy nieosiągalna z powodu znaczących kosztów własnych,
które musiałaby ponieść Gmina.

6.6. Usługi dla ludności
Na terenie gminy zlokalizowane w końcu 2019 r. były:
9 sklepów spożywczych, w tym duży sklep „Stokrotka”,
2 apteki,
3 sklepy przemysłowe,
sklep z odzieżą,
zakład kosmetyczny,
fryzjer,
4 warsztaty samochodowe,
bank,
poczta,
stacja benzynowa,
Bazę gastronomiczną stanowiły 2 obiekty oferujące posiłki Zajazd Kodeński i Jadłodajnia
u Oblatów w Domu Pielgrzyma.
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7. POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW
GMINY
7.1. Pomoc społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu obejmuje swoim działaniem teren całej gminy.
Pracę wykonuje 9 osób (w tym 1 na urlopie rodzicielskim) oraz w WTZ 15 osób na 14 etatach.
Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej oraz z urzędu. Informacje
o osobach wymagających pomocy uzyskiwane są z różnych źródeł, na przykład od sołtysów,
radnych, szkół, policji, kuratorów, pielęgniarek środowiskowych. Na podstawie zgłoszenia
pracownicy socjalni przeprowadzają wywiad środowiskowy w terenie, a następnie, po zebraniu
niezbędnych dokumentów, określane są przyczyny i problemy dominujące oraz wnioskuje się
o udzielenie pomocy w zależności od indywidualnej sprawy.
Pełne zestawienie środowisk objętych pomocą według powodów zawiera poniższa tabela.
Liczba środowisk objętych pomocą społeczną (według powodów) w 2019 roku
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba
rodzin
50
2
28
58
34
57

Ubóstwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzeniu gospodarstwa domowego
12
Alkoholizm
12
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu w 2019 roku budżetowym wydał łączną kwotę
5 103 657,10 zł, z czego: z budżetu państwa - 4 436 818,86 zł, z budżetu Gminy - 666 838,24 zł,
Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy w 2019 roku
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rodzaj świadczenia
Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Zasiłki celowe
Pomoc w formie usług
opiekuńczych
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Dożywianie
Pomoc materialna dla uczniów
Dodatki mieszkaniowe
Asystent rodziny
Rodziny zastępcze

L. osób/ świadczeń
14 osób
378 świadczeń
44 świadczeń
6 osób
11 osób
141 osób
98 osób
30 świadczeń
8 rodzin
1 rodzina

Koszty (w zł)
85 377,99
134 959,05
11 926,00
17 444,70
253 753,63
49 549,22
49 502,04
4 133,64
6 455,76
15 067,58

Finansowanie
Wojewoda
Wojewoda
Gmina
Gmina
Gmina
Woj./Gmina
Woj./Gmina
Gmina
Woj./Gmina
Gmina
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Dane dotyczące udzielonych świadczeń w ramach zadań zleconych gminie zostały zamieszczone
w poniższej tabeli.
Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań zleconych gminie w 2018 roku
Lp.

Rodzaj świadczenia

L. osób/świadczeń

1

Pomoc w formie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

2

Dodatek energetyczny

3

Karta Dużej Rodziny

4

Fundusz alimentacyjny

211 świadczeń

5

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

156 świadczeń

6

Świadczenia rodzinne i ustawa za życiem

7

Składki na ubezpieczenia rodzinne

8

Świadczenia wychowawcze

9

Świadczenia Dobry Start

Koszty

Finansowanie

17 osób

175 338,00 Wojewoda

0

0,00 Wojewoda
485,29 Wojewoda

154 karty

4 873 świadczeń
231 świadczeń
5 109 świadczeń
387 świadczeń

86 400,00 Wojewoda
45 619,67 Wojewoda
997 179,92 Wojewoda
29 006,19 Wojewoda
2 505 527,33 Wojewoda
116 100,00 Wojewoda

