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WSTĘP 
 

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 ze zm.) nałożyła na wójta (burmistrza, prezydenta) 

obowiązek przedstawienia co roku radzie gminy raportu o stanie gminy.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy. 

 Niniejszy raport jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie Gminy Lubaczów 

i podsumowaniem działalności Wójta Gminy w 2019 roku.  

Zakres działania gminy jest bardzo szeroki i obejmuje działania od edukacji, opieki, po 

inwestycje, gospodarkę wodno- ściekową, mieszkaniową, ochronę środowiska, po kulturę sport 

i rekreację.  Suma wszystkich działań składa się na jakość życia mieszkańców.  

Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym, Wójt Gminy Lubaczów przedstawia raport o stanie Gminy Lubaczów za 2019 

rok. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Ogólna charakterystyka Gminy Lubaczów  

 

Gmina Lubaczów położona jest w powiecie lubaczowskim, w północno wschodniej 

części województwa podkarpackiego, w przygranicznym obszarze Polski i Ukrainy. 

Obszar gminy wynosi 20 290,83 ha (203 km²) i stanowi 15,5 % powierzchni powiatu 

lubaczowskiego.  

Pod względem morfologicznym teren Gminy położony jest w obrębie Płaskowyżu 

Tarnogrodzkiego, który wznosi się do wysokości 261 m. n.p.m. W dolnym odcinku 

Lubaczówki obszar Gminy położony jest na wysokości około 199 m n.p.m. wznosząc się w 

górę rzeki do wysokości 222 m n.p.m. Płaskowyż Tarnogrodzki najbardziej jest urzeźbiony w 

południowo-wschodniej części gminy. Różnice wysokości przekraczają 15 m, spadki dochodzą 

do 10 %, lokalnie więcej. Doliny rzek Lubaczówki, Sołotwy, Świdnicy i Smolinki rozdzielają 

Płaskowyż w obrębie Gminy na kilka wzniesień o przebiegu równoleżnikowym, które zbiegają 
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się w rejonie miasta Lubaczowa i na południe od niego przechodzą w jedną szeroką dolinę 

Lubaczówki.  

 

 

Mapa 1 Gmina Lubaczów na tle województwa podkarpackiego 

Wschodnia granica gminy ma długość 13 km, jednocześnie jest ona granicą państwową 

z Ukrainą. Na terenie gminy znajduje się przejście graniczne Budomierz-Hruszew. Gmina 

Lubaczów usytuowana jest pomiędzy dwoma układami drogowymi: drogą wojewódzką 

Jarosław –Bełżec, prowadzącą do przejścia granicznego Hrebenne –Rawa Ruska, spinającą 

drogę Warszawa –Lublin –Hrebenne –Lwów z drogą E-40 oraz drogą krajową Radymno –

Korczowa. Centrum usługowo – administracyjnym dla gminy jest miasto Lubaczów, 

obejmujące obszar 26 km², mieści się w nim siedziba władz gminnych, miejskich 

i powiatowych. Miasto Lubaczów jest również głównym ośrodkiem pracy, usług, administracji, 

kształcenia i lecznictwa dla mieszkańców Gminy. Bliskimi terytorialnie miastami dla Gminy 

Lubaczów są: Jarosław, Przemyśl oraz Tomaszów Lubelski. Rozwój i funkcjonowanie Gminy 

uwarunkowane jest jej przygranicznym położeniem. Mieszkańcy Gminy jak również 

przedsiębiorcy upatrują swoje szanse w rozwoju ruchu przygranicznego, który wspomaga 

otwarte w 2013 r. przejście graniczne Budomierz – Hruszew.  
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Wielkość i podział administracyjny 

 

Gmina Lubaczów administracyjnie należy do powiatu lubaczowskiego. Powiat 

lubaczowski zajmuje przygraniczne, północno-wschodnie tereny województwa 

podkarpackiego. Od wschodu graniczy z Ukrainą od północy zaś z województwem lubelskim 

(powiaty: Tomaszów Lubelski i Biłgoraj) od południa i zachodu z powiatami jarosławskim 

i przeworskim.   

Powierzchnia powiatu wynosi 1308 km2 w jego skład wchodzi 8 gmin: 

 Miasto i Gmina Cieszanów, 

Gmina Miejska Lubaczów, 

Gmina Lubaczów, 

Miasto i Gmina Narol, 

Miasto i Gmina Oleszyce, 

Gmina Horyniec,  

Gmina Stary Dzików, 

Gmina Wielkie Oczy. 

 

 Obszar gminy położony jest malowniczo w obrębie dwóch makroregionów 

geograficznych; Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. Powierzchnia gminy Lubaczów,  

z siedzibą w Lubaczowie, należy do jednej z większych w województwie podkarpackim i 

wynosi 203 km² Taką samą powierzchnię zajmuje Gmina Horyniec - Zdrój (203 km²), 

największa pod względem obszaru w powiecie jest gmina Cieszanów zajmująca 219 km². 
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Mapa 2 Gmina Lubaczów na tle powiatu lubaczowskiego 

 

 

Gmina Lubaczów ma bardzo rozbudowaną sieć osadniczą, którą tworzą 23 sołectwa, są to: 

Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra, Budomierz, Dąbków, 

Dąbrowa, Hurcze, Karolówka, Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Krowica Sama, Lisie 

Jamy, Młodów, Mokrzyca, Opaka, Piastowo, Podlesie, Szczutków, Tymce, Wólka Krowicka, 

Załuże. Dla celów statystycznych wśród miejscowości Gminy Lubaczów wyodrębniana jest 

dodatkowo Huta Kryształowa, która jest jednym z trzech wolno stojących osiedli byłego PGR-

u. Największymi wsiami gminy są: Lisie Jamy, Basznia Dolna, Młodów, Załuże, Krowica 

Sama. Szczegółowe zestawienie sołectw wraz z przysiółkami przedstawia poniższa tabela. 

L.p.  Miejscowość Nazwa przysiółka  

1.  Antoniki -  

2.  Bałaje -  

3.  Basznia Dolna Basznia, Lubasy, Piaski, Szymeczki, Ruda  

4.  Basznia Górna Dąbrowa, Malce  

5.  Borowa Góra -  

6.  Budomierz -  

7.  Dąbków -  

8.  Dąbrowa 
Holiki, Kornagi, Krausy, Mudry, Michalce, Szutki, 

Wasie  

9.  Hurcze -  

10.  Karolówka -  

11.  Krowica Hołodowska Hołodówka, Mielniki  

12.  Krowica Lasowa Boble  
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13.  Krowica Sama Blusy, Cetynia, Obrawczyzna, Wychylówka, Lapatyna  

14.  Lisie Jamy Flisy, Smolińce, Wygnańce, Misztale  

15.  Młodów Pilipy  

16.  Mokrzyca -  

17.  Opaka Kamienna, Tuczarnia, Żuki  

18.  Piastowo -  

19.  Podlesie -  

20.  Osada Huta 

Kryształowa 

-  

21.  Szczutków 
Mielniki, Onyszczaki, Prewedy, Sysaki, Ruda 

Szczutkowska  

22.  Tymce -  

23.  Wólka Krowicka Brozie  

24.  Załuże Czarne, Moczar Duży, Moczar Mały, Podłęże  

 

Środowisko przyrodnicze, zasoby naturalne i klimat 

 

Charakterystyczne położenie powiatu, z dala od dużych aglomeracji miejskich i liczne 

bogactwa naturalne sprawiają, że klimat tej ziemi jest wyjątkowy i specyficzny. Okoliczne 

tereny nastawione są głównie na rolnictwo i turystykę.  

Teren gminy Lubaczów wg E. Romera zaliczany jest do dzielnicy klimatycznej typu 

podgórskich nizin i kotlin, a wg R. Gumińskiego do dzielnicy rolniczo - klimatycznej: 

sandomiersko - rzeszowskiej. W najbliższej okolicy gminy lubaczowskiej i Lubaczowie 

stwierdzono po zaokrągleniu od 584 do 605 mm opadów atmosferycznych w ciągu roku. 

Średnie temperatury roku wahają się w granicach od 6,8 do 7,8°C a w Lubaczowie i okolicach 

wynoszą ok. 7,70 C i są wyższe niż w Horyńcu i w Tomaszowie Lubelskim. Początek okresu 

wegetacyjnego w Lubaczowie i okolicach zaczyna się 05 kwietnia, o 6 dni wcześniej niż 

w Horyńcu i o 8 dni wcześniej niż w Tomaszowie Lubelskim, a kończy się 11 listopada o jeden 

dzień później niż w Horyńcu, o 3 dni później niż w Tomaszowie Lubelskim. W okresie 

wegetacyjnym zanotowano w Lubaczowie i okolicach 17 dni z przymrozkiem, 8 dni więcej niż 

w Tomaszowie Lubelskim, i o 2 dni więcej niż w Horyńcu. Dobre warunki termiczno - 

wilgotnościowe mają tereny terasy nad zalewowej i wzniesień. Mało korzystne warunki 

klimatu lokalnego mają doliny, zagłębienia, łąki i pastwiska wilgotne ze względu na gorsze 

warunki termiczno – wilgotnościowe. 
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Warunki Glebowe 

 

Na terenie gminy Lubaczów występują gleby: bielicowe i pseudobielicowe, brunatne, 

czarne ziemie właściwe i zdegradowane, mady, gleby mułowo - torfowe, torfowe, gleby 

murszowo – mineralne. 

Gleby bielicowe i pseudobielicowe na obszarze gminy są powszechnie występujące. 

Związane są one ściśle z piaszczystym lub pylastym podłożem. Zostały zakwalifikowane do 

III, IV, V, klasy bonitacyjnej, a lokalnie także do II i VI .  Kompleks glebowy pszenny dobry i 

bardzo dobry przeważa na obszarze gminy. 

Znacznie mniejszą powierzchnię zajmują gleby brunatne wyrugowane i kwaśne. 

Podłoże do wykształcenia tych gleb stanowiły piaski słabo gliniaste, piaski luźne, piaski 

gliniaste, pyły zwykłe. Zbonifikowane są one w klasie IV, V, VI i lokalnie w III. Na tym typie 

gleb wykształcone zostały kompleksy: pszenny dobry i pszenny wadliwy.   

Mady to następny typ gleb, zajmujący część gminy Lubaczów. To gleby dolin rzecznych 

częściowo zalewanych, charakteryzują się budową warstwową i obecnością substancji 

organicznych na różnych głębokościach. Gleby te są dobrze uwilgocone, zostały 

zbonifikowane w klasie III, IV, V. Na bazie tych gleb wytworzony został kompleks żytni dobry. 

Kompleksy użytków zielonych średnich, słabych i bardzo słabych związane są z typem 

gleb: czarne ziemie właściwe i zdegradowane. Pod użytki zielone wykorzystuje się również 

pozostałe typy gleb, a więc mułowo-torfowe, torfowe (z czynnym lub zahamowanym procesem 

torfotwórczym) oraz murszowo-mineralne wytworzone na piaskach, pyłach i glinach rzecznych 

i wodno-lodowcowych.  

Podsumowując, można stwierdzić, że znaczną część gminy Lubaczów zajmują gleby bielicowe 

i pseudobielicowe, kompleksy glebowe pszenne i żytnie oraz kompleksy użytków zielonych 

wytworzonych na różnych typach gleb 

 

Wody powierzchniowe i gruntowe 

 

Na terenie gminy warunki wodne związane są z poziomem wód czwartorzędowych. Na terasie 

zalewowej wody gruntowe występują na głębokości od l i do 2,5 m. Na terasie nad zalewowej 

wody gruntowe stwierdzono na głębokości od 4,0 do 7,0 m. Najpłycej wody gruntowe 

występują w rejonie miejscowości Młodów, Załuże. W zachodniej części gminy Lubaczów 

znajduje się fragment czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych, oznaczonego na mapie 

Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce - Nr 428, określany potocznie od 
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największych miast znajdujących się w jego obrysie, jako "Dolina Kopalna Biłgoraj - 

Lubaczów". GZWP Nr 428 rozpoczyna się na południe od Frampola i ciągnie łukiem o długości 

około 85 km z północnego - zachodu na południowy - wschód. Za Lubaczowem zbiornik skręca 

w kierunku zachodnim, pozostawiając po północnej stronie miasto Oleszyce i wchodzi 

w kompleksy leśne koło wsi Sucha Wola. Przeciętna szerokość zbiornika wynosi 2,5 km. 

Warunki hydrologiczne GZWP Nr 428 zatwierdzone zostały decyzją Ministra Ochrony 

Środowiska zasobów Naturalnych i Leśnictwa - znak: KDH 1/0134/6018/97 z dnia 19.02.1997 

r. - w oparciu o dokumentację hydrologiczną zbiornika opracowaną przez Krakowskie 

Przedsiębiorstwo Geologiczne "Progeo" wg stanu na marzec 1996 r. Parametry hydrologiczne 

w skali całego GZWP Nr 428 wynoszą: 

• zasoby dyspozycyjne wody - 76 200 m3/dobę powierzchnia - 290 km2 

•  powierzchnia ze strefą ochronną - 489 km2 

•  moduł zasobów dyspozycyjnych - 3,04 l/s/km2 

łączny pobór wody w 1994 r. - 15 775 m3/dobę.  

 

Ochrona zasobów wodnych zbiornika nr 428 obejmuje dwa zagadnienia: 

• wielkość strefy ochronnej zbiornika, 

• sposób zagospodarowania terenu w obrębie zbiornika i jego strefy ochronnej.  

 

 

Bogactwa naturalne 

 

Lokalne zasoby surowców mineralnych i kopalin występujące na terenie gminy to: 

• złoże gazu ziemnego występujące w południowej części gminy (przechodzące na teren 

gm. Wielkie Oczy) - tworzące Obszar Górniczy Gazu „Lubaczów -1”, 

•  złoże siarki rodzimej występujące w północno-wschodniej części gminy z Kopalnią 

Siarki Basznia II w Podlesiu  

• złoże iłów nadających się do produkcji ceramiki budowlanej w rejonie Baszni Górnej 

- tworzące Obszar Górniczy Iłów „Smolinka -1”, 

• ruda darniowa w rejonie miejscowości Ruda Szczutkowska i Ruda k. Baszni Dolnej 

(obecnie nie eksploatowana). 
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Władze Gminy 

 

Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy mgr Wiesław Kapel, 

Zastępcą Wójta Gminy jest mgr inż. Krzysztof Kozioł, 

Sekretarzem Gminy jest mgr Stanisław Woś, 

Skarbnikiem Gminy jest mgr Agnieszka Brzeziak. 

Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Gminy w skład, której wchodzi 15 

radnych: 

1. Cozac Roman – Przewodniczący Rady Gminy 

2. Czyrny Agnieszka – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

3. Kosior Wiesław – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

4. Bojarski Marek 

5. Borchowiec Janusz 

6. Cozac Justyna 

7. Frant Helena 

8. Huk Zofia 

9. Kuryś Jan 

10. Mindziak Andrzej 

11. Młodowiec Bernadeta 

12. Smoliniec Wiesław 

13. Suchy Krzysztof 

14. Szpyt Stanisław 

15. Załuski Eugeniusz 

Rada Gminy powołała 5 stałych komisji: 

1. Komisja rewizyjna: 

 

2. Komisja budżetowa: 

3. Komisja rolnictwa: 

4. Komisja spraw społecznych: 

5. Komisja Skarg Wniosków i Petycji 

Wójt Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, który ma swoją siedzibę 

w Lubaczowie, przy ulicy Jasnej 1. 
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W strukturze Urzędu funkcjonują cztery referaty: 

1. Referat Organizacyjny i Oświaty, 

2. Referat Finansowy, 

3. Referat Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa, 

4. Referat Rozwoju i Promocji Gminy. 

 

Obsługę prawną prowadzi kancelaria radców prawnych i adwokatów „Tokarczyk i Partnerzy” 

z Rzeszowa. 

Zadania gminy realizowały również niżej wymienione jednostki organizacyjne: 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie, 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z siedzibą w Baszni Dolnej, 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie, 

4. Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej im. Poety ks. Jana Twardowskiego, 

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach, 

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej, 

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie, 

8. Gminny Żłobek w Dąbkowie „Kraina Malucha”, 

9. Zakład Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie. 

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej realizuje Zakład Usług Komunalnych  spółka z o.o. 

z siedzibą w Mokrzycy. 

 

Demografia Gminy Lubaczów 

 

W 2019 r. w Gminie Lubaczów liczba mieszkańców wyniosła 9 412 osób z czego 49,71 

% stanowią kobiety, a 50,28 % mężczyźni. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,5 lat i jest 

nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz 

mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. 
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Mieszkańcy gminy zawarli w 2019 roku 55 małżeństw, co odpowiada 6,0 małżeństwom 

na 1000 mieszkańców. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 

1000 mieszkańców. 31,1 % mieszkańców gminy Lubaczowa jest stanu wolnego, 56,4 % żyje 

w małżeństwie, 2,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy. 

Gmina Lubaczów ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 5 osób. W 2019 roku urodziło się 

90 dzieci, w tym 55,2 % dziewczynek i 44,8 % chłopców. Współczynnik dynamiki 

demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,05.                     

65,14 % mieszkańców Gminy Lubaczów jest w wieku produkcyjnym, 21,43 % w wieku 

przedprodukcyjnym, a 13,43% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 

Na 1000 mieszkańców Gminy Lubaczów przypada 10,12 urodzeń. W 2019 roku 

zarejestrowano 91 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 94 wymeldowania, w wyniku 

czego saldo migracji wewnętrznych wynosi w 2019 r. dla gminy – 3 osoby. 

 

l.p Miejscowość Pobyt stały Pobyt 

czasowy 

R-m 

p.s.  

p.c. 

Urodzenia Zgony Przyrost 

naturalny 

Inne 

informacje, 

wyborcy K M R-m K M R-

m 

K M R-

m 

K M R-

m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   17 

1 ANTONIKI 106 118 224 0 1 1 225 3 2 5 0 1 1   4 178 

2 BAŁAJE   64   65 129 2 2 4 133 0 0 0 2 0 2  -2 103 

3 BASZNIA 

DOLNA 
434 429 863 5 5 10 873 3 0 3 7 7 14  -11 717 

4 BASZNIA 

GÓRNA 
193 221 414 2 1 3 417 1 2 3 3 3 6 -3 327 

5 BOROWA GÓRA 101 97 198 0 0 0 198 1 3 4 2 3 5  -1 151 

6 BUDOMIERZ 51 46   97 0 1 1   98 1 0 1 0 0 0 +1   84 

7 DĄBKÓW 176 186 362 0 2 2 364 2 3 5 2 0 2  3 295 

8 DĄBROWA 162 170 332 0 0 0 332 1 2 3 1 1 2   1 270 

9 HURCZE 90 58 148 0 2 2 150 0 0 0 0 0 0  0 114 

10 HUTA 

KRYSZTAŁOWA 
42 33   75 0 0 0  75 0 0 0 0 0 0   0   57 

11 KAROLÓWKA 87 93 180 0 0 0 180 0 1 1 0 1 1 0 149 

12 KROWICA 

HOŁODOWSKA 
245 231 476 1 1 2 478 5 3 8 0 0 0  8 372 

13 KROWICA 

LASOWA 
112 122 234 11 14 25 259 2 0 2 2 0 2 0 184 

14 KROWICA 

SAMA 
359 360 719 2 1 3 722 7 6 13 2 4 6 7 557 

15 LISIE JAMY 557 602 1159 1 2 3 1162 4 5 9 3 5 8 1 969 

16 MŁODÓW 457 486 943 3 2 5 948 4 3 7 5 3 8  -1 749 

17 MOKRZYCA 71 68 139 0 0 0 139 0 2 2 2 1 3  -1 110 

18 OPAKA 286 275 561 1 2 3 564 3 1 4 1 3 4 0 466 

19 PIASTOWO 98 94 192 0 0 0 192 0 0 0 1 1 2   -2 149 

20 PODLESIE 35 30   65 0 2 2   67 0 0 0 0 1 1  -1   51 

21 SZCZUTKÓW 180 182 362 0 3 3 365 1 1 2 1 2 3  -1 279 

22 TYMCE 148 134 282 0 1 1 283 3 1 4 0 1 1 3 232 

23 WÓLKA 

KROWICKA 
196 205 401 0 1 1 402 5 2 7 0 5 5  2 318 
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24 ZAŁUŻE 399 381 780 2 4 6 786 3 4 7 3 6 9  -2 637 

 RAZEM 4649 4686 9335 30 47 77 9412 49 41 90 37 48 85 +5 7518 

Źródło: dane z ewidencji ludności gminy Lubaczów 

Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Lubaczów 
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Źródło: dane z ewidencji ludności gminy Lubaczów 
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Urodzenia i zgony w Gminie Lubaczów 

 

Urodzenia i zgony w Gminie Lubaczów w 2019 roku. 