Warsztat Terapii Zajęciowej
W ramach organizacyjnych GOPS w Kodniu działa Warsztat Terapii Zajęciowej.
Zatrudnionych w nim było na 14 etatach 15 pracowników.
W zajęciach WTZ uczestniczyło 30 osób. Podstawowym celem WTZ jest stwarzanie osobom
niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i
zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia.
WTZ realizuje także zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do
ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę
niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej indywidualnych
możliwości.
Warsztat Terapii Zajęciowej jest finansowany ze środków PFRON i Starostwa. Budżet, jakim
dysponował WTZ w 2019 roku to 603 201 zł, w tym 60 321 zł to środki ze Starostwa i 542 880 zł
z PFRON.
Środowiskowy Dom Samopomocy
Kodeński ŚDS jest domem typu A i B, czyli dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób
upośledzonych umysłowo.
Na koniec 2019 roku ŚDS w Kodniu zatrudniał 9 pracowników (w dwóch przypadkach na całych
etatach, pozostałe osoby na etatach cząstkowych). Dwie osoby przebywały na urlopie
macierzyńskim i wychowawczym.
Środowiskowy Dom Samopomocy był finansowany wyłącznie ze środków Wojewody
Lubelskiego i jego budżet wynosił 478 960 zł.
Usługi, jakie oferował ŚDS swoim uczestnikom to m.in.:
1) trening funkcjonowania w codziennym życiu,
2) trening umiejętności interpersonalnych,
3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
4) poradnictwo psychologiczne,
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5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
7) niezbędną opiekę,
8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację.

7.2. Przestępczość
Struktura wykroczeń na terenie gminy Kodeń w 2019 r.
Ogółem

Czyny
stwierdzone

Czyny
wykryte

Wykrywalność

Porządek i spokój publiczny

3(0)

3(0)

3(0)

100% (0)

Bezpieczeństwo i porządek w
komunikacji

20(36)

20(36)

20(32)

100% (88,9)

7(6)

4(6)

1(2)

25% (33,33)

15(12)

15(12)

9(11)

60% (91,7)

45

42

33

73,33% (83,33)

Kategoria wykroczeń

Przeciwko mieniu
Inne
Ogółem

W nawiasie podane są informacje z roku 2018.
Na terenie gminy w 2019 r. zatrzymano 5 osób kierujących pojazdami mechanicznymi pod
wpływem alkoholu oraz 9 rowerzystów.
Ilość przestępstw na terenie gminy Kodeń w 2019 r.
Policjanci przeprowadzili 59 (41) postępowań przygotowawczych. W wyniku wykonanych
czynności procesowych stwierdzono 59 (41) przestępstw, z których wykryto 50 (37), co daje
wykrywalność na poziomie 84,7% (90,2). Najwięcej przestępstw dotyczyło spraw niewypełniania
obowiązku alimentacyjnego - 18, oszustw – 6, kradzieży z włamaniem i kierowanie pojazdem
mechanicznym w stanie nietrzeźwości – 5.

7.3. Policja
Gmina Kodeń znajduje się w obszarze działania Komisariatu Policji w Terespolu. Na koniec
2019 r. stan etatowy KP Terespol wynosił 61 etatów policyjnych. Dzielnicowym dla obszaru
naszej gminy jest asp. Radosław Sacewicz.
Funkcjonariusze Pionu Prewencji KP Terespol przeprowadzili na naszym terenie 270 (305)
interwencji w tym 47 (73) interwencji domowych. W 24 (22) przypadkach sporządzono Niebieską
Kartę.

7.4. Straż Graniczna
Wschodnia granica gminy Kodeń jest zarazem granicą państwa. Na terenie gminy znajduje się
Placówka Straży Granicznej. W ubiegłym roku nie stwierdzono u nas przekroczeń granicy.
Kilkukrotnie ujawniono towary bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze SG m.in. nakładali
mandaty, głównie za wykroczenia w ruchu drogowym, przeprowadzali kontrole legalności
zatrudnienia w Polsce cudzoziemców. Wspomagali policję i Gminę, uczestnicząc w
zabezpieczaniu imprez organizowanych na terenie gminy m.in.: Bieg im Jana Kulbaczyńskiego,
XX Bieg Sapiehów, Jarmark Sapieżyński, a także Odpust 14 i 15 sierpnia.
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7.5. Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Kodeń
W 2019 r. do OSP na terenie gminy należało łącznie 147 członków, byli oni zrzeszeni w 6
jednostkach: Dobratycze, Zabłocie, Kodeń, Okczyn, Kostomłoty I i Kąty.
Wszystkie OSP dysponują własną bazą lokalową w postaci remiz strażackich. Na wyposażeniu
jednostek jest 9 samochodów bojowych średnich (5) i lekkich (4).
W 2019 roku OSP brała udział w 62 akcjach ratunkowych.
Oprócz działań ratunkowych OSP prowadzi działania prewencyjne – pokazy działania dla dzieci z
przedszkola i szkoły (gaszenie pożaru, ratownictwo drogowe wspólnie z Jednostką RatowniczoGaśniczą PSP).
Co roku OSP bierze udział w manewrach gminnych i manewrach jednostek PSP.
W 2019 r. OSP Kodeń zajęła 3 miejsce w powiatowych zawodach pożarniczych i pierwsze
w zawodach gminnych.

8. SŁUŻBA ZDROWIA
Tak jak w roku 2018 na terenie gminy Kodeń mieszkańcy mieli zapewnioną podstawową opiekę
medyczną, natomiast niewystarczający był dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej.
Do podstawowej infrastruktury zdrowotnej na terenie gminy należeli następujący
świadczeniodawcy:
- lek. med. Marek Bukowski NZOZ Ośrodek Zdrowia w Kodniu.
Raz w miesiącu w Kodniu przyjmowali prywatnie specjaliści: okulista, neurolog.
Personel medyczny w NZOZ to dwóch lekarzy na stałe: lekarz rodzinny/internista i lekarz pediatra
oraz 4 pielęgniarki
- lek. med. Małgorzata Maryniuk "Indywidualna Praktyka Lekarska", Kodeń.
- lek. stom. Anna Kosecka Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska.
W razie nagłych zachorowań można zgłaszać się do Pogotowia Ratunkowego – najbliższe
Piszczac i Terespol. Natomiast najbliższe stacje SOR znajdują się we Włodawie i Białej
Podlaskiej.
Na terenie gminy działają dwie apteki – obie w Kodniu.

9. OŚWIATA, KULTURA I SPORT
9.1. Przedszkole (dane na dzień 01.09.2019 r.)
Przedszkole Samorządowe w Kodniu mieści się w budynku oddanym do użytku w 2018 roku.
Do dyspozycji dzieci są trzy sale zabaw o łącznej powierzchni ponad 240 m². Przy każdej sali
znajduje się zaplecze gospodarcze i łazienka. W przedszkolu są również dwa gabinety:
pedagogiczny i logopedyczny z przeznaczeniem na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-
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pedagogicznej. Placówka jest wyposażona w nowe meble oraz w środki dydaktyczne, pomoce
i zabawki, które zachęcają dzieci nie tylko do zabawy, ale również do nauki i nabywania
różnorodnych umiejętności. Do przedszkola uczęszczało 75 dzieci – 40 dziewczynek i 35
chłopców w czterech grupach wiekowych 3-4 latki, 5-latki i dwie grupy dzieci 6-letnich. Jedna
grupa 6-latków jest ulokowana w szkole. Z dziećmi pracowało 6 nauczycieli wychowawców
oraz 2 osoby jako pomoc nauczyciela. Koszt utrzymania dziecka to 800,70 zł za miesiąc.
Średnio miesięczna odpłatność za dodatkową godzinę poza realizacją podstawy programowej
wychowania przedszkolnego wynosi średnio 80 zł miesięcznie. Odpłatność za posiłki w
przedszkolu - trzy posiłki dziennie (stawka 5,50 zł) – wynosi miesięcznie średnio 100 zł.
Kuchnia przedszkolna funkcjonowała w systemie cateringowym (posiłki przygotowywane są
w kuchni szkolnej). W przedszkolu 14% dzieci korzysta z posiłków finansowanych przez
GOPS.
9.2. Szkoła podstawowa (dane na dzień 01.09.2019 r.)
Do Szkoły Podstawowej im. kpt. Michała Fijałki w Kodniu uczęszczało 252 uczniów (stan na
01.09.2019 r.).
Nauka i opieka była zorganizowana w systemie jednozmianowym (z wyjątkiem klas
pierwszych). W szkole podstawowej zorganizowano 13 oddziałów.
Świetlica szkolna była czynna w godz. 07: 00 – 16: 00. W szkole działała kuchnia ze stołówką.
Średnio w miesiącu z posiłków korzystało 185 uczniów (w tym 18% finansowanych przez
GOPS). Dzienna stawka żywieniowa (posiłki przygotowywała własna kuchnia) to 4,80 zł (za
pełny 2-daniowy obiad) lub 3 zł (za drugie danie).
W Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu (szkoła i przedszkole) łącznie było
zatrudnionych (stan 1.09.2019) 41 nauczycieli (w tym 2 przebywało na urlopach zdrowotnych,
a 2 na długotrwałym zwolnieniu lekarskim poprzedzającym urlop macierzyński) oraz 2 w
niepełnym wymiarze godzin.
W ZPO (szkoła i przedszkole) zatrudnionych było 18 pracowników administracji i obsługi
(w tym 2 osoby w wymiarze 1/2 etatu).