 

Źródło: dane z ewidencji ludności gminy Lubaczów 
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II. INFORMACJE FINANSOWE 
 

Budżet Gminy Lubaczów na 2019 rok uchwalony został przez Radę Gminy Lubaczów 

uchwałą Nr IV/28/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku. 

Określono dochody budżetu gminy w kwocie 52 873 691,00 zł z tego: 

 - dochody bieżące w kwocie        39 371 611,00 zł 

 - dochody majątkowe w kwocie   13 502 080,00 zł 

Określono wydatki budżetu gminy w kwocie 54 953 975,01 zł z tego: 

 - wydatki bieżące w kwocie           35 132 478,01 zł  

 - wydatki majątkowe w kwocie      19 821 497,00 zł 

W ciągu roku budżet Gminy uległ zwiększeniu poprzez wprowadzenie uchwałami Rady 

Gminy dodatkowych środków po stronie dochodów i wydatków oraz zarządzeniami Wójta 

Gminy dotacji celowych na realizację zadań zleconych.  
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Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków budżet Gminy na dzień 

31.12.2019 r. oraz jego wykonanie przedstawia tabela: 

Lp. Wyszczególnienie Plan  Wykonanie  

1  Dochody ogółem 59 049 154,13  56 355 763,13  

1.1 Dochody bieżące 44 124 387,03  41 511 929,57  

1.1.1 
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych 
3 283 517,00  3 314 556,00  

1.1.2 
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych 
173 000,00  105 134,89  

1.1.3 podatki i opłaty 5 655 422,84 4 746 766,62  

1.1.4 z subwencji ogólnej 15 865 862,00 15 865 862,00 

1.1.5 
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 

bieżące 
15 043 694,79 14 982 995,76  

1.1.6 

 dochody bieżące na programy, projekty lub 

zadania finansowane z udziałem środków z budżetu 

UE 

92 319,00 9 240,45  

  - w tym środki z budżetu UE 79 041,00 9 240,45  

1.1.7 pozostałe dochody bieżące 4 010 571,40 2 487 373,85  

        

1.2 Dochody majątkowe, w tym 14 924 767,10  14 843 833,56  

1.2.1 ze sprzedaży majątku 1 080 500,00 1 078 133,75 

1.2.2 
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 

inwestycje 
1 286 978,26 1 254 700,87 

1.2.3 

 dochody majątkowe na programy, projekty lub 

zadania finansowane z udziałem środków z budżetu 

UE 

12 518 888,84 12 478 966,42 

  - w tym środki z budżetu UE 12 376 873,84  12 266 633,42  

 1.2.4  Pozostałe dochody majątkowe 38 400,00  32 032,52  

2  Wydatki ogółem 61 274 438,14 58 360 906,58 

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 40 195 496,34 38 083 021,65 

2.1.1 wydatki na obsługę długu  361 000,00 348 874,11 

2.1.2 
wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
14 149 052,04 13 083 021,65 

2.1.3 
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 

finansowane z udziałem środków z budżetu UE 
173 912,00 173 912,00 

  - w tym środki z budżetu UE 79 041,00 79 041,00 

2.1.4 dotacje na zadania bieżące  3 462 858,00 3 307 624,09 

      

2.2 Wydatki majątkowe, w tym: 21 078 941,80 20 277 884,93 

2.2.1 

 wydatki majątkowe na programy, projekty lub 

zadania finansowane z udziałem środków z budżetu 

UE 

15 010 910,80 14 883 277,54 

  - w tym środki z budżetu UE 12 253 192,84 12 150 957,87 

2.2.2 dotacje na zadania inwestycyjne  424 278,00 419 778,00 

2.2.3 
wydatki na zadania pozostałe inwestycyjne 

finansowane z budżetu gminy 
5 643 753,00 4 974 829,39 
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Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku to: 

Nazwa zadania  PLAN  

Wykonanie na 

31-12-2019 r. 

Budowa części sanitarnej przy placu zabaw w Załużu 

FUNDUSZ SOŁECKI 9 500,00 6 798,49 

Krótkie odcinki sieci wodociągowych 66 600,00 56 538,32 

Wykonanie dokumentacji modernizacji sieci 

wodociągowej 10 000,00  0,00 

Wykonanie dokumentacji modernizacji stacji uzdatniania 

wody w Mokrzycy 17 000,00 16 858,19 

Wykonanie dokumentacji zbiornika wody uzdatnionej w 

SUW Szczutków 43 000,00 272,90 

Wykonanie ogrodzenia studni S1, S2, S w SUW Huta 

Kryształowa 3 000,00  0,00 

DOTACJA celowa na zadanie „Budowa obwodnicy m. 

Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów 

– Lubaczów – granica państwa 42 275,00 42 275,00 

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 867 

Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – 

Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne w miejscowości 

Młodów 100 000,00 100 000,00 

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 

Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – 

Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od 

km ok. 38+313 do km ok. 47+725 wraz z budową i 

przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń 

budowlanych polegającej na budowie chodnika za rowem 

na odcinku od km 46+250 do km 46+570 strona prawa w 

m. Basznia Dolna 29 000,00 29 000,00 

DOTACJA CELOWA Wykonanie dokumentacji dla 

przebudowy drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów – 

Basznia Dolna 50 963,00 50 963,00 

DOTACJA CELOWA Wykonanie dokumentacji dla 

przebudowy drogi powiatowej nr 1694R Łukawiec – 

Krowica Hołodowska na odcinku od Krowicy Lasowej do 

Krowicy Hołodowskiej wraz z budową chodników 49 650,00 49 650,00 



Raport o stanie Gminy Lubaczów za rok 2019 

str. 35 

Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej 

niezbędnej dla przebudowy drogi poprzez budowę 

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1693R Krowica 

Hołodowska – Cetynia w miejscowości Krowica Sama 13 900,00  0,00 

Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej 

niezbędnej dla przebudowy drogi poprzez budowę 

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1679R Lubaczów – 

Krowica Lasowa oraz drogi powiatowej nr 1695R 

Dąbrowa – Łukawiec w miejscowości Dąbrowa 6 150,00  0,00 

Modernizacja (przebudowa) drogi nr 873. MŁODÓW 99 724,00 99 723,94 

Modernizacja (przebudowa) drogi nr 873 FUNDUSZ 

SOŁECKI 25 000,00 25 000,00 

Przebudowa drogi na Małym Budomierzu FUNDUSZ 

SOŁECKI 9 688,00 8 748,48 

Przebudowa nawierzchni drogi Moczar Duży FUNDUSZ 

SOŁECKI 10 000,00 10 000,00 

Przebudowa nawierzchni drogi Moczar Duży ZAŁUŻE 36 730,00 36 729,31 

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych (położenie 

nawierzchni asfaltowej) – droga dojazdowa do posesji 

Pana Ozgi i Myszkowskiego FUNDUSZ SOŁECKI 26 300,00 26 300,00 

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych (położenie 

nawierzchni asfaltowej) – droga dojazdowa do posesji 

Pana Ozgi i Myszkowskiego LISIE JAMY 29 600,00 29 597,94 

Przebudowa nawierzchni dróg na Rudzie nr 528, 610, 596 

(położenie nawierzchni asfaltowej) FUNDUSZ SOŁECKI 17 342,00 17 342,00 

Przebudowa nawierzchni dróg na Rudzie nr 528, 610, 596 

(położenie nawierzchni asfaltowej) SZCZUTKÓW 92 899,00 92 898,11 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową 

drogi gminnej – przysiółek Blusy – etap III FUNDUSZ 

SOŁECKI 23 184,00 23 184,00 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową 

drogi gminnej – przysiółek Blusy – etap III. KROWICA 

SAMA 81 826,00 81 826,17 

Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej 

niezbędnej dla przebudowy drogi gminnej nr 105104R 

Basznia Dolna – Piaski – PKP w miejscowościach Basznia 

Dolna oraz Załuże 15 375,00 15 375,00 
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Wykonanie projektu budowy chodnika przez wieś 

FUNDUSZ SOŁECKI 5 000,00  0,00 

Przebudowa drogi gminnej nr 132511R Basznia Dolna ul. 

Kolejowa km 0+011 – km 0+451 493 852,00 233 897,43 

Wykonanie projektów technicznych 0,00 152,20 

Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej 

w przysiółku Malce od krzyża do posesji Państwa 

Powrożnik. BASZNIA GÓRNA 15 553,00 15 547,45 

Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej 

w przysiółku Malce od krzyża do posesji Państwa 

Powrożnik. FUNDUSZ SOŁECKI 23 987,00 23 987,00 

Poprawa nawierzchni drogi dojazdowej do Pana Węgrzyna  

(wraz z przebudową przepustu) BOROWA GÓRA 78 962,00 78 960,24 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

(wkład FOGR) 14 982,00 13 060,57 

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych, w obrębie Załuże, dz. o nr ewid. 1593 60 000,00 52 083,47 

Przebudowa dróg osiedlowych w Dąbkowie 11 200,00 11 197,92 

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej od cmentarza 

w kierunku wsi FUNDUSZ SOŁECKI 10 874,00 10 874,00 

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej od cmentarza  

w kierunku wsi PODLESIE 11 126,00 8 204,75 

Remont nawierzchni drogi dojazdowej do p. Węgrzyna  

(wraz z przebudową przepustu) FUNDUSZ SOŁECKI 5 538,00 5 538,00 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej - droga do Pana Stańki 

OPAKA 56 680,00 56 680,27 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej - droga do Stańka i 

boiska sportowego FUNDUSZ SOŁECKI 16 000,00 16 000,00 

Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Bałaje km 

0+000 – km 0+065 8 500,00 8 494,60 

Przebudowa drogi gminnej Nr 105102R w km 0+000 – 

0+910 relacji Bałaje - Mokrzyca 441 951,00 441 946,16 

Przebudowa drogi gminnej Nr 132534R w km 0+017 – 

0+197 w miejscowości Lisie Jamy 78 232,00 78 227,53 
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Przebudowa drogi nr dz. ewid. 350/4 w km 0+000 – 0+150  

w miejscowości Tymce 91 177,00 91 172,43 

Przebudowa drogi gminnej Nr 132516R w km 0+045 – 

0+345 w miejscowości Dąbrowa 140 333,00 140 328,46 

Przebudowa drogi gminnej Nr 132544R w km 0+000 – 

0+650 wraz z przebudową przepustu w km 0+620 w 

miejscowości Krowica Sama 306 862,00 306 857,64 

Dokumentacja techniczna Kresowa Osada II 31 520,00 19 718,04 

Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 61 680,00 51 055,00 

Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i 

przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację 

zdegradowanych obiektów pokolejowych i 

poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia 15 000,00 14 760,00 

Zagospodarowanie otoczenia budynku Żłobka w 

Dąbkowie oraz wykonanie ogrodzenia 31 000,00 29 500,00 

Utworzenie miejsc postojowych dla rowerzystów oraz 

budowa chodnika przy stacji kolejowej w Baszni 100 000,00 100 005,33 

Zakup budynków i działek  293 000,00 259 676,00 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubaczów 

poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 

w Baszni Dolnej 6 000,00 6 000,00 

Rozbudowa budynku remizy OSP w Krowicy 

Hołodowskiej- IV etap 497 704,00 497 696,58 

Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Baszni Górnej 114 390,00 114 390,00 

Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową boisk 

sportowych przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej 406 000,00 390 878,13 

PT budowy sali sportowej w Załużu 20 000,00  0,00 

Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły 

podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z 

zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia 

domu pomocy społecznej dla chorych psychicznie 17 982,00 17 385,35 

Zakup samochodu dla DPS  67,00 0,00  

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Antoniki Eaton 

etap I 15 000,00  0,00 

Krótkie odcinki sieci kanalizacyjnych 140 931,00 121 803,23 
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Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie 

odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w 

miejscowościach: Dąbrowa, Krowica Sama i Krowica 

Hołodowska     90 000,00 34 350,00 

Zakup map zasadniczych do wydania decyzji 

lokalizacyjnej celu publicznego dla zadania budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, Krowica 

Hołodowska i Sama   3 000,00  0,00 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Basznia Górna, Podlesie, Tymce oraz sieci wodociągowej 

w miejscowości Dąbków (osiedle)   2 117 558,96 2 099 719,04 

Dotacji celowa z budżetu na realizację zadań związanych 

z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubaczów  9 000,00 4 500,00 

Zakup traktorka do koszenia trawy FUNDUSZ SOŁECKI 14 000,00 13 523,70 

Budowa oświetlenia Dąbków  54 500,00 54 497,72 

Budowa oświetlenia ulicznego – Droga za wsią 

FUNDUSZ SOŁECKI 6 000,00 6 000,00 

Budowa oświetlenia ulicznego droga gminna Młodów, ul. 

Sportowa 10 935,00 10 940,76 

Budowa oświetlenia ulicznego droga powiatowa Antoniki 35 500,00 35 259,94 

Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej 

Szczutków Ruda 26 800,00 26 807,49 

Budowa oświetlenia ulicznego Lisie Jamy ul. Polna  27 920,00 27 921,03 

Budowa oświetlenia ulicznego Wólka Krowicka – Brozie 9 984,00 10 061,13 

Opracowanie projektów założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe 10 000,00 4 787,00 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego droga gminna Opaka za 

Wsią 11 786,00 11 786,00 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego droga powiatowa 

Basznia Dolna ul. Mierzwy 9 160,00 9 159,00 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego droga powiatowa 

Borowa Góra do Pana Broś w kierunku Młodowa 6 115,00 6 114,15 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Krowica 

Lasowa Boble 10 000,00 9 258,75 
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Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej 

Dąbrowa za Kościołem 18 600,00 18 533,03 

Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy 

39świetleni ulicznych 34 448,00 32 049,00 

Wykonanie oświetlenia ulicznego – obok Pana Janickiego 

FUNDUSZ SOŁECKI 5 700,00 5 863,27 

Wykonanie oświetlenia ulicznego od Pana Brozia w 

kierunku Lubaczowa FUNDUSZ SOŁECKI 2 500,00 2 500,00 

Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 867 

Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – 

Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne w miejscowości 

Młodów – etap I  0,00 9,50 

Budowa oświetlenia w Szczutkowie (Mielniki) 15 000,00 14 354,98 

Budowa zbiornika wodnego – oczka wodnego w Podlesiu 10 000,00 9 830,34 

Przebudowa gminnego targowiska w Krowicy 

Hołodowskiej  1 245 608,00 1 244 945,20 

Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin 

Lubaczów i Horyniec-Zdrój  431 838,00 423 704,72 

Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: 

Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, 

Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba.  10 713 935,84 10 693 289,03 

Dotacja celowa na przedsięwzięcia służące ochronie 

powietrza w celu ograniczenia niskiej emisji realizowane 

na terenie gminy Lubaczów   58 000,00 58 000,00 

Budowa świetlicy w Mokrzycy 252 000,00 248 811,22 

Przebudowa świetlicy w Hurczu 148 663,00 148 649,54 

Rozbudowa świetlicy w Antonikach  12 000,00 12 000,00 

Rozbudowa świetlicy w Baszni Górnej 39 833,00 14 852,00 

Upamiętnienie Obrońców Lubaczowa i 80 rocznicy 

wybuchu II Wojny Światowej w Lisich Jamach 1 900,00  0,00 

Budowa budynku gospodarczego w Krowicy Lasowej 2 500,00  0,00 

Nadanie nowych funkcji budynkowi starej szkoły w 

Załużu – Izba pamięci  0,00 9,00 

Budowa obelisku w Karolówce upamiętniającego 100 

rocznicę odzyskania niepodległości. 16 900,00 12 083,70 
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Przeniesienie budynku leśniczówki na działkę w 

Karolówce 26 600,00 20 880,00 

Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Baszni 

Dolnej w 100 rocznicę odzyskania niepodległości 21 500,00 21 281,46 

Dofinansowanie budowy „Parku Niepodległości” 

FUNDUSZ SOŁECKI Karolówka 4 000,00 4 000,00 

Dofinansowanie budowy „Parku Niepodległości” w 

Karolówce FUNDUSZ SOŁECKI Młodów 4 000,00 4 000,00 

Wyposażenie placu zabaw i placu rekreacyjnego w ławki, 

kosze, stoły z ławkami, tablicę regulaminową FUNDUSZ 

SOŁECKI 6 438,00 6 387,94 

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 30 511,00 6 925,20 

Wzrost integracji i aktywności społecznej w Baszni Górnej 

służącej zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych 

poprzez doposażenie i ogrodzenie placu zabaw, 

utworzenie boiska do siatkówki oraz zakup wyposażenia 

dla Koła Gospodyń Wiejskich 32 036,00 31 952,67 

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w 

miejscowości Hurcze  380 000,00 378 992,13 

Modernizacja centrum wsi Basznia Dolna poprzez 

urządzenie skweru przy byłej zlewni mleka  104 510,00 19,00 

Przebudowa budynku byłej świetlicy w Wólce Krowickiej 

z przeznaczeniem na inkubator przetwórstwa lokalnego – 

etap I  2 460,00 2 460,00 

Budowa szatni sportowej w Wólce Krowickiej 36 500,00 36 101,76 

Modernizacja boiska sportowego w Krowicy 

Hołodowskiej 35 000,00 29 372,40 

Przebudowa szatni sportowej i zagospodarowanie terenu 

wokół boiska sportowego w Lisich Jamach 376 913,00 368 908,96 

Wkład Gminy do konkursu AKTYWNE SOŁECTWO 10 000,00 10 305,64 

Wkład do konkursu Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów 

- edycja 2018 - Trybuna stadionowa - FUNDUSZ 

SOŁECKI 7 000,00 7 000,00 

Wykonanie piłkochwytu/ogrodzenia w Dąbkowie 10 000,00 9 968,90 

OGÓŁEM 21 078 941,80 20 277 884,93 
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Wartość księgowa majątku gminnego (mienia komunalnego) netto według stanu na dzień   

31-12-2019 r. wynosiła 135.378.987,53 zł.    

 

 

Planowane na dzień 31-12-2019 r. przychody w kwocie 4 605 000,00 zł zrealizowano 

w kwocie 4 605 000,00 zł. Są to przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 

krajowym w kwocie 3 060 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 

ustawy w kwocie 4 545 000,00 zł. 

 

Planowane rozchody budżetu w kwocie 2 379 715,99 zł z tytułu spłaty otrzymanych 

krajowych kredytów i pożyczek zrealizowano w kwocie 2 379 715,99 zł w tym spłata kredytów 

w kwocie 2 088 380,00 zł i spłata pożyczek w kwocie 291 335,99 zł. 

 

Kwota długu w/g stanu na 31-12-2019 r. wynosi 12.390.761,00 zł w tytułu 

zaciągniętych kredytów w wysokości 11 758 825,00 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek 

631 936,00 zł. 

 

Gmina Lubaczów udzieliła poręczenia krótkoterminowego dla Wielobranżowej 

Spółdzielni Socjalnej „Złote Runo” z siedzibą w Dąbkowie w wysokości 120 000,00 zł 

 

 

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią 

prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 

ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 

ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. progi 15 % i 60 %. 

W WPF w poszczególnych latach kwota długu Gminy Lubaczów nie przekracza limitu 

długu tj. 60 % planowanych dochodów budżetu. Natomiast spłaty długu wraz z odsetkami nie 

przekraczają limitu spłaty zadłużenia tj. 15 % prognozowanych dochodów budżetu 

w poszczególnych latach jego spłaty. 

Z prognozy kwoty długu Gminy Lubaczów na lata 2019 – 2028 wynika, że relacje spłaty 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek, o której mowa 

w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. jest zgodna z w/w art. 

W 2019 r. w wieloletniej prognozie finansowej nie ustalono wydatków w ramach 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

 

Na koniec 2019 r. zachowane zostały niskie i bezpieczne wskaźniki spłaty zobowiązań 

obliczone na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Biorąc pod uwagę wskaźnik łącznej kwoty spłaty 

zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów, po 

uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 

terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, który 

na koniec 2019 r. wyniósł 4,80 %, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty 

zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 

obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 

ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosił 11,79 %, widać 

wyraźnie, że kondycja finansowa Gminy jest bardzo dobra.  
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III. FUNDUSZ SOŁECKI 
 

Fundusz sołecki stanowią środki wyodrębnione w budżecie gminy o których 

rozdysponowaniu zgodnie z procedurą decydują mieszkańcy poszczególnych sołectw na 

zebraniu wiejskim. 

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami 

własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategia 

rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być również przeznaczone na pokrycie wydatków 

związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. 

Ustalając wysokość środków dla sołectwa bierze się pod uwagę dochody bieżące gminy 

oraz liczbę mieszkańców danego sołectwa. 

Ustawa o funduszu sołeckim obowiązuje od 1 kwietnia 2009 r.  

Rada Gminy Lubaczów 29 czerwca 2009 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 

na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubaczów środków stanowiących fundusz sołecki na 

2010 r. 
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Zgodnie z w/w przepisami Rada Gminy do 2014 r. podejmowała taką uchwałę. 