Szkoła prowadziła zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu gminy:
- język rosyjski w wymiarze 2 godz. tygodniowo w klasach 4 - 6,
- zajęcia ruchowe w przedszkolu – 4 grupy po 1 godz. tygodniowo,
- zajęcia ruchowe dla klas 1-3 szkoły podstawowej po 1 godz. tygodniowo,
- SKS chłopców i dziewcząt,
- chór szkolny.
W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole organizowano:
- zajęcia wyrównawcze,
- zajęcia wspierające,
- zajęcia rozwijające uzdolnienia,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- indywidualne specjalistyczne zajęcia usprawniające dla uczniów z deficytami narządów
ruchu,
- zajęcia Integracji Sensorycznej,
- zajęcia logopedyczne.
W oparciu o obiekty szkolne, uczniowie mogli korzystać z dodatkowych zajęć opłacanych
przez rodziców (szkoła użycza sale na organizację zajęć):
 akademia piłkarska – Lobos Football Academy,
 Dance & fun – dziecięca szkoła tańca i zabawy.
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Na jesieni 2019 r. uczniowie z klas 1-3 brali udział w wyjazdach na pływalnię we Włodawie
na naukę pływania, łącznie było 13 wyjazdów.
Od wielu lat w ZPO organizowane są przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i wychowania,
niektóre z nich to:
- „Odżywiaj się zdrowo”,
- „Twój Dar Serca dla Hospicjum”,
- „Ratujemy i uczymy ratować”
- zbiórka w ramach akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Olimpiada Przedszkolaka,
- Szkolny Jarmark Podlaski.
W ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego organizowane były m.in.:
 uroczysty apel z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego połączony w tym roku z 80
rocznicą wybuchu II wojny światowej wraz z akcją „Przerwany marsz”,
 uroczysty apel z okazji Święta Szkoły Podstawowej (rocznica śmierci kpt. Michała Fijałki,
jednocześnie rocznica nadania szkole imienia i sztandaru 20.09.) - połączony ze
ślubowaniem uczniów klas pierwszych,
 uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 uroczysty apel z okazji narodowego Święta Niepodległości,
 projekt „Na Kodeń marsz” dla uczczenia powstania styczniowego i zwycięskiej bitwy o
Kodeń – 22/23 stycznia 1863 roku,
 uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Dnia 3 Maja,
 Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego – przypomnienie idei olimpijskiej,
W budynku szkolnym znajduje się 13 sal lekcyjnych oraz 7 pracowni (matematyczna,
geograficzna, biologiczno-przyrodnicza, chemiczno-fizyczna, językowa i dwie komputerowe).
W szkole są również pomieszczenia na zajęcia specjalistyczne - gabinety: logopedy, pedagoga,
pomocy medycznej, chemiczno-fizyczny oraz sale: doświadczania świata, terapii
pedagogicznej i integracji sensorycznej.
W szkole znajdują się dwie sale gimnastyczne.
Biblioteka szkolna – Szkolne Centrum Multimedialne posiadała ponad 13 tysięcy woluminów
(bez podręczników), 5 komputerów w tym jeden z dostępem do zasobów Biblioteki
Narodowej.
ZPO w Kodniu był bardzo dobrze zaopatrzony w sprzęt elektroniczny m.in. 37 komputerów
stacjonarnych, 23 laptopy, 9 zestawów interaktywnych, 6 monitorów interaktywnych, 11
drukarek, drukarka 3D, 4 urządzenia wielofunkcyjne.
Dwie pracownie internetowe wyposażone w komputery PC i Mcinstosh, pozwalały na
przygotowanie uczniów do pracy w środowisku Windows i macOS.
Dodatkowe zajęcia – nauka programowania prowadzone w klasach 1-4 (w oparciu o program
Scratch) przez przeszkolonych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyków.