21 lutego 2014 r. wprowadzono zmianę do ustawy o funduszu sołeckim, która mówi, że 

uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat 

budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. 

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. odbywała się w ramach 

planowania i realizacji budżetu Gminy Lubaczów zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 do dnia 31 lipca 2018 r. wszyscy sołtysi Gminy Lubaczów zostali poinformowani 

o wysokości środków z Funduszu Sołeckiego przypadających sołectwom 

do wykorzystania w 2019 r.  

 do dnia 30 września 2018 r. wszyscy sołtysi Gminy Lubaczów złożyli wnioski 

o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego na realizację zadań w 2019 r. 

 do dnia 15 listopada 2018 r. złożono projekt budżetu z uwzględnieniem zadań 

zaplanowanych do wykonania w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w 2019 r. 

 dnia 30 stycznia 2019 r. uchwalono budżet Gminy Lubaczów na 2019 r. 

z uwzględnieniem zadań zaplanowanych do wykonania w ramach środków z Funduszu 

Sołeckiego w 2019 r. na ogólna kwotę 540 091,00 zł 

 na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonano poszczególne zadania wg sołectw w następujący 

sposób:  

 

W ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. poszczególne sołectwa Gminy Lubaczów 

zaplanowały i realizowały niżej wyszczególnione zadania. 

ANTONIKI Plan Wykonanie 

Zakup i montaż wiaty przystankowej. 4 400,00 4 400,00 

Wywóz nieczystości ze świetlicy wiejskiej. 250,00 238,80 

Wynagrodzenie za wykonanie usługi koszenia (boisko, plac zabaw, 

plac przy świetlicy wiejskiej)  
1 000,00 1 000,00 

Zakup paliwa, oleju, żyłki wraz z amortyzacją  1 500,00 1 492,33 

Koszenie poboczy dróg gminnych.  200,00 200,00 

Zakup naczyń dla KGW 900,00 900,00 

Organizacja Pikniku Rodzinnego 901,00 901,00 

Wkład do konkursu Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów - edycja 

2018 - Trybuna stadionowa  
7 000,00 7  000,00 

Utrzymanie boiska sportowego (dwukrotne wałowanie, zakup kwiatów 

do posadzenia koło placu zabaw) 
980,00 980,00 

Razem: 17 131,00 17 112,13 

 

BAŁAJE Plan Wykonanie 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej przez wieś w kierunku łąk. 8 718,00 8 718,00 

Wywóz nieczystości ze świetlicy. 250,00 238,80 

Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki i wykaszarki 300,00 298,40 

Koszenie poboczy przy drodze gminnej.  350,00 180,00 
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Organizacja Pikniku Rodzinnego. 300,00 300,00 

Zakup elementów do ogrodzenia placu zabaw i betonu do stabilizacji 

słupków ogrodzenia. 
3 600,00 3 493,00 

RAZEM: 13 518,00 13228,20 

 

BASZNIA DOLNA Plan Wykonanie 

Wykopanie rowów przy drodze od Pana Wywrockiego w kierunku 

miejscowości Tymce (kontynuacja prac) 
5 000,00 5 000,00 

Remont nawierzchni drogi gminnej tzw. Świdniakowej, remont 

przepustu koło młyna na drodze na tzw. Stawisko, wykonanie 

przepustu pomiędzy Panem Janczura Jan a Lachowicz Józef - droga na 

Łęg 

8 594,00 8594,00 

Wsparcie działalności OSP poprzez zakup wyposażenia do nowego 

średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 
5 000,00 5 000,00 

Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek i wykaszarki wraz z amortyzacją 1 873,00 1 684,29 

Zakup traktorka do koszenia trawy 14 000,00 13 523,70 

Orkanowanie poboczy dróg i nieużytków na terenie sołectwa.  2 127,00 2034,36 

Organizacja imprezy Noc Świętojańska. 2 000,00 2 000,00 

Zakup iluminacji świetlnych do parku wiejskiego.  2 000,00 2 000,00 

RAZEM: 40 594,00 39 836,35 

 

BASZNIA GÓRNA Plan Wykonanie 

Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w przysiółku 

Malce od krzyża do posesji Państwa Powrożnik. 
23 987,00 23 987,00 

Wywóz nieczystości ze świetlicy wiejskiej. 240,00 238,80 

Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa. 860,00 860,00 

RAZEM: 25 087,00 25 085,80 

 

BOROWA GÓRA Plan Wykonanie 

Poprawa nawierzchni drogi dojazdowej do Pana Węgrzyna (wraz z 

przebudową przepustu) 
5 538,00 5 538,00 

Zakup i montaż wiaty przystankowej. 1 500,00 1 500,00 

Zakup paliwa, oleju, żyłki, remont kosiarki  350,00 349,20 

Orkanowanie poboczy dróg i nieużytków na terenie sołectwa, parku 63,00 63,00 

Wykonanie oświetlenia ulicznego od Pana Brozia w kierunku 

Lubaczowa. 
2 500,00 2 500,00 

Dofinansowanie do Święta Pieczonego Ziemniaka i Pikniku 

Rodzinnego, zakup sprzętu do nagłośnienia, zakup termosów na 

potrzeby KGW, zakup krzewów i kwiatów do Parku Wiejskiego 

3887,00 3886,68 
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Remont kapliczki (sąsiadującej z domem Państwa Gorzelnik - 

wymiana ogrodzenia, ułożenie wokół kostki brukowej) - zakup 

materiałów 

2 000,00 1 999,31 

Organizacja zabawy andrzejkowej 400,00 399,78 

RAZEM: 16 238,00 16 235,97 

BUDOMIERZ Plan Wykonanie 

Przebudowa drogi na Małym Budomierzu  9 688,00 8 748,48 

Wywóz nieczystości ze świetlicy wiejskiej.  250,00 238,80 

Zakup paliwa, oleju, żyłki oraz amortyzacja kosiarki. 400,00 382,72 

Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych, wycinka zakrzaczeń. 1 800,00 1 800,00 

RAZEM: 12 138,00 11 170,00 

 

DĄBKÓW Plan Wykonanie 

Ogrodzenie cmentarza 5 000,00 4948,25 

Wywóz nieczystości ze świetlicy wiejskiej. 270,00 238,80 

Orkanowanie poboczy dróg i nieużytków na terenie sołectwa. 1 800,00 1 880,00 

Zakup dwustronnego stojaka na rowery  456,00 455,90 

Organizacja spotkania integracyjnego, doposażenie świetlicy wiejskiej 

(zakup firan, garnków itp.) 
2919,00 2918,17 

Zakup i montaż monitoringu do świetlicy wiejskiej (monitoring placu 

przy świetlicy, placu zabaw i rekreacyjnego). 
5 000,00 4 994,99 

Wyposażenie placu zabaw i placu rekreacyjnego w ławki, kosze, stoły 

z ławkami, tablicę regulaminową. 
6 438,00 6 387,94 

Zakup paliwa, oleju, żyłki, amortyzacja sprzętu. 200,00 199,45 

RAZEM: 22 083,00 22 023,50 

 

DĄBROWA Plan Wykonanie 

Utwardzenie drogi w przysiółku Szutki w kierunku pani Janiny 

Czarnej. 
15 000,00 13 985,10 

Zakup kosy spalinowej, Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek i 

ciągnika 
2 875,00 2 560,31 

Orkanowanie poboczy dróg i nieużytków na terenie sołectwa. 1 000,00 719,15 

Organizacja imprezy integracyjnej. 421,00 419,17 

Zakup farby do odmalowania ławek i stolików w altanie. 300,00 299,50 

Zakup kosza na śmieci do altany 310,00 307,50 

Zakup siatek na bramki do gry w piłkę nożną.  365,00 360,98 

Częściowe wykonanie barierek na slupach drewnianych (wraz z 

malowaniem) do altany oraz okucia altany usytuowanej na dz. nr 347 - 

etap II. 

1 000,00 914,47 

RAZEM: 21 271,00 19 566,18 
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HURCZE Plan Wykonanie 

Koszenie (zakup paliwa, oleju, żyłki) działek i poboczy dróg 

gminnych, placu przy świetlicy wiejskiej, placu rekreacyjno - 

sportowego 

200,00 177,00 

Koszenie działek i poboczy dróg gminnych, placu przy świetlicy 

wiejskiej, placu rekreacyjno - sportowego.  
1 800,00 1 800,00 

Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka 208,00 208,00 

Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej (talerze, sztućce, 

garnki itp.) 
2 000,00 2 000,00 

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej tj. gier edukacyjnych, 

piłkarzyków, mat podłogowych edukacyjnych itp., stolików i krzeseł.  
7 000,00 7 000,00 

Wykonanie szafek do kuchni świetlicy wiejskiej.  3 000,00 3 000,00 

RAZEM: 14 208,00 14 185,00 

 

KAROLÓWKA Plan Wykonanie 

Remont drogi ul. Nowej 5 000,00 5000,00 

Remont drogi Karolówka - Pilipy (zadanie realizowane wspólnie z 

sołectwem Młodów) 
4 000,00 3844,35 

Zakup paliwa, oleju, żyłki, części wymiennych do kosy spalinowej. 426,00 431,86 

Dofinansowanie działalności Domu Kultury w Młodowie poprzez 

pomoc przy organizacji corocznej imprezy pn. Piknik Rodzinny 

(zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Młodów) 

500,00 500,00 

Dofinansowanie działalności Domu Kultury w Młodowie poprzez 

pomoc przy organizacji corocznej imprezy pn. Piknik Rodzinny 

(zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Młodów) 

500,00 500,00 

Dofinansowanie budowy "Parku Niepodległości"  4 000,00 4 000,00 

RAZEM: 14 426,00 14 276,21 

 

 

KROWICA HOŁODOWSKA Plan Wykonanie 

Remont drogi "Rudeńskie" (zadanie realizowane wspólnie z sołectwem 

Krowica Sama)  
3 500,00 3 500,00 

Budowa rowu krytego Banaś - Rudeńskie ciąg dalszy prac. 3 000,00 3 000,00 

Zakup umundurowania i lekkiego sprzętu ppoż., zakup stolików do 

remizy 
2 680,00 2 678,48 

Wywóz nieczystości ze świetlicy wiejskiej.  250,00 0,00 

Zakup paliwa, oleju, żyłki, amortyzacja kosiarki. 750,00 746,44 

Koszenie działek i poboczy dróg gminnych 
         

821,00 
770,68 
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Organizacja Pikniku Rodzinnego (zadanie realizowane wspólnie z 

sołectwem Krowica Sama) 
700,00 700,00 

Wyposażenie kuchni świetlicy (remizy) wiejskiej - zakup sprzętu 

AGD. 
4 850,00 4 849,00 

Przebudowa nawierzchni zjazdu do stadionu w Krowicy Hołodowskiej 10 850,00 10 850,00 

RAZEM: 27 401,00 27 094,60 

 

KROWICA LASOWA Plan Wykonanie 

Stabilizacja kruszywem kamiennym odcinka korony drogi do boiska  5 000,00 5 000,00 

Budowa przepustu na drodze nr 142., remont dróg poprzez zawiezienie 

dołów i kolein 
1 964,00 1899,40 

Wywóz nieczystości ze świetlicy.  250,00 238,80 

Zakup paliwa, oleju, żyłki oraz amortyzacja sprzętu  545,00 544,80 

Koszenie poboczy dróg gminnych.  314,00 313,02 

Zakup strojów dla KGW, zakup urządzeń na plac zabaw, zakup farby 

do konserwacji masztu wiatraka na ośrodku "Lasowiak", zakup 

sadzonek tuj (do posadzenia na granicy działki nr 106 na której 

znajduje się ośrodek "Lasowiak") 

8 601,00 8 600,24 

Zakup nawozów i nasion trawy do wysiania na boisku sportowym.  200,00 199,99 

Konserwacja murawy boiska (wałowanie i wyrównanie nierówności) 500,00 500,00 

RAZEM:  17 374,00 17 296,25 

 

KROWICA SAMA Plan Wykonanie 

Zakup kamienia (tłucznia) wraz z rozwiezieniem - modernizacja drogi 

"Rudeńskie" koło P. Semeraka (zadanie 00) realizowane wspólnie z 

sołectwem Krowica Hołodowska) 

5 500,00 5 492,60 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową drogi gminnej - 

przysiółek Blusy - etap III. 
23 184,00 23 184,00 

Zakup kosy spalinowej, zakup paliwa, oleju, żyłki oraz koszty 

amortyzacji kosy spalinowej 
4151,00 4 406,42 

Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych 1 380,00 1 094,06 

Organizacja Pikniku Rodzinnego (zadanie realizowane wspólnie z 

sołectwem Krowicą Hołodowską)  
700,00 700,00 

Zakup zmywarki dla KGW 1 269,00 1 269,00 

RAZEM: 36 184,00 36 146,08 

 

LISIE JAMY Plan Wykonanie 

Zakup rur przepustowych do wykonania mostków na drogach polnych 1 382,00 1 139,99 

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych (położenie nawierzchni 

asfaltowej) - droga dojazdowa do posesji Pana Ozgi i Myszkowskiego 
26 300,00 26 300,00 



Raport o stanie Gminy Lubaczów za rok 2019 

str. 48 

Zakup paliwa oleju, żyłki i amortyzacja sprzętu , zakup kosy 

spalinowej 
2733,00 2 746,02 

Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych  2 000,00 2 000,00 

Organizacja spotkań okolicznościowych dla członków Klubu Seniora 

(dzień Babci - Dziadka, Andrzejki), zakup sprzętu AGD dla KGW 
4 179,00 4 178,32 

Zakup bramek sportowych oraz wózka do sypania linii  4 000,00 4 000,00 

RAZEM: 40 594,00 40 364,33 

 

MŁODÓW Plan Wykonanie 

Modernizacja (przebudowa) drogi nr 873 25 000,00 25 000,00 

Modernizacja (przebudowa) drogi Młodów - Pilipy  7 000,00 6 844,35 

Zakup paliwa oleju, żyłki i remont sprzętu.  700,00 498,55 

Orkanowanie poboczy dróg i nieużytków na terenie sołectwa. 1 894,00 1871,60 

Dofinansowanie działalności Domu Kultury poprzez pomoc przy 

organizacji corocznej imprezy pn. Piknik Rodzinny (zadanie 

realizowane wspólnie z sołectwem Karolówka) 

1000,00 1000,00 

Dofinansowanie budowy "Parku Niepodległości" w Karolówce. 4 000,00 4 000,00 

RAZEM: 39 594,00 39 214,50 

 

MOKRZYCA Plan Wykonanie 

Zakup paliwa, oleju żyłki 299,00 299,00 

Koszenie poboczy dróg gminnych  291,00 291,00 

Zakup zmywarki i lodówki, Zakup stołu, szafki do kuchni świetlicy 

wiejskiej, Zakup krzeseł (taboretów) do kuchni świetlicy wiejskiej. 
12 509,00 12 304,83 

Organizacja uroczystości okolicznościowych.  500,00 500,00 

RAZEM: 13 599,00 13 394,83 

 

 

 

OPAKA Plan Wykonanie 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej - droga do Stańka i boiska 

sportowego 
16 000,00 16 000,00 

Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Dąbkowie  4 000,00 4 000,00 

Zakup paliwa, oleju, żyłki, herbicydów, remont sprzętu koszącego 1 055,00 1 053,94 

Budowa oświetlenia ulicznego - Droga za wsią.  6 000,00 6 000,00 

Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej.  1 000,00 1 000,00 

Zakup narybka do oczka wodnego. 1 000,00 1 000,00 

Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa. 1 000,00 998,36 
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Zakup furtek, napraw bramy przy boisku sportowym 1 000,00 1 000,00 

RAZEM: 31 055,00 31 052,30 

 

PODLESIE Plan 
Wykonani

e 

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej od cmentarza w kierunku 

wsi. 
10 874,00 10 874,00 

Wywóz nieczystości z przystanków autobusowych Huty Kryształowej i 

Podlesia  
250,00 0,00 

Zakup paliwa, oleju, żyłki oraz remont sprzętu, zakup ziemi i kwiatów, 

nawozów, środków ochrony roślin, chwastobójczych do Pastorówki 
1000,00 1000,56 

Koszenie poboczy dróg gminnych w Podlesiu i Hucie Kryształowej. 1800,00 1799,59 

RAZEM: 13 924,00 13 674,15 

 

PIASTOWO Plan Wykonanie 

Zakup i ułożenie płyt jomba - zabezpieczenie poboczy rowów wzdłuż 

drogi przez wieś. 
2 678,00 2 678,00 

Wykonanie projektu budowy chodnika przez wieś.  5 000,00 0,00 

Wywóz nieczystości ze świetlicy wiejskiej. 250,00 238,80 

Zakup paliwa oleju, żyłki  250,00 234,85 

Orkanowanie działek gminnych i poboczy dróg 1 400,00 805,95 

Wykonanie oświetlenia ulicznego - obok Pana Janickiego. 5 700,00 5 863,27 

Wsparcie działalności KGW poprzez zakup sprzętu AGD do świetlicy 

wiejskiej. 
1 000,00 980,00 

RAZEM: 16 278,00 10 800,87 

 

 

 

 

SZCZUTKÓW Plan Wykonanie 

Przebudowa nawierzchni dróg na Rudzie nr 528, 610, 596 (położenie 

nawierzchni asfaltowej). 
17 342,00 17 342,00 

Zakup paliwa, oleju, żyłki oraz amortyzacja  400,00 498,37 

Orkanowanie działek gminnych i poboczy dróg 2 500,00 2 499,71 

Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej. 2 500,00 2 494,00 

Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa.  500,00 500,00 

RAZEM: 23 242,00 23 334,08 
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TYMCE Plan Wykonanie 

Wywóz nieczystości ze świetlicy wiejskiej i przystanków 

autobusowych.  
250,00 238,80 

Zakup paliwa, oleju, żyłki, Zakup nawozów do zasilania kwiatów i 

krzewów, środków ochrony roślin 
1 238,00 1 236,24 

Koszenie boiska sportowego wraz z przyległym placem oraz poboczy 

dróg na terenie sołectwa. 
1 412,00 1 411,36 

Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej, Zakup kuchenki gazowo - 

elektrycznej lub piekarnika dwupoziomowego do kuchni świetlicy 

wiejskiej 

5 350,00 5 349,93 

Wykonanie prac konserwatorskich przy dwóch Krzyżach 

przydrożnych. 
7 407,00 7 407,00 

Zakup drewnochronu do konserwacji altany wraz z wykonaniem 

usługi, Zakup zastawy stołowej do świetlicy wiejskiej, Organizacja 

spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa. 

2 450,00 2 448,74 

Organizacja spotkania integracyjnego 1 500,00 1 486,80 

RAZEM: 
19 607,00 19 578,87 

 

  

WÓLKA KROWICKA Plan Wykonanie 

Wykonanie utwardzenia dróg polnych oraz przebudowa mostków w 

sołectwie.  
370,00 370,00 

Zakup traktorka do koszenia trawy, zakup paliwa, oleju, żyłki do 

kosiarki. 
9 750,00 9 749,69 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej np. lodówki lub innego 

sprzętu kuchennego 
5 000,00 5 018,40 

Orkanowanie placów świetlic, poboczy dróg wraz z przyległymi 

rowami. 
3 500,00 3 469,41 

Montaż klimatyzacji lub wyciągów powietrza w kuchni świetlicy 

wiejskiej.  
3 000,00 2 989,99 

Organizacja spotkania integracyjnego dla dorosłych i dzieci np. Dzień 

Dziecka itp.  
250,00 250,00 

Organizacja spotkania integracyjnego dla dorosłych i dzieci np. Dzień 

Dziecka itp.  
2 446,00 2 444,92 

RAZEM: 24 316,00 24 292,41 

 

ZAŁUŻE Plan Wykonanie 

Przebudowa nawierzchni drogi Moczar Duży 10 000,00 10 000,00 

Budowa części sanitarnej przy placu zabaw 9 500,00  6 798,49 

Wsparcie działalności szkoły (zakup laptopów).  3 000,00 2 976,00 

Remont dróg polnych na terenie sołectwa 4 000,00 3 985,20 

Wykonanie parkingu przy szkole.  6 000,00 6 000,00 
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Zakup paliwa oleju, żyłki, środków chwastobójczych oraz amortyzacja 

sprzętu.  
1 438,00 1 355,74 

Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych. 1 373,00 1 371,56 

Koszenie boiska sportowego wraz z otoczeniem szatni 1 000,00 1 000,00 

Doposażenie Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej (harcówki), 

organizacja Pikniku Rodzinnego, Dofinansowanie działalności Klubu 

Seniora, dofinansowanie działalności Teatru Młodych 

1 961,00 1 953,61 

Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia cmentarnego 1 357,00 1 374,94 

Organizacja Pikniku Rodzinnego 600,00 600,00 

RAZEM: 40 229,00 37 415,54 

   

 

Razem wydatki w podziale na poszczególne sołectwa w 2019 roku wyniosły 526 378,15 zł.   

Zwrot z budżetu państwa części wydatków do budżetu gminy Lubaczów za wydatki poniesione 

w 2018 r. wyniósł 135 497,96 zł 

W ramach konkursu Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów w 2019 r. projekt pn. TRYBUNA 

STADIONOWA realizowało sołectwo Antoniki. 
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IV. PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lubaczów 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów 

przyjęte zostało uchwałą Nr IV/25/98 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 grudnia 1998 roku 

w trybie i w zakresie merytorycznym wymaganym obowiązującą na tamten czas ustawą z dnia 

7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 

ze zm.). Na przestrzeni lat obowiązywania Studium było sześciokrotnie zmieniane celem 

dostosowania jego zapisów do aktualnych potrzeb w zakresie przeznaczenia terenu. 

W dniu 16 października 2018 r. Rada Gminy Lubaczów uchwałą Nr LIV/524/2018 

przyjęła ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubaczów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

na ternie gminy Lubaczów. 

Przedmiotowe opracowanie powstało na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze 

zm.), który stanowi, iż w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt dokonuje 

analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu 

planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do 

ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego (o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym), 

oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. 

Zgodnie natomiast z ust. 2 art. 32 ww. ustawy wójt przekazuje radzie gminy wyniki 

analiz, po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz 

w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium 

i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, 

podejmuje działania w sprawie zmiany studium lub planu miejscowego. 

Przeprowadzona analiza oceny aktualności dokumentów planistycznych gminy 

Lubaczów wykazała, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Lubaczów jest nieaktualne w zakresie zgodności z wymogami wynikającymi 

z przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym i należy je uaktualnić.  
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Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy Lubaczów uchwałą Nr V/35/2019 z dnia  

27 lutego 2019 r. przystąpiła do opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów dla obszaru całej gminy. 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Powierzchnia objęta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego na dzień 31.12.2019 r. wynosi 9933,21 ha co stanowi około 49% powierzchni 

całkowitej gminy. Na terenie gminy Lubaczów obowiązuje 31 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, z czego dwa uchwalone zostały w 2019 r.: 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Krowica Sama 2018”, 

 miejscowy plan zagospodarowania „DĄBKÓW CMENTARZ”. 

Prace nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krowica 

Sama 2018” rozpoczęły się uchwałą Nr XLIX/468/2018 Rady Gminy Lubaczów z dnia  

z 25 kwietnia 2018 r. Z kolei w dniu 27 lutego 2019 r. uchwałą Nr V/37/2019 (opublikowaną 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 30 kwiecień 2019 r., 

poz. 2604) Rada Gminy Lubaczów przyjęła w/w miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego.  

Prace nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„CMENTARZ DĄBKÓW” rozpoczęły się uchwałą Nr XLV/428/2018 Rady Gminy Lubaczów 

z dnia z 30 stycznia 2018 r. Z kolei w dniu 17 września 2019 r. uchwałą Nr XI/111/2019 

(opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 5 listopada 

2019 r., poz. 5113) Rada Gminy Lubaczów przyjęła w/w miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. Wojewoda Podkarpacki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w stosunku do 

podjętej w/w uchwały, na które Gmina Lubaczów złożyła skargę do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

W 2019 roku Rada Gminy Lubaczów uchwałą Nr V/36/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. 

przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opaka 

2019”. 

W/w plany miejscowe opracowywane są w odpowiedzi na bieżące potrzeby związane 

z zabudową mieszkaniową oraz usługową. Działania zmierzające do uchwalenia w/w planów 

zostały zainicjowane w obszarach, co do których lokalizacyjne, indywidualne decyzje 

administracyjne nie mogą być zastosowane (np. dla gruntów rolnych klas chronionych 

i gruntów leśnych) lub w przypadku potrzeby zmiany obowiązującego planu miejscowego. 
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Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

W obszarach, gdzie gmina nie posiada obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego tj. dla 51% powierzchni gminy wydawane są decyzje 

o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

W 2019 roku Wójt Gminy Lubaczów wydał 78 decyzje o warunkach zabudowy, z czego: 

 15 decyzji wydanych dla miejscowości Młodów, 

 9 decyzji wydanych dla miejscowości Załuże, 

 7 decyzji wydanych dla miejscowości Tymce, 

 7 decyzji wydanych dla miejscowości Dąbków, 

 6 decyzji wydanych dla miejscowości Basznia Dolna, 

 6 decyzji wydanych dla miejscowości Hurcze, 

 5 decyzji wydanych dla miejscowości Basznia Górna, 

 4 decyzje wydane dla miejscowości Lisie Jamy, 

 4 decyzje wydane dla miejscowości Szczutków, 

 3 decyzje wydane dla miejscowości Krowica Hołodowska, 

 3 decyzje wydane dla miejscowości Krowica Sama, 

 3 decyzje wydane dla miejscowości Mokrzyca, 

 2 decyzje wydane dla miejscowości Opaka, 

 po jednej decyzji wydanej dla miejscowości Bałaje, Borowa Góra, Dąbrowa, Krowica 

Lasowa, 

Powyższe decyzje wydane były głównie dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

budynków mieszkalnych wraz z budynkami gospodarczymi oraz dla zabudowy zagrodowej. 

Drugą największą grupę wydanych decyzji o warunkach zabudowy stanowiły budynki 

usługowe. 

Dodatkowo dla miejscowości Dąbków, Lisie Jamy i Młodów na których obowiązują 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wójt Gminy Lubaczów wydał 12 wypisów 

i wyrysów dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

W 2019 roku Wójt Gminy Lubaczów wydał 21 decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dotyczących przede wszystkim sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci 

elektroenergetycznych i sieci gazowych.  
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V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. ogólna powierzchnia gruntów mienia 

komunalnego wynosi 2 273,4955 ha w tym: 

grunty orne 63,1694 ha 

sady 0.0100 ha 

łąki 151,7050 ha 

pastwiska 678,4452 ha 

lasy 831.7210 ha 

Zakrzaczenia 100,7103 ha 

rowy 41,7576 ha 

wody stojące 6,8121 ha 

wody płynące 2,1694 ha 

drogi wewnętrzne 264,5753 ha 

drogi publiczne gminne 60,3979 ha 

tereny budowlane 18,7818 ha 

tereny rekreacyjne 8,5172 ha 

tereny przemysłowe 0,3853 ha 

nieużytki 31.6404 ha 

tereny różne 3,5569 ha 

zurbanizowane tereny niezabudowane  0.4742 ha 

inne tereny zabudowane 8,6665 ha 

 

  

Do Zakładu Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie przekazano na postawie umowy 

użyczenia nieruchomość oznaczoną nr ewidencyjnym działki 347 o powierzchni 0.3270 ha 

położonej w miejscowości Dąbrowa i  część budynku o powierzchni użytkowej 110,54 m2 oraz 

nieruchomości rolne o ogólnej powierzchni 518,3055 ha w tym: 

- grunty orne –                             20,1162 ha 

- użytki zielone -                    455.6642 ha 

- grunty rolne zabudowane –       0,4215 ha 

- grunty zadrzewione i zakrzaczone –                22,9158 ha 

- nieużytki –           4,2013 ha 

- lasy -                   5.2435 ha 

- pozostałe (rowy i wody stojące tereny różne) –                                             9,7422 ha 

Przekazane do Zakładu Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie nieruchomości zostały 

zgłoszone do dopłat w pakietach: rolno-środowiskowych i podstawowych. 
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Do bezpłatnego używania z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej do 

Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie przekazano nieruchomości o ogólnej powierzchni 

8,8001 ha zabudowane budynkami w miejscowościach:  

1. Antoniki dz. nr 141/2 i 141/3 o łącznej powierzchni 0,2036 ha zabudowane budynkiem o 

powierzchni użytkowej 99,41 m2. 

2. Bałaje dz. nr:- 496 o powierzchni 0,0935 ha zabudowana budynkiem o powierzchni 

użytkowej 170,56 m2. I dz. nr 472/4 o powierzchni 0.1607 ha, budynku murowanego 

parterowego z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 105,98 m2nr  

3. Basznia Dolna dz. nr 1055 o powierzchni 0,1891 ha zabudowana dwukondygnacyjnym 

budynkiem, częściowo podpiwniczony(kotłownia) o powierzchni użytkowej 410,00 m2. 

4. Budomierz dz. nr 295/1 o powierzchni 0,1001 ha zabudowana budynkiem parterowym                        

o powierzchni użytkowej 125,87 m2 

5. Borowa Góra część dz. nr 367/17 o powierzchni 0,1093 ha zabudowana budynkiem                          

o powierzchni użytkowej 226,00 m2. 

6. Basznia Górna dz. nr 717/1 o powierzchni 0.1566 ha zabudowana budynkiem parterowym                 

o powierzchni użytkowej 65,27 m2 

7. Hurcze dz. nr 126 o powierzchni 0,3064 ha zabudowana budynkiem parterowym                                  

o powierzchni użytkowej 92,00 m2 

8. Lisie Jamy dz. nr 585/3 o powierzchni 0,2199 zabudowana budynkiem parterowym 

murowanym o powierzchni zabudowy 438,00 m2. 

9. Krowica Sama dz. nr: 

 1)  1194 o powierzchni 0,6224 ha zabudowana budynkiem o funkcji kulturalno - edukacyjnej, 

drewnianym wolnostojącym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia o 

powierzchni użytkowej 116,06 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 30,03 

m2 piwnica o powierzchni 29,60 m2 

2) 318/2 i 318/3 o łącznej powierzchni 1,6754 ha zabudowana budynkiem piętrowym, 

murowanym o powierzchni użytkowej 952,01 m2  

10. Młodów dz. nr 1196/4 o powierzchni 1,2738 ha zabudowana budynkiem parterowym o 

powierzchni użytkowej 253,80 m2  

11. Opaka dz. nr 376 o powierzchni 0,4753 ha zabudowana budynkiem z użytkowym 

poddaszem o powierzchni użytkowej 314.34 m2. 

12. Piastowo dz. nr 1357 o powierzchni 0,9426 ha zabudowana budynkiem parterowym, 

częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 183,74 m2 

13. Tymce dz. nr 506/1 o powierzchni 0,1036 ha zabudowanej budynkiem parterowym o 

powierzchni użytkowej 139,00 m2. 
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14. Szczutków dz. nr 77 o powierzchni 0,4926 ha zabudowana budynkiem parterowym 

murowanym o powierzchni zabudowy 351,00 m2. 

15. Wólka Krowicka dz. nr  

1) 587/6 o powierzchni 0,7975 ha zabudowana budynkiem częściowo podpiwniczonym 

parterowym o powierzchni zabudowy 383,76 m2 

2) 588/2 o powierzchni 0,2468 ha zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 258,00 m2. 

16. Załuże dz. nr 1449/1 o powierzchni 0,0915 ha, zabudowana budynkiem o powierzchni 

użytkowej 312,00 m2. 

17. Podlesie dz. nr 90 o powierzchni 0,1513 ha zabudowana budynkiem wolnostojącym, 

parterowym z poddaszem użytkowym częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 

286,20 m2, 

18. Krowica Lasowa dz. nr 88/2 o powierzchni 0.3231 ha, zabudowana budynkiem remizo – 

świetlicy o powierzchni użytkowej 145,90 m2 

 

Na prowadzenie działalności statutowej w ramach krzewienia kultury fizycznej zwłaszcza 

wśród dzieci i młodzieży na rzecz Ludowych klubów Sportowych przekazano 9,5561 ha 

nieruchomości zabudowanych szatniami sportowymi w miejscowościach: 

- Antoniki dz. nr 141/17 o powierzchni 1.3221 ha zabudowana budynkami magazynowymi o łącznej 

powierzchni użytkowej 42,50 m2,  teren częściowo utwardzony kostką brukową. 

- Basznia Dolna nr 602/2 o powierzchni 1.2671 ha zabudowana budynkiem szatni sportowej o 

powierzchni użytkowej 97,20 m2 z  kabinami dla zawodników, teren częściowo utwardzony kostką 

brukową. 

- Krowica Hołodowska dz. nr 1205/2 o powierzchni 0.3107 ha zabudowanej budynkiem szatni 

sportowej o powierzchni zabudowy 166,00 m2 oraz część działki nr 1203/11 o powierzchni 1.2700 ha, 

- Lisie Jamy część działki nr 416 o powierzchni 1.3967 ha. zabudowanej budynkiem szatni sportowej 

o powierzchni użytkowej 58,00 m2 oraz garażem blaszanym 

- Wólka Krowicka dz. nr 588/3 o powierzchni 0.9467 ha zabudowana budynkiem o konstrukcji 

metalowej na fundamencie betonowym o powierzchni 50 m2 

- Młodów dz. Nr:  

1) 1311/2 o powierzchni 0,0395 ha i 1311/1 o powierzchni 1,1697 ha, zabudowanych budynkiem szatni 

sportowej o powierzchni użytkowej 129,47m2, 
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2) część działki 1340/75 o powierzchni 1,2734 ha, 

3) część działki 1340/35 o powierzchni 0,1164 ha, 

 4) część działki 1340/36 o powierzchni 0,4438 ha, 

składające się na stadion wielofunkcyjny.  

- Opaka część dz. nr 60 o powierzchni 1,3963 ha zabudowanej budynkiem szatni sportowej o 

powierzchni użytkowej 82,30 m2 

 

Na podstawie uchwały Nr XLIX/469/2018 Rady Gminy Lubaczów z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanych, na 

okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia tej umowy, oddano w dzierżawę z przeznaczeniem na realizacji zadań 

związanych ze  zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz 

innych zadań z zakresu gospodarki komunalnej w Gminie Lubaczów do Zakładu Usług 

Komunalnych sp. z o.o. w Mokrzycy z siedzibą Mokrzyca 83 przekazano nieruchomości                         

o łącznej powierzchni 1,8970 ha w miejscowościach:  

Lp. Miejscowość Nr działki Powierzchnia ha 

1. Mokrzyca Stacja Uzdatniania Wody  206 

209 

0,3299 

0,0381 

2. Basznia Dolna Przepompownia Wody cz. dz. 1488 0,1031 

3. Szczutków Stacja Uzdatniania Wody cz. dz. 516 0,2731 

4. Szczutków Przepompownia Wody 471/1 

471/3 

471/4 

0,0281 

0,0217 

0,0012 

5.  Wólka Krowicka Stacja Uzdatniania Wody cz. dz. 876 0,2121 

6. Studnia S-2 328/2 0,0459 

7. Krowica Sama Przepompownia wody cz. dz.156/13 0,0236 

8. Sieniawka (Huta Kryształowa) Stacja 

Uzdatniania Wody 

63/20 0,0885 

9. Studnia S-1, S-2, S-3 cz. dz. 17/14 0,1080 

10. Załuże Oczyszczalnia ścieków Cz.dz.1575 0,3921 

11. Krowica Sama Oczyszczalnia ścieków 804/2 0,1834 

12. Sieniawka (Huta Kryształowa) Oczyszczalnia 

ścieków 

17/20 0,0482 

Dochód z dzierżawy nieruchomości przekazanych do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o 

za 2019 r. wyniósł łącznie netto 16095,96 zł. za: 
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- działki -      2.276,40 zł, 

- budynki -   1.983,60 zł, 

- budowle - 11.835,96 zł.  

Na rzecz osób fizycznych wydzierżawione zostało 88,4654 ha użytków rolnych. Dochód z 

wydzierżawionych gruntów rolnych w 2019 r. wyniósł 27 336,10 zł.  

Część gruntów rolnych została przekształcona poprzez uchwalenie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego ,,Dąbków 2011’’ oraz opracowanie decyzji o warunkach 

zabudowy na działki budowlane, które zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze 

przetargu w miejscowościach: Hurcze -3 dz.; Szczutków – 1 dz.; Dąbków- 4 dz., Młodów - 5 

dz.;   w drodze bezprzetargowej: Borowa Góra – 2 dz., Krowicy Samej- 2 dz. Lisie Jamy -2 dz., 

Piastowo 1 dz., Karolówka 1 dz. w drodze zamiany działek za dopłatą na rzecz Gminy – 1 dz.  

Z tytułu sprzedaży w/w działek Gmina uzyskała kwotę 562 951,31 zł 

 

W 2019 r. na rzecz Gminy Lubaczów nabyto dz. w m.: Basznia Dolna – na poprawienie 

zagospodarowania dz. na której usytuowane jest boisko sportowe), Basznia Górna – dz.                                     

z przeznaczenie pod boisko sportowe Jonak) Lisie Jamy - dz. zajęta pod drogę-Milo) Młodów (dz.               

przeznaczeniem pod drogę leśną- Świstowicz), Ponadto w drodze decyzji Wojewody Podkarpackiego             

z mocy prawa na rzecz Gminy Lubaczów zostały przekazane nieruchomości położone w 

miejscowościach: Basznia Dolna, Załuże, Krowica Sama, Tymce, Szczutków. 

 

W użytkowanie wieczyste oddane jest 3,2976 ha gruntów, a to: 

Instytucje Wieś nr dz. Powierzchnia 

Wartość 

użytkowania 

wieczystego. 

GS „SCH.” 

Lubaczów 

Basznia 

Dolna 
1054 0,0791 56,00 

Basznia 

Górna 
730/2 0,1015 53,00 

Załuże 737 0,0823 50,00 

Krowica 

Sama 
319 0,0839 61,79 

Opaka 436/1 0,0276 8,27 

Tabaczek Jan Młodów 916/1 0,0516 42,00 

Grabas Lisie Jamy 267/1 0,0524 76,46 
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Głuszek Krowica 

Sama 
156/19 0,2318 56,79 

Załuski Jan Załuże 167/22,167/23 0,7733 512,00 

Bojarski Leon Krowica 

Sama 
156/18 0,0207 6,21 

Antosz 

Elżbieta 

Szczutków 
111/1 0.0488 38.62 

Kaczmarczyk 

Andrzej 

Tymce 
318 0.0500 25,00 

Maziarz 

Andrzej 

Basznia 

Dolna 
996/2 0,2724 218,00 

Tadeusz 

Hałucha 

Basznia 

Dolna 
755 0,9359 420,00 

Kut Anna i 

Krzysztof 

Młodów 
893/1 0.0165 19,94 

Mieczysław 

Roczniak 

Młodów 
893/5 0,0717 69,30 

Jerzy Nepelski Młodów 893/3, 893/4, 893/6 0,2816 272,16 

Mieczysław 

Roczniak Jerzy 

Nepelski 

 

Młodów 
893/2 0,0389 37,60 

Stanisław 

Kszeszowiec 

Borowa Góra 
364/3 0,0776 43,00 

RAZEM: 3,2976 2 062,14 

 

  

Ponadto w dzierżawę oddane zostały działki pod działalność usługową: 

Dzierżawca Miejscowość Działka 
Powierzchnia 

 w m2 

Orange 

Załuże 1449/2 247 

Szczutków 159/2 400 

Krowica Sama 484/2 446 

Lisie Jamy 914/2 300 
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Lumed Sp. z o.o. Basznia Dolna 987 584 

ZOZ-R36 Opaka 377 838 

ZOZ-R36 Krowica Sama 485/4 118 

Andrzej Kaczmarczyk Basznia Dolna 666/20 245 

Marcin Krupa Basznia Górna- 

Kresowa Osada 
dz. nr 173/3, 775 31775 

Zakład Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. 

O. 

Krowica 

Hołodowska Cz. dz. nr 1227/10 1157 

ADD Sp. z o. o. Basznia Górna Dz. nr 173/4 24812 

Kazimiera Drozd Basznia Górna Dz. nr 173/5 26383 

Spółka Martifier 

Renewables S. A 

Załuże 
Cz. dz. 1654 40000 

Żłobek „Kraina 

Malucha” 

Dąbków 
Cz. dz. 44 1345 

RAZEM: 128 650 

 

W najem oddanych jest 1 168,04 m2 powierzchni lokali użytkowych na cele usług: leczniczych  

 Handlowych i usługowych. 

Najemca Miejscowość 
Powierzchnia użytkowa 

w m2 

Lumed Sp. z o.o. Basznia Dolna 133,00 

ZOZ-R-36 Opaka 90,00 

ZOZ R-36 Krowica Sama 72,00 

Andrzej Kaczmarczyk Basznia Dolna 38,20 

Żłobek ,,Kraina Malucha’’ Dąbków 189,60 

Sp. soc. Magiczny Zakątek Dąbków      204,93 

Niepubliczne Przedszkole 

,,Kraina Malucha’’ 

Dąbków 
74,55 

Zakład Usług Komunalnych 

Sp. z o. o.  

Dąbrowa 
 185,08 
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Zakład Usług Komunalnych 

Sp. z  o. o. 

Krowica Hołodowska 

Targowisko 
64,50 

Lesław Milo Lubaczów  

os. Jagiellonów 1/45 

Krowica Hołodowska 

Targowisko 
25,51 

Piotr Wronowski  

Stare Sioło 133A 

Krowica Hołodwska 

Targowisko 
25,51 

Zakład Usług Komunalnych 

Sp. z o. o. 