Szkoła posiada własną stronę internetową: www.zpokoden.pl
Koszt utrzymania jednego ucznia około 1 000 zł miesięcznie.
W oparciu o obiekty szkolne i zaangażowanie nauczycieli organizowane były m.in.
następujące imprezy sportowo-rekreacyjne:
 Bieg Sapiehów (sierpień),
 Memoriał im. Stanisława Seheniuka,
 Biegi po Ziemi Kodeńskiej (październik),
 Memoriał im. Józefa Tymoszuka (sierpień),
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Siatkarski turniej drużyn mieszanych (maj),
Powiatowy turniej tenisa stołowego (luty),
we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Kodnia, w szkole działa Grupa Integracyjna
„Najlepiej Razem”, w ramach której dzieci niepełnosprawne oraz ich rodzice spotykają się
z nauczycielami i wolontariuszami (uczniowie z ZPO),
 w szkole, przy świetlicy szkolnej działa szkolna grupa wolontariatu „ Pomocna dłoń”,
dzieci inicjują i organizują różne działania charytatywne (pomoc dla lubelskiego
Hospicjum im. Małego Księcia, zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt w Białej
Podlaskiej, systematyczne odwiedziny uczniów w DPS-ach w Kodniu i Kostomłotach,
udział w akcjach WOŚP i Szlachetna Paczka oraz własna akcja we współpracy z parafią
św. Anny w Kodniu – pod nazwą „świąteczne dary”).
We wszystkie projekty zaangażowani byli nauczyciele ZPO w Kodniu, pracownicy obsługi (w
tym kuchni), ewentualnie odbywały się one w oparciu o bazę szkolną (boiska, hale sportowe,
pomieszczenia kuchni i stołówki).
9.3. Kultura
W gminie Kodeń działa Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Na 31.12.2019 r.
zatrudnionych w nim było 13 osób. 4 osoby na umowę o pracę, w tym 2 osoby w pełnym
wymiarze czasu pracy i 2 w wymiarze 1/2 etatu. Natomiast na umowę zlecenie 9 osób, w tym 6
przy realizacji projektu „Kluby Seniora”.
Od stycznia 2019 roku GCKSiT realizuje projekt „Kluby Seniora” 2019-2020.
Codzienna działalność Centrum oparta jest na pracy zespołów i grup zainteresowań:
koło szachowe, koło gitarowe, Zespół Śpiewaczy Klubu Seniora, grupa pianistów, grupa
akordeonistów, dziecięcy zespół taneczny, grupa aerobiku, grupa rękodzieła artystycznego, Zespół
Śpiewaczy z Zabłocia, Zespół Śpiewaczy z Kostomłotów I. Działalność projektowa „Klubów
Seniora” w Kodniu, Kostomłotach i Zabłociu.
Oprócz codziennej pracy w ramach ww. grup i zespołów Centrum organizowało wiele imprez
cyklicznych. Były to m.in.: Gminny Przegląd Grup i Zespołów Kolędniczych „Kolędujmy
Wszyscy Wraz”, Gminny Dzień Kobiet, Kiermasz Wielkanocny, Powiatowy Przegląd Teatrów
„W świecie niepełności” (wspólnie z ŚDS i WTZ), Gminny Dzień Dziecka, Gminny Festyn
Pożegnanie Lata, Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej, Powiatowe Spotkania z Poezją
i Pieśnią Maryjną Poświęcone Pamięci Świętego Jana Pawła II, Wieczornicę z okazji Święta
Odzyskania Niepodległości, Gminny Dzień Seniora, Kiermasz Bożonarodzeniowy.
W 2019 r. został zorganizowany w Kodniu II Jarmark Sapieżyński, na który przybyło ok. 5 tys.
gości i mieszkańców.
Ponadto Centrum uczestniczyło w przygotowaniach organizowanego przez GOPS, WTZ i ŚDS
Nadbużańskiego Integracyjnego Festiwalu Muzycznego.
W 2019 roku zostały wydane 4 numery gminnego czasopisma „Wiadomości Kodeńskie”
9.4 Biblioteka Publiczna
W Gminie Kodeń działają dwie placówki: Biblioteka Publiczna Gminy w Kodniu oraz jej Filia
Biblioteczna w Zabłociu.
W dniu 31 grudnia 2019 roku w obu placówkach bibliotecznych było łącznie 17 142 woluminów.
Biblioteka Publiczna w Kodniu – 12 052 woluminów, Filia w Zabłociu – 5 256 woluminy.