Krowica Sama (Szkoła) 
61,20 

RAZEM: 1 168,04 

 

Dochód ze sprzedaży, dzierżawy działek i najmu lokali na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 

- sprzedaż działek                                                                                               562 951,31 zł 

- działek rolnych i usługowych oraz najmu lokali mieszkalnych i usługowych        158 354,17 zł. 

Ogółem                                                                                         721 305,48 zł. 

 

Dochód z dzierżawy nieruchomości przekazanych do ZUK - 16095,96 zł. 
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VI. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW 

I STRATEGII 
 

Strategia Rozwoju Gminy Lubaczów na lata 2016 - 2022 

 

Strategia Rozwoju Gminy Lubaczów na lata 2016 -2022 została przyjęta uchwałą nr 

XVI/145/2016 Rady Gminy Lubaczów w dniu 28 stycznia 2016 roku. Jest ona podstawowym 

i najważniejszym dokumentem samorządu gminy, określającym obszary, cele i kierunki 

rozwoju.  

 

Zgodnie z zawartym w ww. dokumencie Planem Strategicznym dla gminy Lubaczów 

opracowanym na lata 2016-2022 do głównych obszarów strategicznych gminy zaliczono: 

Obszar 1 – Gospodarkę i rolnictwo 

Obszar 2 – Turystykę, rekreację i ofertę czasu wolnego 

Obszar 3 – Infrastrukturę techniczną 

Obszar 4 – Kapitał społeczny. 

W każdym z tych obszarów założono cele operacyjne oraz zaplanowano działania do 

realizacji w latach 2016 – 2022.  

W 2019 roku gmina Lubaczów zrealizowała szereg zadań i inwestycji zmierzających 

do realizacji założeń zawartych w ww. dokumencie strategicznym.  

Gospodarka i rolnictwo 

Od 2016 roku obowiązuje uchwała nr XVII/166/2016 w sprawie zwolnień przedsiębiorców 

od podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubaczów w ramach pomocy de minimis. 

Również w tym samym roku powołano Stowarzyszenie Przedsiębiorców „Lubaczowskie 

Forum Biznesu”, które systematycznie współpracuje z gminą Lubaczów, w ramach 

działającego od 2008 roku Punktu Obsługi Przedsiębiorców. 

Ponadto, w kwietniu 2019 roku otwarte zostało gminne targowisko „Mój Rynek” w 

Krowicy Hołodowskiej, które powstało w oparciu o przygotowaną wcześniej infrastrukturę. 

Zadanie zrealizowano przy wsparciu środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020.   

Gmina Lubaczów jest w trakcie realizacji założeń zawartych w Gminnym Programie 

Rewitalizacji opracowanym na lata 2018-2022.  W 2019 roku podpisano umowę o 

dofinansowanie w ramach projektu pt. „Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych 

i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów 

pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia” 

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego 2014-2020. Od maja 2020 roku trwają prace ogólnobudowlane realizowane 

przez wykonawców zadania.   

Program rewitalizacji obejmuje:  

- rozbudowę i przebudowę budynku stacji Basznia (obok Kresowej Osady) wraz z 

obiektem gospodarczym oraz zagospodarowanie otoczenia na cele utworzenia galerii 

kolejnictwa, 

- przebudowę wieży ciśnień w Tymcach z przeznaczeniem na obserwatorium 

astronomiczne oraz modernizację byłej hydroforni (znajdującej się obok wieży) i 

dostosowanie jej do potrzeb szkoleniowo-edukacyjnych, 
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- przebudowę budynku byłej zlewni mleka w Baszni Dolnej, który po modernizacji 

udostępniony zostanie do prowadzenia działalności gospodarczej, 

- modernizację zabytkowej plebanii w Baszni Dolnej, w której zostanie utworzona 

lokalna izba pamięci poświęcona historii tej miejscowości i jej okolic oraz zasłużonym 

kapłanom.  

 

Turystyka, rekreacja i oferta czasu wolnego 

 

 W maju 2019 roku zakończyła się realizacja projektu pt. „Budowa ogólnodostępnej 

infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Hurcze” w ramach Programu Operacyjnego 

Rybactwo i Morze 2014 – 2020. Projekt obejmował utworzenie boisk: do piłki nożnej, 

koszykówki i siatkówki plażowej; placu zabaw; wiaty z grillem oraz oczka wodnego 

z pomostem. 

W kwietniu 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie na realizację zadania 

współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 pn.: 

„Modernizacja Centrum Wsi Basznia Dolna poprzez urządzenie skweru przy byłej zlewni 

mleka”. Prace ukończono w marcu br. Powstało miejsce do wypoczynku i spotkań 

mieszkańców – z tężnią, pergolą, nową aranżacją zieleni oraz małej architektury. Obudowana 

została również studnia.  

Wykonano również prace konserwatorskie nagrobków na cmentarzu ewangelickim w 

Dąbkowie wpisanym do rejestru zabytków przy współudziale dotacji od Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Podobne roboty wykonano przy 

nagrobkach Marii i Mikołaja Nazarewiczów na cmentarzu w Szczutkowie oraz przy zespole 

nagrobków na cmentarzu grekokatolickim w Sieniawce wpisanym do rejestru zabytków.  

Kolejnymi ważnymi zadaniami zrealizowanymi w 2019 roku były: „Budowa 

ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Krowicy 

Hołodowskiej” współfinansowana ze środków Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 oraz „Modernizacja i podniesienie atrakcyjności tras rowerowych na terenie 

gminy Lubaczów”, w ramach którego uzupełniono oznakowanie istniejących szlaków 

turystycznych „4 kolory” oraz wydano folder – przewodnik po ww. trasach wraz z mapą.  

 W 2019 roku rozpoczęła się realizacja zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z 

przebudową boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej”, na które gmina 

uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie obejmuje 

rozbudowę placówki o salę gimnastyczną i łącznik z częścią dydaktyczną. 

 W okresie sprawozdawczym zrealizowano również projekt pn.: „Wzrost integracji i 

aktywizacji społeczności Basznia Górna służącej zaspokajaniu potrzeb społecznych i 

kulturalnych poprzez doposażenie i ogrodzenie placu zabaw, utworzenie boiska do siatkówki 

oraz zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich” - współfinansowany z Podkarpackiego 

Programu Odnowy Wsi 2017 - 2020. Zakupiono również trybuny sportowe na boisko sportowe 

w Krowicy Hołodowskiej oraz w Antonikach.  

 Jednym z istotnych działań, które gmina Lubaczów systematycznie realizuje w celu 

szeroko rozumianej promocji jest z pewnością organizowanie Festiwalu Dziedzictwa Kresów, 

który jest jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych, a jego historia sięga 2005 roku. 

Kolejnym wydarzeniem jest Transgraniczne Forum Turystyki Kulturowej. To cykl rozmaitych 

prelekcji i warsztatów  w turystyce kulturowej. Dotychczas zorganizowano pięć edycji forum 

w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej. Ponadto, systematycznie wydawane są foldery 

promocyjno-informacyjne – m.in.: „W Kresowej Krainie” (stanowi rodzaj skoncentrowanej 

wiedzy o gminie Lubaczów), „Trasy turystyczne gminy Lubaczów” (przewodnik po czterech 

trasach rowerowych prowadzących przez gminę Lubaczów wraz z mapą tras). Natomiast w 
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ramach członkostwa gminy w Związku Międzygminnym „Ziemia Lubaczowska” wydany 

został album oraz folder pt.:” Ziemia Lubaczowska”.   

 

Infrastruktura 

Gmina Lubaczów systematycznie realizuje szereg inwestycji, m.in. w zakresie remontów 

dróg, modernizacji infrastruktury oświatowej, sportowej, zaplecza pomocy społecznej oraz 

budowy sieci wodno - kanalizacyjnych. Wykorzystuje do tego zarówno środki własne, jak i 

pozyskane unijne czy krajowe. Działania te mają na celu nie tylko podniesienie warunków życia 

mieszkańców, ale też poprawę dostępności komunikacyjnej gminy.  W roku 2019 zrealizowano 

również liczne zadnia w strategicznych obszarach gminy Lubaczów. 

 

Jednym z nich była „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Basznia 

Górna, Podlesie, Tymce oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dąbków (osiedle)” 

współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020. Poza 

tym, na wniosek mieszkańców, została też wykonana rozbudowa krótkich odcinków sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Załuże, Opaka za wsią, Opaka osiedle etap II, 

Młodów ul. Kościuszki. Dokonano też rozbudowy krótkich odcinków sieci wodociągowej 

w miejscowościach: Opaka osiedle etap II, Basznia Dolna ul. Sportowa, Załuże, Hurcze.  

W trosce o stabilny rozwój gminy, poprawę jakości życia jej mieszkańców Samorząd 

Gminy Lubaczów podejmuje również różne działania inwestycyjne w zakresie modernizacji i 

rozbudowy infrastruktury drogowej. W 2019 roku wykonano przebudowę dróg poprzez 

ułożenie nawierzchni bitumicznej w jedenastu następujących miejscowościach: Bałaje – 

Mokrzyca, Basznia Górna (Malce), Borowa Góra, Dąbrowa (Michalce), Krowica Sama (Blusy 

i Wychylówka), Lisie Jamy (ul. Zielona oraz boczna ul. Smolińce), Młodów, Opaka, Szczutków 

(Ruda Szczutkowska), Tymce, Załuże (Moczar Duży).  Zadanie było dofinansowane ze 

środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przebudowano także drogę 

gminną nr 132511R Basznia Dolna ul. Kolejowa. Poszerzona została istniejąca nawierzchnia 

bitumiczna oraz wybudowano chodnik w ciągu drogi. Projekt został zrealizowany przy 

współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Ze środków gminy Lubaczów i Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie sfinansowano 

również przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 

Załuże. Wykonano również przebudowy dróg ze środków Funduszu Sołeckiego, które polegały 

w większości na wykonaniu nawierzchni dróg z kruszywa w niemal wszystkich sołectwach 

gminy Lubaczów. Natomiast w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego zrealizowano 

zadanie „Utworzenie miejsc postojowych dla rowerzystów oraz budowa chodnika przy stacji 

kolejowej w Baszni”.  

Ponadto, gmina Lubaczów we współpracy z Powiatem Lubaczowskim planuje w 

najbliższych latach realizację inwestycji na drogach powiatowych położonych na terenie 

gminy. W tym celu, w 2019 roku gmina Lubaczów udzieliła dotacji celowej na następujące 

dwa zadania: opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 

1688R Lubaczów – Basznia Dolna” (z przebieg od miasta Lubaczowa przez Bałaje, Antoniki 

do Baszni Dolnej) wraz z budową chodników, opracowanie dokumentacji projektowej dla 

przebudowy drogi powiatowej nr 1694R Łukawiec – Krowica Hołodowska na odcinku od 

Krowicy Lasowej do Krowicy Hołodowskiej wraz z budową chodników.  

Zakupiono ponadto 4 sztuki wiat przystankowych z przeznaczeniem do następujących 

sołectw: Borowa Góra, Budomierz, Antoniki, Krowica Sama. Wykonano budowę oświetlenia 
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ulicznego w 11 miejscowościach gminy Lubaczów: Młodów, Wólka Krowicka (Brozie), 

Antoniki, Borowa Góra, Opaka, Krowica Lasowa (Boble), Piastowo, Dąbrowa, Basznia Dolna, 

Szczutków, Lisie Jamy.     

Jednym z ważniejszych projektów, których realizacja rozpoczęła się w 2019 roku jest 

„Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia i 

zagospodarowanie otoczenia” współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Zakres projektu obejmuje: remont istniejącego 

budynku wraz z wykonaniem tarasu, wykonanie dwóch kontenerów laboratoryjnych, wiaty 

edukacyjnej i warsztatowej, zagospodarowanie istniejącego oczka wodnego z wykonaniem 

mola, organizację siłowni odnawialnych źródeł energii, ogrodzenie oraz zakup niezbędnego 

wyposażenia do nowo powstałych warsztatów tematycznych.  

Kapitał społeczny 

 Wykorzystując możliwości funduszy unijnych, gmina Lubaczów realizowała także 

projekty szkoleniowe wyrównująca szanse edukacyjne najmłodszych.  

 W roku szkolnym 2018/2019 trwała realizacja zadania współfinansowanego ze środków 

RPO WP „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Baszni 

Dolnej”. W jego ramach powstały nowe miejsca przedszkolne dla 20 dzieci oraz doposażono 

placówkę w niezbędny sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne.  

 Istotnymi działaniami podejmowanymi w gminie były również te zmierzające do poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców. W tym zakresie, w 2019 roku złożono wniosek o 

dofinansowanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lubaczów poprzez zakup 

samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Baszni Dolnej” w ramach RPO WP 2014-2020 

(samochód zakupiono w marcu 2020 roku).  Ponadto, zakupiono lekki samochód ratowniczo-

gaśniczy dla OSP w Baszni Górnej – przy wsparciu środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Rozpoczęła się również rozbudowa świetlicy wiejskiej w Baszni Górnej (wykonanie 

fundamentów). Obecnie trwają dalsze prace budowlane. Projekt uzyskał wsparcie ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016-2024 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016 – 2024 został przyjęty 

uchwałą nr L/474/2018 Rady Gminy Lubaczów z dnia 16 maja 2018 roku.  

W wyniku prac nad ww. dokumentem oraz w oparciu o zasadę partnerstwa i partycypacji 

społecznej, zdefiniowano i scharakteryzowano dziesięć najważniejszych przedsięwzięć, 

czyli takich, bez których realizacja celów programu nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji 

nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji. Są to ponadto projekty kluczowe, niezbędne 

do powodzenia procesu rewitalizacji, ponieważ oddziałują kompleksowo na 

zidentyfikowane problemy we wszystkich sferach, a przede wszystkim w sferze społecznej. 

Spośród nich dotychczas zostały zrealizowane następujące zadania: 

- „Modernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej oraz wyposażenie w 

nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne”,  

- „Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z 

modernizacją istniejącej kotłowni”,  

- „Wzrost jakości kształcenia ogólnego i podniesienie kompetencji kluczowych”,  
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- „Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej 

Polski Wschodniej – Zakup i instalacja wyposażenia „Przystanek Kresy” w Baszni Dolnej”.  

 W trakcie realizacji są natomiast poniższe przedsięwzięcia:  

- „Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie 

Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych, 

popegeerowskich, poprzemysłowych oraz budowę budynków użyteczności publicznej wraz 

z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”,  

- „Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie osób zamierzających założyć działalność 

gospodarczą”,  

- „Zagospodarowanie terenu przy Kresowej Osadzie z utworzeniem zaplecza 

szkoleniowo – edukacyjnego i przeniesieniem tradycyjnej zabudowy”.  

Głównym przedsięwzięciem, które zostało umieszczone na pierwszym miejscu pod 

względem priorytetowych do realizacji jest „Ograniczenie problemów społecznych, 

gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych 

obiektów pokolejowych, popegeerowskich, poprzemysłowych oraz budowę budynków 

użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”. W 2019 roku 

gmina podpisała umowę o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (działanie 6.3 

Rewitalizacja przestrzeni regionalnej). Obecnie trwają prace ogólnobudowlane realizowane 

przez wykonawców zadania wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego. 

Zakończenie projektu planowane jest na kwiecień 2022 roku.  

Gmina Lubaczów prowadzi systematyczny monitoring realizacji programu rewitalizacji. 

Zgodnie z zapisami programu (rozdz. IV.2, s.150) gmina Lubaczów ma obowiązek 

przygotowania okresowej oceny realizacji założeń dokumentu co trzy lata. Dlatego też zostanie 

on sporządzony do dnia 16 maja 2021 roku. 

 

 

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Lubaczów 

 

Uchwała nr IV/30/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu 

Opieki nad Zabytkami Gminy Lubaczów na lata 2019-2022" 

Zadaniem gminnego programu opieki nad zabytkami jest określenie priorytetów gminy  

w odniesieniu do własnego dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem lokalnych 

uwarunkowań, a także wskazanie działań i instrumentów niezbędnych do realizacji tej polityki 

w okresie czteroletnim. 

 Działania w zakresie ochrony zabytków w 2019 roku były planowane i realizowane  

w oparciu o rejestr zabytków (nieruchomych i ruchomych) prowadzony przez Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu oraz gminną ewidencję zabytków. 

Zgodnie z ustawą z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 

2020, poz. 282) ewidencja od 2015 r. jest prowadzona przez Wójta Gminy Lubaczów w formie 

zbioru kart adresowych. Aktualnie w w/w ewidencji znajdują się 253 karty obiektów 

zabytkowych, z czego 23 jest wpisanych do rejestru „A” zabytków nieruchomych. 
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Są to: 

Basznia 

Dolna 

- cmentarz greko-kat., 

- rządcówka, ob. dom, nr 12, 

- murowana kapliczka przydrożna pw. Jana Nepomucena,  

- dawna plebania 

Dąbków - cmentarz ewangelicki, 

Huta 

Kryształowa 

- gorzelnia, 

Krowica 

Sama 

- kościół par. p.w. Przemienienia Pańskiego,  

- cerkiew greko-kat. p.w. św. Michała, (spalona) 

- park dworski (pozostałości),  

- 2 cmentarze greko-kat., ob. komunalne,  

Lisie Jamy 

 

- cmentarz epidemiczny,  

- stodoła 

Opaka - cerkiew greko-kat., (spalona) 

- dzwonnica,  

- cmentarz,  

Podlesie - cmentarz ewangelicki,  

- dawna plebania ewangelicka, po renowacji i modernizacji, obecnie Centrum    

  Edukacyjno– Kulturalne Gminy Lubaczów „Pastorówka” 

Sieniawka - cmentarz greko-kat.,  

Szczutków - cerkiew greko-kat., p.w. św. Dymitra, ob. kościół rzym.-kat. fil. p.w. św.   

   Wawrzyńca, 

- dzwonnica,  

- cmentarz greko-kat., ob. komunalny (część stara - południowa i wsch. 

Załuże - cmentarz komunalny (cz. wsch.). 

 

W roku 2019 zasób rejestru zabytków nieruchomych został powiększony o cmentarz 

ewangelicki wraz z pomnikami nagrobnymi i starodrzewem położony w miejscowości Dąbków 

oraz o drewnianą stodołę w Lisich Jamach.  

 

Rejestr zabytków ruchomych 

Rejestr zabytków ruchomych prowadzony jest przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Na terenie gminy Lubaczów znajdują się następujące zabytki ruchome: 

1. Wyposażenie obecnego kościoła filialnego p.w. Świętego Wawrzyńca w Szczutkowie, 

dawnej cerkwi p.w. Świętego Dymitra: 28 zabytków 

2. Wyposażenie kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Krowicy Same: 11 zabytków 

3. Trak dolnonapędowy w Krowicy Samej. 

4. Nagrobki rodziny Rosnowskich, rodziny Białkowskich, rodziny Lityńskich i nagrobek 

Elżbiety na cmentarzu w Krowicy Samej. 

5. Zespół dwóch nagrobków na cmentarzu w Szczutkowie otoczony wspólnym 

ogrodzeniem – Mikołaja i Marii Nazarewiczów. 

6. Krzyż pańszczyźniany w Baszni Dolnej. 

Ewidencja stanowisk archeologicznych 
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Na terenie gminy Lubaczów występuje 221 stanowisk archeologicznych, w tym 

25 stanowisk wpisanych jest do rejestru zabytków archeologicznych, pozostałe figurują 

w ewidencji wojewódzkiej. 

Realizacja Programu opieki nad zabytkami w 2019 r. 

1. Szczutków - Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Objawienia Pańskiego w Łukawcu 

wykonała pełną konserwację techniczną i estetyczną ołtarza Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem. 

Wartość prac Dotacja PWKZ Dotacja Gminy 

75 767,27 zł 30 000 zł 25 000,00 

 

2. Szczutków – Gmina Lubaczów wykonała prace konserwatorskie nagrobków Mikołaja 

i Marii Nazarewiczów – II etap. 

Wartość prac Dotacja PWKZ Udział Gminy 

12 580,00 zł 6 000,00 zł 6 580,00 zł 

3. Dąbków – cmentarz ewangelicki. Gmina Lubaczów wykonała prace konserwatorskie  

8 nagrobków i wstępne prace konserwatorskie 35 zdiagnozowanych elementów 

nagrobków. 

 

Wartość prac Dotacja PWKZ Udział Gminy 

20 000,00 zł 8 000,00 zł 12 000,00 zł 

 

4. Sieniawka – cmentarz greko-katolicki. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-

Gospodarczych Gminy Lubaczów wykonało konserwację 18 nagrobków. 

 

Wartość prac Dotacja PWKZ Dotacja Gminy Dotacja 

Nadleśnictwa 

20 000,00 zł 10 000,00 zł 2 000,00 zł 8 000,00 zł 

 

5. Sieniawka – Kamienne “Figury Chrystusa Zmartwychwstałego i Matki Bożej”. Gmina 

Lubaczów wykonała Program prac konserwatorskich na kwotę 1 000 zł. 

6. Tymce – Gmina Lubaczów wykonała prace konserwatorskie 2 kamiennych krzyży na 

kwotę 8 280,00 zł, w tym 7 407,00 zł z FS. 

7. Na bieżąco prowadzono aktualizację Gminnej ewidencji zabytków. 

8. W dokumentach planistycznych wprowadzano zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa 

kulturowego. 

W uchwale Nr XI/111/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 17 września 2019 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„CMENTARZ DĄBKÓW” ustalono zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej poprzez następujący zapis: 

„§ 7. W obszarze planu znajduje się obszar wpisany do rejestru zabytków, pod numerem 

rejestru A-1595: cmentarz ewangelicki wraz z pomnikami nagrobnymi i starodrzewem. 

Dla cmentarza, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obowiązują zasady ochrony 

określone w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami”. 

9. Na bieżąco wykonywano prace porządkowe mające na celu utrzymanie istniejących 

cerkwisk w Baszni Dolnej, Krowicy Samej, Opace i Załużu oraz prace konserwatorskie 

przy istniejącym starodrzewiu i pomnikach przyrody. 
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Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

 

Uchwała nr XXVII/265/2012 z dnia 30.11.2012 r. w sprawie uchwalenia Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubaczów na lata 

2012-2032 wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XXVII/267/2012 z dnia 

06.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVII/265/2012 z dnia 30 

listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Lubaczów na lata 2012 - 2032" (realizacja do 

31.12.2032 r.) 

 

W ramach programu w roku 2019 usunięto 54,285 tony azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z 26 gospodarstw z terenu gminy Lubaczów. Całkowity koszt ww. przedsięwzięcia 

wyniósł 38 000,00 zł, z tego dofinansowanie w wysokości 32 300,00 zł udzielił Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.  

 

 

Program Rozwoju jednostek OSP na lata 2015-2020 

 

Uchwała nr X/88/2015 z dnia 28.08.2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju 

Jednostek OSP w Gminie Lubaczów na lata 2015–2020 (realizacja do 31.12.2020 r.) 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej 

organizacja systemu ratowniczo-gaśniczego polega na zapobieganiu powstawania 

i rozprzestrzeniania się pożarów, klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń oraz zapewnieniu sił 

i środków do ich zwalczania oraz prowadzeniu działań ratowniczych.  

O ile obowiązek zapobiegania w/w zdarzeń spoczywa na wszystkich osobach 

fizycznych i prawnych to zapewnienie sił i środków spoczywa na wyspecjalizowanych 

jednostkach ratowniczych oraz samorządzie gminy. 

Na terenie Gminy Lubaczów działa 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z czego 

dwie jednostki – OSP Basznia Dolna i OSP Krowica Hołodowska należą do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki te posiadają ogromną wartość operacyjną pod 

względem liczebności, wyszkolenia i usprzętowienia oraz dyspozycyjności operacyjnej. 

Jednostki te w razie konieczności mogę być dysponowane na terenie całego powiatu a nawet 

województwa. Ze względu na posiadany potencjał (pojazdy pożarnicze, sprzęt ratowniczy, 

wyszkolenie ochotników, posiadane środki łączności i alarmowania) pod względem ilości 
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wyjazdów wyróżniają się jednostki OSP włączone do KSRG. Istotna jest jednak bardzo duża 

aktywność pozostałych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubaczów, 

które dbają wspólnie o bezpieczeństwo mieszkańców gminy. 

 

Wyposażenie jednostek OSP w środki transportu 

Jednostki OSP Gminy Lubaczów posiadają na swoim stanie 12 samochodów pożarniczych: 

 

1) OSP Basznia Dolna; dysponuje jednym samochodem ciężkim GCBA (Jelcz), jednym 

średnim GBA (Volvo) i jednym lekkim GLM (Renault) 

2) OSP Krowica Hołodowska; dysponuje jednym samochodem średnim GBA (Man,), 

i jednym lekkim GLBM (Renault), 

3) OSP Młodów dysponuje lekkim samochodem GLBM (Renault), 

4) OSP Lisie Jamy dysponuje lekkim samochodem GLBM (Renault),  

5) OSP Krowica Lasowa dysponuje lekkim samochodem GLM (Ford), 

6) OSP Basznia Górna dysponuje lekkim samochodem GLBM (Opel), 

7) OSP Szczutków dysponuje dwoma lekkimi samochodami GLM (Żuk, Ford), 

8) OSP Załuże dysponuje lekkim samochodem GLBM (Renault),  

9) Sprzedano samochód specjalny pożarniczy FS-Lublin Żuk A 156 użytkowany przez OSP 

Basznia Dolna. 

 

Działania ratowniczo-gaśnicze 

 

a) ilość zdarzeń w rozbiciu na gminy 

 
Gmina Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Ogółem 

 

wzrost, 

spadek 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 ilość (%) 

Cieszanów 22 43 79 59 1 1 102 103 +1 (0,1) 

Horyniec Zdrój 6 16 47 43 2 2 55 61 +6(10,9) 

Lubaczów - Miasto 30 42 133 139 7 5 170 186 +16(9,4) 
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Lubaczów - Gmina 34 52 109 92 3 0 146 144 -2(1,4) 

Narol 12 13 83 70 15 8 110 91 -19(17,3) 

Oleszyce 26 27 107 82 3 2 136 111 -25(18,4) 

Stary Dzików 15 18 29 27 0 0 44 45 +1(2,3) 

Wielkie Oczy 6 14 34 28 0 0 40 42 +2(5,0) 

RAZEM 151 225 621 540 31 18 803 783 -20(2,5) 

      

       

 

Miasto Lubaczów, Gmina Lubaczów, Gmina Oleszyce i Gmina Cieszanów zanotowały 

największą ilość zdarzeń na swoim terenie. Wpływ na to ma gęstość zaludnienia oraz 

rozwinięta sieć dróg (drogi wojewódzkie). 

 

 

 

 

 

 

b) ilość wyjazdów jednostek OSP w 2019 r. 

 

Jednostka KSRG 

Rodzaj wyjazdu 

  

Raze

m Pożary 

Miejsco

we 

zagroże

nia 

Alarmy 

fałszywe Ćwicz. 

Wyjazdy 

gospod. 

Powiat 

Zabez. 

rejonu 
Zabez. 

rejonu 

OSP Krowica 

Hołodowska 

TAK 24 17 0 4 10 0 0 55 

OSP Basznia Dolna TAK 22 19 0 6 2 0 0 49 

OSP Młodów NIE 11 10 0 3 0 0 0 24 

OSP Lisie Jamy NIE 0 4 0 1 0 0 0  4 

OSP Basznia Górna NIE 0 6 0 0 0 0 0 6 

OSP Załuże NIE 4 3 0 0 0 0 0 7 

OSP Krowica Lasowa NIE 1 1 0 0 0 0 0 2 

OSP Szczutków NIE 0 1 0 0 0 0 0 1 

 

Na przełomie marca i kwietnia wzrost ilości interwencji straży pożarnej przy pożarach 

spowodowany wypalaniem nieużytków i terenów rolniczych.  
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Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 

Zawody gminne przeprowadzono w na boisku sportowym w Lisich Jamach. 

 

Lp. Gmina Termin 

miejsce 

Kategoria 

Grupa A Grupa C 

(kobiety) 

MDP 

Dziewczęta 

MDP 

Chłopcy 

1. Lubaczów 07.07.2019 r. 

w Lisich 

Jamach 

 8 drużyn - 

zwycięzca  

OSP Lisie 

Jamy 

2 drużyny - 

zwycięzca 

OSP Lisie 

Jamy 

1 drużyna -  

zwycięzca 

MDP OSP 

Krowica 

Hołodowska 

2 drużyny – 

zwycięzca 

MDP OSP 

Krowica 

Hołodowsk

a 

 

 

Gminne eliminacje OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” 

 

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom” odbyły się w Remizie w Baszni Dolnej dnia 15 marca 2019 r.   

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na 

celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, 

zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się 

podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat technik pożarniczych, organizacji ochrony 

przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 

Turniej składał się z dwóch etapów części pisemnej i ustnej.  Do eliminacji ustnych 

z największą liczbą punktów zakwalifikowało się 5 osób z grupy pierwszej (szkoły 

podstawowe) i 3 osoby z grupy drugiej (szkoła podstawowa klasa VII i VIII i III gimnazjum).  

Wyniki rozgrywek finałowych: 

I grupa wiekowa 

1.    Miłosz Nowosiadło – Społeczna Szkoła z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu.  

2.    Patryk Mazepa – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie. 

3.    Jakub Furgała – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie. 

II grupa wiekowa 
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1.    Dawid Antosz – Szkoła Podstawowa w im. Poety Ks. Jana Twardowskiego Krowicy 

Samej. 

2.    Wiktoria Mańczak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej. 

3.    Mateusz Lasowy – Szkoła Podstawowa w im. Poety Ks. Jana Twardowskiego Krowicy 

Samej. 

Inspekcje i przeglądy gotowości operacyjnej jednostek OSP w KSRG. 

 

27 września 2019 r. Zespoły Inspekcyjne Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej 

w Lubaczowie przeprowadziły inspekcje gotowości operacyjnej w 2 jednostkach OSP, 

włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z Gminy Lubaczów.  

Elementy podlegające ocenie:  

1. Alarmowanie, 

2. Stan osobowy (uprawnienia, badania), 

3. Wyposażenie osobiste ratowników, 

4. Stan i sprawność sprzętu, 

5. Dokumentacja operacyjna, 

6. Praktyczne ćwiczenie ratownicze. 

 Wyniki, ocenę oraz zalecenia pokontrolne przesłane zostały do inspekcjonowanych 

jednostek za pośrednictwem Urzędu Gminy w Lubaczowie.  

 

 

Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – 

gaśniczych – pozyskane środki. 

Z budżetu Gminy Lubaczów w 2019 roku wydatki poniesione na realizację zadań 

z ochrony p. pożarowej wyniosły ponad 200 tys. zł.  

     W/w środki zostały przeznaczone na utrzymanie i zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek, 

zakup sprzętu specjalistycznego a także umundurowania dla strażaków, zakup nowych 

pojazdów pożarniczych oraz remonty budynków będących w dyspozycji OSP.  

W 2019 r. 54954,00 zł. dotacji z WFOŚiGW, KG PSP oraz z budżetu Gminy Lubaczów 

otrzymały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na realizację zadania publicznego pn. 

„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – 
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gaśniczych” fundusze zostały wykorzystane na zakup środków ochrony osobistej dla 

strażaków oraz remont remizy w OSP Basznia Dolna.  

Poniższa tabela prezentuje podział dotacji z WFOŚiGW, KG PSP i gminy 

Lubaczów dla poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację 

zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do 

działań ratowniczo – gaśniczych”. 

Lp. Nazwa jednostki Wkład finansowy 

 

Wkład finansowy  

z budżetu gminy 

Lubaczów  

1. OSP Załuże   KG PSP               9975,00  8325,00 

2. OSP Basznia Górna WFOŚiGW       

19450,06 

2403,94 

3. OSP Basznia Dolna  KG PSP               9700,00 5100,00  

6. Razem                 54954,00 39125,06 15828,94  

 

W 2019 r. Gmina Lubaczów pozyskała jeden nowy pojazd pożarniczy dla OSP z 

Gminy Lubaczów, źródła finansowania zakupu przedstawia poniższa tabela:    

 

Lp. Nazwa jednostki Zakupiony 

pojazd 

 

 

 

Wkład 

finansowy 

Gminy 

Lubaczów  

 

Pozostałe źródła finansowania  

 

1. OSP Basznia Górna  Lekki 

samochód 

ratowniczo 

– gaśniczy 

Opel 

Movano 

114390,00 zł  NFOŚiGW -                                     114390,00 

zł 

 Razem        

228780,00 

 114390,00 zł  114390,00 zł  
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W 2019 roku zakończono kolejne duże przedsięwzięcie zrealizowane przez Gminę 

Lubaczów, którym była przebudowa i modernizacja remizy strażackiej OSP w Krowicy 

Hołodowskiej. Poza wyremontowanymi garażami obiekt zyskał dodatkowe pomieszczenia 

znajdujące się na piętrze budynku, które służą zarówno strażakom jak i miejscowemu KGW. 

Całkowity koszt tego zadania wyniósł 945 113,08 zł. (497572,38 zł to koszt poniesiony w 2019 

r.). W ubiegłym roku wykonano remont remizy w Szczutkowie i rozpoczęto rozbudowę 

budynku świetlicy wraz z budową nowego garażu OSP w Baszni Górnej.  

Dodatkowo w 2019 r. z dotacji dla jednostek OSP na zadanie publiczne 

„Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku - programu "5000+ dla OSP" skorzystały 

wszystkie jednostki OSP z Gminy Lubaczów wykorzystując pozyskane fundusze na zakup 

umundurowania, drobnego sprzętu oraz remonty. 

Realizacja programu rozwoju Jednostek OSP Gminy Lubaczów (UCHWAŁA NR 

X/10/2015 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 28.08.2015 r. w sprawie uchwalenia  

Programu Rozwoju Jednostek OSP w Gminie Lubaczów na lata 2015 – 2020. 

 

Harmonogram realizacji programu – gotowość bojowa 

L

p. 
Nazwa zadania 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Zakup samochodu ratowniczo-

gaśniczego lekki 
  X       

 

2 
Zakup samochodu ratowniczo-

gaśniczego średni 
  X       

 

3 

Przekazanie pojazdów ratowniczo-

gaśniczych (lekkich) zastępowanych 

nowymi do jednostek OSP 

  X       

 

4 Zakup sprzętu ratownictwa technicznego      X   X 

5 Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego   X   X    

6 Zestaw medyczny- mniejszy    X X X X 

7 Zakup piły spalinowej do drewna   X X      

8 
Zakup motopomp pływających lub 

szlamowych 
X X       
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9 Wentylator oddymiający      X   X 

10 Zakup węży pożarniczych X X X X X X 

11 Hełmy strażackie   X X X X  

12 Pasy strażackie     X X    

13 Prądownica, rozdzielacz itp.   X X      

14 
Umundurowanie strażaka - ubrania 

specjalne 
X     X   

X 

15 Umundurowanie strażaka koszarowe X     X   X 

16 Buty specjalne, koszarowe, gumowe X     X    

17 
Zakup radiotelefonu bazowego, 

nasobnego 
X     X   

 

18 Modernizacja systemu łączności     X X    

19 Modernizacja, remont remizy strażackiej X X X X X  

20 
Zakup agregatu prądotwórczego i sprzętu 

oświetleniowego 
    X     

 

21 
Wyposażenie świetlic OSP, zakup 

komputerów 
    X X X 

 

22 Zakup latarek do hełmów   X X X X X 

23 Zakup Quada   X        

24 Zakup nożyc do cięcia metalu  X X X   

25 Zakup narzędzia ratowniczego hooligon X X X X X X 

 

 

  Zrealizowano w 2019 r. 

- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (OSP Basznia Górna), 

- zakup drabiny ratowniczej, przenośnego agregatu oświetleniowego i hełmów strażackich 

(OSP Załuże), 

- zakup ubrań specjalnych i koszarowych, butów specjalnych skórzanych, gumowych i 

woderów, kominiarek niepalnych, hełmów strażackich, radiotelefonu przenośnego, drabiny, 

pompy do wody zanieczyszczonej, węży tłocznych, stojaka hydrantowego, sprzętu do 

oznakowania terenu akcji, linki strażackiej ratowniczej (OSP Basznia Górna), 
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- zakup wyposażenia (hełmy, pasy, prądownice, rozdzielacze, buty specjalne wg potrzeb), 

- zmodernizowano: remizy OSP Krowica Hołodowska, Szczutków i rozpoczęto w OSP Basznia 

Górna. 

 Analizując realizację w/w programu należy stwierdzić, że program rozwoju Jednostek OSP 

Gminy Lubaczów jest realizowany w stopniu zadawalającym.  

 

 

 

Program poprawy bezpieczeństwa „Koalicja na rzecz bezpieczeństwa” w Gminie 

Lubaczów 

 

Uchwała Rady Gminy Lubaczów nr X/87/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

przyjęcia Programu poprawy bezpieczeństwa „Koalicja na rzecz bezpieczeństwa” w 

Gminie Lubaczów na lata 2015 – 2020. 

Do współpracy zaproszono przedstawicieli następujących instytucji: 

1. Komenda Powiatowa Policji, 

2. Placówka Straży Granicznej, 

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 

5. Kuratorska Służba Sądowa przy Sądzie Rejonowym, 

6. Rada Gminy Lubaczów, 

7. Placówki oświatowe, 

8. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

10. Urząd Gminy Lubaczów, 

11. Sołtysi wsi, 

12. Organizacje społeczne i grupy mieszkańców. 

 

Program opracowany przez zespół, w skład którego weszli przedstawiciele w/w instytucji 

został podzielony na trzy obszary działania: 

1) Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wraz z elementami bezpieczeństwa w czasie 

wypoczynku wakacyjnego i bezpieczeństwa komunikacyjnego, 

2) Bezpieczeństwo w internecie – cyberprzemoc, uzależnienia, oszustwa internetowe, 

3) Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej wraz z elementami bezpieczeństwa 

transgranicznego i bezpieczeństwa sieci przesyłowych, administrowanych przez 

Gminę. 

4)  
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Program edukacyjny w placówkach oświatowych. 

 Podobnie jak w poprzednich latach w placówkach oświatowych, podczas lekcji 

wychowawczych, odbyły się zajęcia z dziećmi i młodzieżą, które miały za zadanie wskazać 

uczestnikom: 

1) W najmłodszych klasach – zajęcia pod hasłem „Jestem członkiem grupy, jestem 

członkiem klasy” mają za zadanie wskazać zasady dobrej współpracy w grupie, 

2) W klasach IV – VIII zajęcia odbywają się pod hasłem „Jaki jestem, Kim jestem”, 

mające na celu dokonanie analizy charakteru, wskazanie jego mocnych i słabych 

stron, 

Realizacja programu edukacyjnego w placówkach oświatowych przedstawiała się następująco: 

1) W szkołach prowadzone były zajęcia przez funkcjonariuszy KPP w Lubaczowie dla 

uczniów klas I – III w ramach kampanii „Bezpieczna droga do szkoły”, 

 

2) Na lekcjach informatyki w klasach IV – VIII prowadzone były – przy udziale 

funkcjonariuszy KPP – prelekcje na temat bezpieczeństwa w sieci oraz cyberprzemocy, 

 

 

3) Kuratorzy Sądowi w ramach kampanii „Przemoc wobec dzieci i młodzieży” 

przeprowadzili zajęcia warsztatowe oraz prelekcje dla uczniów klas VII – VIII 

 

4) Przy udziale przedstawicieli PPSSE w Lubaczowie zostały w formie prelekcji 

przedstawione zagrożenia stosowania używek, w tym e-papierosy, alkohol, narkotyki i 

nowe substancje psychoaktywne – dopalacze, 

 

Zajęcia miały na celu wskazać młodym ludziom źródła i przyczyny przemocy oraz uczyć jak 

nie stać się ofiarą przestępstwa oraz wyrabiania postaw asertywnych 

Realizatorami tego zadania byli pedagodzy szkolni i wychowawcy klas. 

W ramach realizacji programu, w części skierowanej do rodziców uczniów, odbyły się 

podczas wywiadówek szkolnych spotkania z przedstawicielami Partnerów Programu, na 

których między innymi były poruszane następujące tematy: 

1) W trakcie spotkań z rodzicami pracownicy PPP w Lubaczowie prowadzili prelekcje na 

temat: „Wychowanie dziecka – praktyczne wskazówki”. 

 

2) We współpracy z przedstawicielami KPP w Lubaczowie prowadzone były prelekcje 

„Sprawy nieletnich oraz przepisy dotyczące przeciwdziałania narkomani” 

 

3) Przedstawiciele PPSSE w Lubaczowie prowadzili prelekcje na temat e-papierosów i 

nowych substancji psychoaktywnych. 
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Celem tych spotkań było podniesienie wiedzy rodziców o mechanizmach zachodzących w 

okresie dorastania, zagrożeniach jakie w tym okresie są najbardziej niebezpieczne oraz 

wskazanie sposobów radzenia sobie z tymi problemami.  

 Kolejnym obszarem pracy z dziećmi i młodzieżą jest bezpieczeństwo w Internecie. W 

lutym 2020 r. dla dzieci z klas IV – VIII i Nauczycieli zostały przeprowadzone zajęcia, 

których tematem było bezpieczne korzystanie z Internetu oraz cyberprzemoc. Szkolenie 

przeprowadzili specjaliści z KPP Lubaczów. Działanie to będzie kontynuowane zarówno w 

marcu jak i w kwietniu. Program edukacyjny realizowany w placówkach oświatowych 

przewiduje również przeprowadzenie gminnych eliminacji do Międzyszkolnego 

Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Działania te zaplanowano 

na miesiąc kwiecień 2020 r.  