W roku 2019 do obu bibliotek przybyło 379 nowych pozycji książkowych na łączną
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kwotę 6 834 złotych. Z funduszy Urzędu Gminy zakupiono 204 nowych pozycji książkowych na
kwotę 4 000 złotych.
W 2019 roku z projektu „Zakupu Nowości Wydawniczych do Bibliotek PRIORYTET 1”
finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteka z Kodniu
otrzymała 2 834 złotych, z czego kupiono 175 egzemplarzy nowych pozycji książkowych.
Zakupione pozycje książkowe to: literatura dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne do szkół
podstawowych i do szkół ponadpodstawowych. Duży procent zakupu stanowią pozycje książkowe
dla dorosłych, dokupiono także brakujące książki Olgi Tokarczuk.
W ciągu roku 2019 w obu placówkach zarejestrowano w sumie 519 czytelników, w tym: w
Kodniu 472 i 47 w Zabłociu
Wyniki czytelnicze, jakie zostały osiągnięte przez biblioteki w Gminie Kodeń w roku 2019, były
następujące: Wypożyczone zbiory na zewnątrz - razem 12 381, Kodeń – 11 385, Zabłocie – 996.
Wypożyczenia na miejscu - ogółem 6 235, Kodeń – 5 607, Zabłocie – 628.
W roku 2019 Biblioteka Publiczna Gminy Kodeń realizowała program ogłoszony przez Instytut
Książki z Krakowa po tytułem „Kraszewski-Komputery dla bibliotek 2019”. Głównym
założeniem tego projektu był zakup sprzętu komputerowego dla bibliotek. Dzięki temu
pozyskaliśmy kwotę 33 640 złotych na realizacje tego zadania. Kodeńska Biblioteka kupiła dobrej
jakości nowoczesny sprzęt komputerowy, w skład którego wchodzą: cztery stacjonarne zestawy
komputerów, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw głośników komputerowych, urządzenia
UPS, bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych, oprogramowania komputerowe oraz inne
urządzenia niezbędne do właściwego funkcjonowania sprzętu.
9.5. Sport
Aktywność sportowa w gminie była oparta na działalności Zespołu Placówek Oświatowych
w Kodniu, Towarzystwa Przyjaciół Kodnia oraz Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.
Wśród organizowanych imprez o różnym zasięgu wymienić należy: Bieg Sapiehów ściągający
rokrocznie biegaczy z wielu stron kraju i z zagranicy, Zimowy Powiatowy Turniej Tenisa
Stołowego, Memoriał im. Stanisława Seheniuka Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Piłki
Nożnej im. Józefa Tymoszuka, Powiatowe Kodeńskie Biegi Uliczne, Biegi „Wilczym Tropem”.
Zawody Spinningowe na rzece Bug – współorganizowane z kodeńskim kołem wędkarskim
„Brzana”. Zawody Koła Szachowego.
9.6 Turystyka
W Gminie Kodeń znajdują się trzy duże obiekty noclegowe: Dom Pielgrzyma, Dolina Bugu,
Zajazd Kodeński oraz 12 gospodarstw agroturystycznych z łączną ilością miejsc noclegowych
448. Zdecydowana większość tych miejsc ma charakter całoroczny.
Bazę noclegową uzupełniają dwie placówki gastronomiczne: Jadłodajnia u Oblatów i Zajazd
Kodeński.
W ciągu roku Kodeń odwiedza ok. 150 tys. turystów. Znakomita większość to turyści
pielgrzymkowi przyjeżdżający do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej.
Przez całą gminę w kierunku południkowym przebiega trasa Wschodniego Szlaku Rowerowego
„Green Velo” – ok. 2 tys. km. W Kodniu i Szostakach znajdują się Miejsca Obsługi Rowerzystów.
Drugim Szlakiem Rowerowym na naszym terenie jest Nadbużański Szlak Rowerowy – 290 km.
Ponadto przez Gminę przechodzą: pieszy Szlak „Nadbużański” – czerwony – 238 km, Szlak
Kajakowy Bug – Krzna – 150 km oraz Szlak Renesansu Lubelskiego.