 Odrębnym zagadnieniem wprowadzonym do programu w placówkach oświatowych jest 

edukacja obywatelska w zakresie poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne, poprzez 

m. in. zachowanie czystości otoczenia, dbałość o stan techniczny urządzeń, a także ochronę 

walorów przyrodniczych. W miesiącach wrzesień i październik 2019 r. przeprowadzono 

prelekcje w szkołach w zakresie gospodarowania odpadami oraz zorganizowano konkurs 

plastyczny o tematyce segregacji odpadów dla dzieci z klas I-III i IV-VIII.  

 Kolejne działania w tym zakresie mają być realizowane w następnych miesiącach w 

ramach działań ekologicznych. 

Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej 

Na poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej wpływ ma bardzo wiele czynników. 

Do realizacji w niniejszym Programie wybrane zostały te problemy, które są najczęściej 

zgłaszane przez mieszkańców gminy. Nie wyczerpują one listy problemów występujących 

w przestrzeni publicznej, lecz są najbardziej dokuczliwe.  

 W Gminie Lubaczów działa numer kryzysowy 507-133-913, którego celem jest 

umożliwienie mieszkańcom przekazania informacji o zdarzeniach nadzwyczajnych, m. in. 

awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zagrożeniach ze strony zwierząt 

domowych, rannych i padłych zwierzętach pozostających przy drogach, a także innych 

zagrożeniach miejscowych. Pracownik pełniący dyżur pod nr kryzysowym przekazuje 

informacje bezpośrednio do osoby merytorycznie odpowiedzialnej za dany obszar.  

 Problemem, który od lat występuje w naszym środowisku, jest niewłaściwe 

opiekowanie się zwierzętami domowymi. Dotyczy to w szczególności psów, które 

przebywając w przestrzeni publicznej wywołują strach i stwarzają zagrożenie dla 

mieszkańców. Wzorem lat ubiegłych pracownik odpowiedzialny za ten obszar w trakcie 

wykonywania innych zadań zwracał uwagę na zagrożenia powodowane przez psy 

przebywające poza ogrodzeniem w przestrzeni publicznej, a wszelkie stwierdzone 

nieprawidłowości były zgłaszane do pracownika prowadzącego bazę danych o psach z 

terenu gminy.  

Innym potencjalnym źródłem zagrożeń jest stan obiektów użyteczności publicznej 

służących mieszkańcom. Każde sołectwo wyposażone jest w plac zabaw dla dzieci, przy 

każdej szkole wybudowane jest boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, na terenie 

gminy jest rozbudowana sieć ścieżek rowerowych, która łączy się z trasą Green Velo, 
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wyznaczone są też miejsca przystankowe oraz punkty widokowe.  Obiekty te zostały 

oddane do użytkowania w ostatnich latach, a ich stopień zużycia jest niewielki. Stan 

techniczny jest na bieżąco monitorowany przez zarządzających tymi obiektami. Ponadto 18 

i 19 października 2019 r. zostały przeprowadzone kontrole stanu technicznego placów 

zabaw, siłowni plenerowych oraz miejsc niebezpiecznych na terenie gminy. Z 

przeprowadzonych przeglądów sporządzono protokoły i przygotowano pisma do 

zarządców celem wyeliminowania zauważonych nieprawidłowości. 

Rady sołeckie z terenu Gminy Lubaczów organizowały pikniki rodzinne, o których 

zawiadamiały Urząd Gminy Lubaczów. Informacja o terminach i miejscu pikniku 

przekazywana była do KPP w Lubaczowie, a funkcjonariusze policji uczestniczyli w 

imprezach, przy okazji prezentując sprzęt i ucząc bezpiecznego zachowania najmłodszych 

uczestników. 

 

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie w Gminie Lubaczów 

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Gminie Lubaczów na lata 2011 – 2020 ustanowiony został Uchwałą nr 

IX/89/2011 Rady Gminy Lubaczów dnia 31 maja 2011 r.  

Określa zadania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

sformułowane w oparciu o działania wyznaczone przez Krajowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz sporządzoną diagnozę lokalną. Realizuje założenia przyjęte ustawą 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zadania w zakresie Programu 

są koordynowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie. W ich realizacji 

uczestniczą instytucje, organizacje i specjaliści zaangażowani w działania w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inne podmioty pełniące funkcje wspierające:   

-Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie 

-Sąd Rejonowy w Lubaczowie 

-Organizacje pozarządowe 

-Placówki oświatowe 

-Powiatowa Policja w Lubaczowie 

Obowiązek realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

spoczywa na Zespole Interdyscyplinarnym oraz powołanych dla indywidualnych przypadków 

grupach roboczych. Obsługę techniczną i merytoryczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Lubaczowie. Zespół został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy 

Lubaczów Nr 3/2012 z dnia 3 lutego 2012 r Tworzą go przedstawiciele podmiotów działających 

na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym w środowisku, w 

tym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Są specjalistami różnych grup 

zawodowych, reprezentującymi: Komendę Powiatową Policji, Prokuraturę Rejonową, 

kuratorską służbę sądową, oświatę, lokalne organizacje pozarządowe, Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Każdy z 

podmiotów wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego zobowiązany jest do działania 
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w zakresie posiadanych kompetencji i uprawnień w oparciu o posiadane zasoby personalne i 

finansowe, w celu skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ich sprawne 

współdziałanie pozwala efektywnie wykorzystywać zasoby, instrumenty i uprawnienia 

poszczególnych służb i instytucji.            Celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy w rodzinie. Jego realizacja odbywa się poprzez działania profilaktyczne i edukację 

społeczną, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie skutecznej ochrony i 

pomocy, oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz zwiększenie 

poziomu kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracownicy socjalni, członkowie grup roboczych 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w 

Lubaczowie na bieżąco prowadzą działania informacyjno-edukacyjne dotyczące konsekwencji 

stosowania przemocy w rodzinie. Z każdą osobą uwikłaną w problem przemocy domowej 

przeprowadzona jest rozmowa dotycząca m.in. konsekwencji wynikających ze stosowania 

przemocy w rodzinie. Osoba dotknięta przemocą w rodzinie, podczas pierwszego kontaktu 

otrzymuje formularz „Niebieska Karta – B”. Zawiera on informacje dotyczące przemocy, czym 

ona jest, jakie są jej formy, kogo dotyczy procedura oraz kwestie prawne dotyczące 

postepowania w przypadku przemocy w rodzinie i o instytucjach zobowiązanych do podjęcia 

działań. Szczegółowo wskazuje sytuacje, w których polskie prawo ściga sprawców przestępstw 

przeciwko osobom bliskim. Stanowi też pouczenie o możliwości przysługujących osobom 

dotkniętym przemocą oraz informacje o miejscach pomocy i numerach ogólnopolskich 

telefonów zaufania. Podejmując interwencję w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą 

odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” określonej w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2011 r. Zostaje ona wszczęta przez przedstawiciela jednej ze 

służb: pomocy społecznej, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, 

oświaty, ochrony zdrowia. Gdy w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, 

bądź w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub osobę będącą świadkiem 

przemocy w rodzinie, poweźmie podejrzenie stosowania przemocy wobec członków rodziny, 

wypełnia „Niebieską Kartę – A”. Wszczęcie i prowadzenie procedury nie wymagają zgody 

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie. Podczas 

pierwszego kontaktu otrzymuje formularz „Niebieska Karta – B”, będącym pouczeniem dla 

osób dotkniętych przemocą w rodzinie wraz z informacją o miejscach do których może zwrócić 

się o pomoc. W trakcie prowadzenia procedury podejmowane są działania motywujące osoby 

w rodzinie do współpracy. Procedura „Niebieskie Karty” jest realizowana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami: po sporządzeniu formularza „Niebieska Karta”, w ciągu 7 dni jest 

on przekazywany do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, w ciągu kolejnych 3 

dni informacja o uruchomieniu procedury w konkretnej rodzinie jest przekazywana do 

pracownika socjalnego Ośrodka, jeśli „Niebieska Karta – A” została sporządzona przez 

funkcjonariusza Policji lub odwrotnie, celem przekazania osobie doznającej przemocy 

informacji o przysługujących jej formach i miejscach wsparcia, kolejne spotkania odbywają się 

w składzie powołanym do grupy roboczej zajmującej się problemami konkretnej rodziny. W 

skład grupy roboczej powołuje się dodatkowo, w zależności od potrzeb, przedstawiciela 

oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu        kuratora. 

Spotkania odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów /sala narad/ w celu uzupełnienia 

informacji na drukach „Niebieskiej Karty – C” i „Niebieskiej Karty – D”, ustalenia 

indywidualnego planu pomocy, motywowania sprawcy przemocy do zmiany zachowania, 

dokumentowania działań oraz monitoringu działań i bezpieczeństwa rodziny w miejscu pobytu 

osoby doznającej przemocy przez funkcjonariuszy policji i pracownika socjalnego Ośrodka. 
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Spotkania są organizowane w taki sposób, aby zagwarantować osobie doznającej przemocy 

poczucie bezpieczeństwa i nie narazić jej na spotkanie ze sprawcą. Dokumentowanie działań 

podejmowanych w ramach procedury „Niebieskie Karty” prowadzą grupy robocze Zespołu 

Interdyscyplinarnego.                  W 2019 r. w wyniku działań Zespołu odbyło się 28 posiedzeń 

grup roboczych, 28 rodzin objętych było procedurą „Niebieskiej Karty”, z czego 15 wszczęto 

w 2019 r, sporządzono 15 formularzy „Niebieskiej Karty – C”, wypełnianych z osobą doznającą 

przemocy, sporządzono 13 formularzy „Niebieskiej Karty – D” - 11 wypełnianych w obecności 

osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, plan pomocy rodzinie dotkniętej przemocą jest ustalany 

indywidualnie dla każdej uruchomionej procedury „Niebieskiej Karty” przez grupy robocze 

Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie sporządzonej diagnozy sytuacji rodziny i 

ustalonych potrzeb. W wyniku pracy grup roboczych w 2019 r. pracownicy socjalni sporządzili 

1 powiadomienie do Sądu Rodzinnego o potrzebie objęcia rodziny nadzorem kuratorskim, 

złożyli 12 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Członkowie grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego w trakcie spotkań z osobami 

stosującymi przemoc motywują do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych, 

realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy.                          Pracownicy socjalni 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyli w szkoleniach w obszarze pracy z 

rodziną, organizowanych przez podmioty zewnętrzne – „Warsztaty szkoleniowe dla Zespołu 

Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej”. 

 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lubaczów na lata       

2016-2022 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubaczów na lata 2016 – 2022 

została przyjęta do realizacji uchwałą Rady Gminy Lubaczów nr XVII/183/2016 z dnia 6 

czerwca 2016 r. sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Lubaczów na lata 2016 – 2022. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubaczów na lata 2016-2022 

powstała w oparciu o zapisy ustawy  z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, której  art. 17 

ust. 1 pkt 1 stanowi, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy 

opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup ryzyka. 

Efektem opracowania i przyjęcia przez Radę Gminy wspomnianej wyżej uchwały w sprawie 

przyjęcia strategii RPS są cztery obszary priorytetowe polityki społecznej w Gminie Lubaczów, 

którymi są: 

Cel strategiczny 1. Promowanie i wzmacnianie aktywności społecznej, zawodowej oraz 

ekonomicznej w duchu samodzielności i przedsiębiorczości. 

Cel strategiczny 2. Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 

Cel strategiczny 3. Zapewnienie dobrej jakości życia osobom starszym i niepełnosprawnym. 

Cel strategiczny 4. Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. 
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Działania wyszczególnione w strategii RPS są działaniami ciągłymi w harmonogramie 

realizacji okres realizacji jest określony na lata 2016 – 2022. 

STAN REALIZACJI STRATEGII 

Cel strategiczny 1 Promowanie i wzmacnianie aktywności społecznej, zawodowej oraz 

ekonomicznej w duchu samodzielności i przedsiębiorczości. 

Cel operacyjny Wzrost kompetencji i wiedzy potrzebnej na rynku pracy. 

Zostało przeprowadzone doradztwo dla młodzieży pod kątem wyboru szkół 

ponadgimnazjalnych. Warsztaty grupowe, prelekcje z uczniami klas VII, VIII i w III klasie 

gimnazjalnej, pt. wyboru dalszej drogi kształcenia. 

Wyjazdy na dni otwarte – udział w dniach otwartych w Zespole Szkół w Lubaczowie, Liceum 

Ogólnokształcącym w Lubaczowie, Zespół Szkół w Oleszycach. 

Spotkanie z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – indywidualne 

poradnictwo. 

Cel operacyjny Pobudzanie lokalnych inicjatyw społecznych do rozwiązywania problemów 

rynku pracy. 

Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie które głównym zadaniem było aktywizacja osób 

bezrobotnych poprzez merytoryczne warsztaty reintegracji społeczno–zawodowej: 

gastronomiczny, stolarski, usług opiekuńczych, pielęgnacji terenów zielonych, rolnictwa i 

przetwórstwa rolnego.  

Cel operacyjny Rewitalizacja społeczna ukierunkowana na redukcję ubóstwa i wykluczenia 

społecznego. 

W maju 2018 r. został uchwalony i zatwierdzony Gminny Program Rewitalizacji Gminy 

Lubaczów na lata 2016 -2024. We wrześniu 2018 r. Gmina Lubaczów złożyła wniosek o 

dofinansowanie zadań  ujętych w  ww. dokumencie w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014 – 2020, działanie  6.3 Rewitalizacja 

przestrzeni  regionalnej Mając na celu m. in. ożywienie terenów popegeerowskich i 

pokoleniowych poprzez nadanie im nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, społecznych, 

turystycznych, rekreacyjnych i gospodarczych samorząd gminy Lubaczów w ramach drugiego 

etapu, zaplanował rewitalizację infrastruktury pokolejowej  i   poprzemysłowej   poprzez 

rozbudowę  i przebudowę budynku stacji Basznia (obok Kresowej Osady) oraz obiektów 

gospodarczych znajdujących się  w bezpośrednim jej otoczeniu (zaplanowano utworzenie 

Galerii Kolejnictwa), przebudowę wieży ciśnień  w Tymcach z przeznaczeniem  na 

obserwatorium astronomiczne oraz modernizację byłej hydroforni  i dostosowanie  jej do 

potrzeb szkoleniowo-edukacyjnych, przebudowa i nadbudowa budynku byłej zlewni mleka w 

Baszni Dolnej, modernizacja zabytkowej plebanii w Baszni Dolnej, w której zostanie 

utworzona lokalna izba pamięci poświęcona historii tej miejscowości. 

W październiku 2018 r. miało miejsce otwarcie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle 

Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej. Ośrodek powstał dzięki dofinansowaniu z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

Jest to placówka przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych, świadcząca opiekę 

całodobową DPS powstał w rozbudowanym budynku po byłej szkole podstawowej, który 
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został zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami. Dom Pomocy Społecznej w 

Krowicy Lasowej zapewnia w pełni komfortowe zakwaterowanie i kompleksową opiekę 

medyczną i terapeutyczną dla 28 pensjonariuszy. 

Cel operacyjny Poprawa samooceny, motywacji do zmian oraz aktywności życiowej. 

Zostały przeprowadzone warsztaty kompetencji społecznych dla uczniów przy współpracy z 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaczowie. 

Cel operacyjny Promocja ekonomii społecznej. GOPS kwalifikował osoby bezrobotne i 

korzystające ze świadczeń pomocy, opuszczające zakłady karne, uzależnione od alkoholu do 

uczestnictwa w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego Centrum Integracji 

Społecznej w Dąbrowie. 

 

Cel strategiczny II. Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 

Cel operacyjny: Ograniczenie marginalizacji spowodowanej ubóstwem. 

W roku 2019 realizowany był program rządowy „Posiłek w szkole i w domu „ustanowionego 

uchwałą Rady Ministrów nr 140 którego celem jest m.in. wsparcie gmin w wypełnianiu zadań 

własnych –Stołówki szkolne zapewniają dzieciom i młodzieży ciepły posiłek w ciągu dnia w 

okresie nauki w szkole dożywianych było 294 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół 

średnich. Świadczenia pieniężne na zakup jednego gorącego posiłku dziennie otrzymało 315 

osoby. Przyznane były również zasiłki okresowe ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z 

systemów zabezpieczenia społecznego. Z tej formy pomocy skorzystało 127 rodzin na kwotę 

297 000,00 zł. 

Kolejnym zadaniem jakie realizuje GOPS jest zadanie wynikające z przepisów ustawy z dnia 

11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem tego świadczenia jest 

częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i 

zaspokojeniem jego potrzeb. Do świadczenia wychowawczego uprawnionych było 1 603 dzieci 

(956 rodzin) wypłacono 7 694 778,86 zł. Świadczenia rodzinne są obligatoryjnymi 

świadczeniami udzielanymi na roczne okresy zasiłkowe, kryterium dochodowe uprawniające 

do świadczeń rodzinnych w postaci zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków wynosi 674 

zł lub 764 zł, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Zasiłki rodzinne wraz 

z dodatkami przyznano na rzecz 725 dzieci i wypłacono świadczeń na kwotę 1 028 873,00 zł. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 

2004 roku – kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art.8 ust. 1 wynosi: dla osoby w rodzinie, 

w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 634 zł, - dla osoby w rodzinie, w której dochód 

na osobę nie przekracza kwoty 514 zł. W ramach tej formy pomocy Ośrodek przyznaje w 

formie zasiłków celowych, celowych specjalnych na zaspokojenie konkretnej potrzeby np. 

zakup opału, żywności, leków, odzieży. Kwota 258 098,00 zł – 199 osób  

Cel operacyjny: Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie 

Zespół interdyscyplinarny powołany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie, który stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest 

metodą pracy w tym obszarze opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji tj: policji, 
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pedagoga szkolnego, kuratora sądowego, prokuratury, przedstawiciela GKRPA, jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej. W ubiegłym roku zespół interdyscyplinarny monitorował 

25 rodzin dotkniętych przemocą. 

Cel operacyjny: Wzrost kompetencji rodzicielskich 

We wszystkich szkołach odbyły się prelekcje z psychologiem z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej na temat „Relacji rodzic – dziecko ze szczególnym uwzględnieniem 

kształtowania obowiązków i odpowiedzialności u dzieci” 

 Odbyło się również spotkanie rodziców z przedstawicielem Powiatowej Policji na temat 

„Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży”, „Zagrożenia stosowania e papierosów, dopalaczy 

narkotyków przez uczniów szkoły, połączony z pokazem środków odurzających.” Ustawa o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek udzielania 

pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Zadaniami asystenta rodziny są w szczególności; 

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy    z członkami rodziny i w 

konsultacji z pracownikiem socjalnym, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 

życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 

domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z 

dziećmi, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, grupą roboczą i innymi instytucjami. 

Asystent miał pod opieką 13 rodzin, w których było 35 dzieci. 

Cel operacyjny: Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży  

We wszystkich szkołach były prowadzone prace z uczniem zdolnym poprzez zajęcia 

pozalekcyjne, koła zainteresowań, przygotowanie do konkursów. Kółka pozalekcyjne z 

różnych przedmiotów. Organizacja zajęć wyrównawczych z poszczególnych przedmiotów. 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów posiadających orzeczenie z PPP w 

Lubaczowie. Organizacja zajęć sportowych w ramach SKS, udział w zawodach sportowych na 

szczeblu gminnym i powiatowym. 

Cel operacyjny: Popularyzacja aktywnego wypoczynku przez uprawianie sportu i rekreację  

Organizowane były zajęcia sportowe, rekreacyjne, turystyczno-krajoznawcze, dzieci i młodzież 

brały udział w turniejach i rozgrywkach sportowych. Organizowany był wyjazd dzieci i 

młodzieży na spływ kajakowy do Suśca. Uczniowie szkół brali udział w zawodach sportowych 

na szczeblu gminnym i powiatowym. Organizowane były wyjazdy do Przemyśla i 

Bolestraszyc, do Muzeum Kresów w Lubaczowie, wyjazd do Rzeszowa – oglądanie seansu 

filmowego „Legiony” oraz galeria sztuki współczesnej. 

Cel operacyjny: Wspomaganie rodzin w procesie wychowania 

We wszystkich szkołach była prowadzona diagnoza potrzeb uczniów w zakresie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne na terenie 

Poradni. Kierowanie rodziców z dziećmi na badania do PPP, rozmowa pt. pomocy udzielanej 

przez PPP w Lubaczowie, udział uczniów w zajęciach organizowanych przez PPP.  

Cel operacyjny: Kształtowanie właściwych postaw społecznych  

W szkołach organizowane były spotkania z przedstawicielami służb publicznychm.in. Policji, 

Straży Granicznej w ramach koalicji na rzecz bezpieczeństwa oraz z przedstawicielami Straży 

Pożarnej. 



Raport o stanie Gminy Lubaczów za rok 2019 

str. 87 

Cel strategiczny: III. Zapewnienie dobrej jakości życia osobom starszym i 

niepełnosprawnym 

Cel operacyjny: Aktywizacja i integracja osób starszych i niepełnosprawnych. 

Organizowano imprezy okolicznościowe Dzień Babci i Dziadka w jednostkach GOK tj. Domy 

Kultury i świetlicach wiejskich   odbyły się występy artystyczne w wykonaniu dzieci i 

młodzieży – okres realizacji styczeń. Odbyły się wspólne imprezy, uroczystości integracyjne 

np. Wigilia, Dzień Seniora, Dzień Rodzica, Dzień Matki, jasełka dla społeczności lokalnej. 

Organizacja działań służących promocji rodziny wielopokoleniowej – wykorzystywanie 

wiedzy seniorów o historii, kulturze i regionie, warsztaty wykonywania palm wielkanocnych.  

Cel operacyjny: Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym, przewlekle 

chorym. 

Wypłacane były zasiłki stałe dla osób pełnoletnich samotnie gospodarujących, lub w rodzinie 

niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, wypłacanych było 

zasiłków stałych na kwotę – 187 761,00 zł. Również był wypłacany zasiłek pielęgnacyjny – 

orzeczenie o stopniu znacznym osoby powyżej 18 roku życia , umiarkowany  stopień do 18 

roku życia  na kwotę 600 663,00zł, Także osobami , które mają orzeczony stopień 

niepełnosprawności znaczny opiekują się osoby zobowiązane do alimentacji wpłacone były 

zasiłki dla opiekuna – 17 osobom na kwotę 114 700,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy  -44 

osobom na kwotę  325 920,00 zł .Podejmowane były działania ukierunkowane na 

organizowanie sieci wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, aby mogły prawidłowo 

funkcjonować w ich środowisku zamieszkania dwie osoby były objęte usługami opiekuńczymi, 

świadczone przez uczestników Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie. Prowadzone były 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i osób starszych które mają orzeczony stopień 

niepełnosprawności dla odpowiedniej jednostki chorobowej, jak również zaświadczenie od 

lekarz psychiatry lub neurologa o przyznanych godzinach specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla 20 osób na kwotę 151 240 ,000 zł. 

Cel operacyjny: ochrona i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

Udział uczniów w konkursach regionalnych np. „Wiem wszystko o swojej miejscowości”. 

Prowadzenie warsztatów regionalnych dla dzieci i młodzieży: palma wielkanocna, organizacja 

konkursów o tematyce regionalnej takich jak: Anioły i aniołki, Kartka Bożonarodzeniowa, 

stroik bożonarodzeniowy. 

Cel operacyjny: Wdrażanie do życia w rodzinie. 

Prowadzone były zajęcia wychowujące do życia w rodzinie, budowanie pozytywnego obrazu 

rodzin, w tym rodzin wielodzietnych na zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie”. 

Cel operacyjny: Wychowanie zdrowotne. 

Organizowane były akcje profilaktyczne oraz konkursy i akcje plakatowe propagujące zdrowy 

styl życia na zajęciach lekcyjnych, świetlicowych, pozalekcyjnych. 

Cel operacyjny: poprawa funkcjonowania w środowisku.   

Stworzenie warunków dla działalności Szkolnego Koła Wolontariatu, drużyn harcerskich i 

gromady zuchowej, organizacja pomocy koleżeńskiej wśród uczniów. 
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Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii 

 

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

Zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. (Dz. U. 2019 poz. 2277) oraz art. 10 ust.1 ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2019 poz. 852), prowadzenie 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji 

społecznej osób uzależnionych od alkoholu a także działań obejmujących przeciwdziałanie 

narkomanii należy do zadań własnych gminy. 

Zadania te w szczególności obejmują: 

 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla uczniów; 

4) wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii; 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

 

Na zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. w budżecie Gminy Lubaczów   

przeznaczone zostały środki finansowe w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziały: „Zwalczanie 

narkomanii” i „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w łącznej wysokości 70 350,00 zł, z czego 

wykorzystano 69 801,80 zł. 

Środki te pochodziły z opłat przedsiębiorców, którzy korzystają z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Lubaczów. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjęty został przez Radę Gminy w Lubaczowie uchwałą 

Nr III/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.  

Zawarte w nim zostały zadania nawiązujące bezpośrednio do zawartych w w/w ustawach. 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonywała swoje 

zadania w składzie osobowym powołanym Zarządzeniem Nr 36/2016 Wójta Gminy Lubaczów 

z dnia 10 maja 2016 r. w oparciu o Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Lubaczowie ustalony Zarządzeniem Nr 114/2015 Wójta Gminy Lubaczów z 

dnia 11 września 2015 r. 

 Głównym zadaniem Komisji i koordynatora – przewodniczącego Komisji, było 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-lipca-2005-r-o-przeciwdzialaniu-narkomanii/?on=31.01.2017
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inicjowanie i wdrażanie przy współpracy z Wójtem Gminy działań zawartych w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

Program ten był realizowany przy współpracy z samorządami mieszkańców wsi, dyrektorami 

szkół, Komendą Powiatową Policji w Lubaczowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Lubaczowie, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubaczowie, placówkami ochrony zdrowia, 

Sądem Rejonowym w Lubaczowie i Prokuraturą Rejonową w Lubaczowie, organizacjami 

pozarządowymi oraz lokalnymi organizacjami, których celem jest propagowanie i umacnianie 

życia w trzeźwości oraz promocja zdrowego stylu życia. 

 

Zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. dotyczyły w szczególności: 

 

I. Zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. 

II. Udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

III. Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii. 

V. Podejmowania interwencji w związku z naruszaniem przepisów dotyczących reklamy, 

promocji i sprzedaży napojów alkoholowych. 

VI. Tworzenia warunków do bieżącej realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Narkomanii w 2019 roku. 

 

 
I. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ  

I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOMANII. 

 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez cały rok współpracowała 

z: Miejskim Ośrodkiem Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu, Poradnią Terapii 

Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lubaczowie, SP ZOZ dla Psychicznie i 

Nerwowo Chorych w Jarosławiu, Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalem Psychiatrycznym w 

Żurawicy, placówkami ochrony zdrowia zajmującymi się profilaktyką, diagnostyką, terapią 

osób uzależnionych i współuzależnionych. 

 Z dniem 01 stycznia 2019 r. podpisane zostało Porozumienie z Gminą Miejską 

Przemyśl, w zakresie partycypacji w kosztach pobytu osób nietrzeźwych – mieszkańców 

Gminy Lubaczów   w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu. 

Osobom tym zagwarantowano świadczenie następujących usług: 

1) zapewnienie miejsca w Ośrodku 

2) świadczenia warunków sanitarno-higienicznych, wymagane przepisami, 

3) opieka lekarska podczas pobytu oraz pierwsza pomoc medyczna w nagłych 

wypadkach, 

4) zastosowanie działań profilaktycznych poprzez uświadamianie o szkodliwości 

nadużywania napojów alkoholowych, metodach leczenia uzależnień oraz 

motywowanie do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od 

alkoholu. 
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W związku z zawartym porozumieniem na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

dokonano wpłaty w wysokości 3 874,00 zł. Z przedstawionej informacji Urzędu Miejskiego w 

Przemyślu wynika, że w 2019 roku z usług Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom 

w Przemyślu skorzystało 19 mieszkańców z Gminy Lubaczów.  

 Badaniem w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wraz ze wskazaniem rodzaju 

placówki lecznictwa odwykowego osób kierowanych na leczenie odwykowe zajmowali się 

biegli sądowi w przedmiocie orzekania o uzależnieniu od alkoholu. Na badanie sądowo-

psychiatryczno-psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych 

przez GKRPA na leczenie odwykowe z powodu nadużywania alkoholu skierowanych zostało 

12 osób z terenu Gminy Lubaczów. Koszty w/w badań wyniosły łącznie 4 294,56 zł. 

Stałe opłaty sądowe do wniosków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wyniosły łącznie 620,00 zł. 

Na rozmowy informacyjno-wychowawczo-dyscyplinujące do życia w trzeźwości prowadzone 

przez Gminną Komisję Rozwiązywania wezwanych zostało 54 osoby.   

 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działanie służy m.in. 

propagowaniu i umacnianiu życia w trzeźwości oraz promowaniu alternatywnych dla 

uzależnień form spędzania wolnego czasu, w tym aktywności fizycznej, trwała przez cały rok. 

Zgłaszały się tam osoby uzależnione i współuzależnione na: terapię, udział w mitingach, dniach 

trzeźwości, rekolekcjach trzeźwościowych. Organizacje te oferowały również udział w 

zajęciach sportowych, imprezach kulturalnych promujących alternatywne dla uzależnień formy 

spędzania wolnego czasu skierowane do dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych. 

  Realizację zadań statutowych w/w organizacji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gmina wspierała poprzez zakup 

dla nich materiałów lub usług na następujące przedsięwzięcia i wydatki z tym związane: 

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Organizator Wysokość 

przeznaczonych 

środków 

gminnych w zł. 

1. Festiwal Piosenki Zuchowej w 

Rzeszowie 

ZHP Komenda Hufca 

w Lubaczowie 

500,00 

2. Wsparcie udziału w obchodach 

Wojewódzkiego Święta Strażaka  

Związek OSP Zarząd Gminny 250,00 

3. Zakup nagród na Ogólnopolski Turniej 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

Komenda Powiatowa Policji  

w Lubaczowie 

396,00 

4. Eliminacje gminne w ramach 

Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

Komenda Powiatowa Policji  

w Lubaczowie 

280,00 

5. Zawody wędkarskie z okazji Dnia 

Dziecka 

Stowarzyszenie Wędkarskie 

„Oczko” w Opace 

300,00 

6. Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka 

w Baszni Górnej 

Koło Gospodyń Wiejskich 

i sołtys wsi w Baszni Górnej,  

299,30 

 

7 Piknik Rodzinny w Borowej Górze Koło Gospodyń Wiejskich 

w Borowej Górze 

200,00 

8. Zawody wędkarskie „Wakacje z 

wędką” 

Stowarzyszenie Wędkarskie 

„Oczko” w Opace 

176,00 

9. Piknik rodzinny w Bałajach Sołtys wsi Bałaje 200,00 
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10. Piknik rodzinny w Krowicy Samej Samorząd wsi Krowica Sama 

i Krowica Hołodowska 

200,00 

11. Gminne spławikowe zawody 

wędkarskie 

Stowarzyszenie Wędkarskie 

„Oczko” w Opace 

250,80 

12. Dożynki lokalne w Dąbrowie Samorząd wiejski w Dąbrowie 247,03 

 

13. Rozgrywki ligowe drużyny juniorów 

(usługa transportowa) 

LKS „Huragan” Basznia Dolna 1200,00 

14. Rozgrywki ligowe drużyny juniorów 

(zakup strojów sportowych) 

LKS „Zryw” Młodów 4384,82 

15. Otwarcie placu zabaw w Baszni Górnej Sołtys wsi Basznia Górna 170,00 

 

II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY 

ALKOHOLOWE I NARKOMANII, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, 

A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE. 

 

1. Rozpoznawanie rodzin i osób zagrożonych lub dotkniętych problemem alkoholizmu i 

narkomanią. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach rozpoznawania rodzin 

i osób zagrożonych i dotkniętych alkoholizmem współpracowała z Komendą Powiatową Policji 

w Lubaczowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaczowie, Gminnym Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubaczowie, dyrektorami 

szkół terenu Gminy Lubaczów, Poradnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

i Współuzależnienia w Lubaczowie. 

Komisja rozpoczynała czynności dotyczące indywidualnych przypadków od 

przyjmowania lub zbierania wywiadu od najbliższej rodziny, wywiadów środowiskowych 

pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie, Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubaczowie, 

dzielnicowych, kuratorów sądowych, sołtysów wsi i dokonywała analizy zebranych informacji. 

Uzyskane tą drogą informacje były podstawą do rozpoczęcia działań w zakresie ustalenia 

stopnia uzależnienia od alkoholu danej osoby i motywowania jej do podjęcia leczenia 

odwykowego. 

 

2. Działania w zakresie uzależnienia od alkoholu. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaczowie w 2019 r. 

odbyła 13 posiedzeń. Na posiedzenia te zapraszane były osoby, które poprzez nadużywanie 

alkoholu uchylały się od pracy, powodowały rozkład życia rodzinnego, demoralizację 

małoletnich, zakłócały porządek domowy i publiczny. W 2019 roku zaproszonych zostało 54 

osób, z którymi Komisja przeprowadziła indywidualne rozmowy ostrzegawczo-wychowawcze, 

motywujące do podjęcia leczenia odwykowego. Niektóre oporne osoby trzeba było wzywać 

kilka razy. Niejednokrotnie kontakty koordynatora GPPiRPA oraz PN z członkami rodzin osób 

mających problemy z nadużywaniem alkoholu obejmowały i ograniczały się do udzielania 

informacji dotyczących postępowania z osobami uzależnionymi od alkoholu, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i wskazania placówek leczniczych. 

 Na skutek przeprowadzonych rozmów, wobec 10 osób nadużywających alkoholu 

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu wniosków do Sądu Rejonowego w Lubaczowie III 

Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, 

Pośród wezwanych były osoby, które po przedstawieniu im stosownych argumentów złożyły 

deklaracje leczenia dobrowolnego w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 

Współuzależnienia w Lubaczowie. Były też osoby, które oświadczyły na piśmie, że 
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zaprzestaną spożywania alkoholu i zmienią swoje postępowanie. Jednocześnie z przyjęciem 

oświadczeń Komisja poinformowała wezwanych, że w razie niedotrzymania złożonej 

deklaracji, podjęte zostaną działania zmierzające do zastosowania obowiązku leczenia 

odwykowego. Osoby te zostały objęte obserwacją w środowisku zamieszkania. 

 Przedmiotem pracy Komisji było również dokonywanie oględzin miejsc w sprawie 

ubiegania się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz opiniowane wniosków przedsiębiorców 

ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W 2019 r. Komisja zaopiniowała 2 wnioski przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie 

zezwoleń na sprzedaż jednorazową alkoholu. W ślad za tym Wójt Gminy Lubaczów wydał 3 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla właścicieli punktów sprzedaży 

usytuowanych na terenie Gminy Lubaczów.  

Pośród przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą obejmującą m.in. sprzedaż 

napojów alkoholowych, trzech przedsiębiorców dokonało likwidacji łącznie 4 punktów 

sprzedaży a w ślad za tym wygasło 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

 

III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ 

I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIA POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH. 

 

Stała współpraca ze szkołami, mająca na celu rozwój działań profilaktycznych 

i edukacyjnych polegała na wspieraniu realizacji szkolnych programów profilaktycznych 

służących edukacji w nabywaniu umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia. 

 Podejmowanie działań w zakresie wczesnej profilaktyki w szkołach i środowisku oraz 

tworzenie warunków do zagospodarowania wolnego czasu dzieci, młodzieży oraz ludzi 

dorosłych odbywało się poprzez wspieranie inicjatyw szkolnych i środowiskowych i zakup 

określonych materiałów lub usług na następujące przedsięwzięcia: 

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Organizator Kwota 

wsparcia 

w zł 

1. Zabawa choinkowa z elementami 

profilaktyki uzależnień 

Społeczna Szkoła Podstawowa  

z Oddziałem Przedszkolnym  

w Załużu 

250,00 

 

2. Zabawa karnawałowa Sołtys wsi Tymce 180,00 

 

3.  IV Gminny Konkurs Recytatorski 

Przedszkolaka 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Lisich Jamach 

400,00 

4.  Szkolny Dzień Profilaktyki Społeczna Szkoła Podstawowa  

z Oddziałem Przedszkolnym  

w Załużu 

350,00 

5.  Wycieczka szkolna do Krakowa Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Lisich Jamach 

250,00 

6.  Kwietny Bieg Gmina Lubaczów 1471,44 

 

7.  Szkolny Dzień Profilaktyki Społeczna Szkoła Podstawowa  

z Oddziałem Przedszkolnym  

w Załużu 

350,00 
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8.  Liga Gminna Szkół 2018/2019 Gmina Lubaczów 9613,56 

 

  

 

 

 

 

      

IV. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZANIEM 

PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH REKLAMY, PROMOCJI I SPRZEDAŻY NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH. 

 

 Zgodnie z atr.18 ust.3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi warunkiem otrzymania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest 

uzyskanie pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

o zgodności punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy dotyczącymi: 

  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Lubaczów; 

 ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Lubaczów. 

 

W 2019 r. w Gminie Lubaczów obowiązywały uchwały: 

- Nr LIII/522/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubaczów; 

- Nr LV/529/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubaczów. 

 

 W 2019 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaczowie 

wydała 2 opinie w formie postanowień dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

W konsekwencji uzyskania pozytywnych opinii wydanych w formie postanowienia przez 

GKRPA w Lubaczowie Wójt Gminy Lubaczów wydał 3 zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

W związku z organizacją na terenie Gminy Lubaczów imprez plenerowych wydano 8 zezwoleń 

jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

V. TWORZENIE WARUNKÓW DO BIEŻĄCEJ REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU                                                                                     

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. 

 

1. Sfinansowanie w wymiarze ½ etatu pracy koordynatora GPPiRPA oraz PN. 

2. Wynagrodzenie członków GKRPA w Lubaczowie. 

3. Udział w szkoleniach koordynatora GPPiRPA oraz PN. 

 

 



Raport o stanie Gminy Lubaczów za rok 2019 

str. 94 

Program współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie na 2019 rok 

 

Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie na 2019 rok. 

 

Program współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, po konsultacjach 

społecznych został przyjęty uchwałą nr III/17/2018 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 grudnia 

2018 r. 

Wyznaczył on kierunek działania oraz określił roczne zamierzenia co do roli i znaczenia 

sektora pozarządowego w rozwoju życia społecznego, obejmował współpracę Gminy 

Lubaczów z organizacjami funkcjonującymi na terenie Gminy Lubaczów i/lub działającymi na 

rzecz jej mieszkańców oraz określił zakres zadań przewidzianych do realizacji przez podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego. 

Głównym założeniem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego 

w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną 

i organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji 

ważnych celów społecznych. 

Na terenie Gminy Lubaczów jest obecnie 56 organizacji społecznych tj.: 

 19 Kół Gospodyń Wiejskich, 

 8 Ludowych Klubów Sportowych, 

 8 Ochotniczych Straży Pożarnych, 

 6 Klubów Seniora, 

 3 Uczniowskie Kluby Sportowe, 

 Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów,  

 Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów, 

 Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Baszni Dolnej, 

 Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Lubaczowskiej „EKO-BARĆ”, 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „RAZEM” w Krowicy Samej 

 Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Sieć” w Młodowie, 

 Stowarzyszenie „BYĆ KOBIETĄ” w Baszni Dolnej, 

 Stowarzyszenie Społeczno-Wychowawcze „Strzelec”, 

 FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Lisie Jamy, 

 STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW „LUBACZOWSKIE FORUM 

BIZNESU” 

 Zrzeszenie Wędkarzy „Oczko” w Opace 

 

Współpraca Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi prowadzona była 

w 2019 r. w formie finansowej i pozafinansowej. 

 

Współpraca finansowa odbywała się: 

-  na podstawie ustawy o sporcie i przyjętej uchwały nr XXIX/246/2016 Rady Gminy 

Lubaczów z dnia 29 listopada 2016 r. 
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 na zasadach i w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, 

 poprzez realizację zadań własnych gminy we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi poprzez zakup materiałów, usług itp. bezpośrednio z budżetu Gminy 

Lubaczów. 

 

Współpraca pozafinansowa odbywała się poprzez: 

1) przekazywanie bieżących informacji związanych z realizacją Programu oraz 

promujących aktywność organizacji pozarządowych, 

2) udzielanie organizacjom wsparcia organizacyjnego i merytorycznego, w szczególności 

poradnictwa i doradztwa, 

3) podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o konkursach ofert na realizację zadań 

własnych Gminy Lubaczów, 

4) obsługę konkursów ofert na wspieranie lub powierzanie zadań publicznych, 

udostępnianie niezbędnych formularzy i udzielanie konsultacji na temat ich 

wypełniania, 

5) przekazywanie informacji o innych potencjalnych źródłach finansowania działalności 

organizacji pozarządowych, 

6) organizowanie szkoleń i indywidualnych konsultacji podnoszących jakość 

świadczonych usług i zwiększających efektywność wydatkowania środków 

finansowych, 

7) udzielanie konsultacji dotyczących procedury zakładania i rejestrowania organizacji 

pozarządowych, redagowania statutu i innych formalności związanych 

z funkcjonowaniem organizacji, 

8) współuczestnictwo Gminy Lubaczów w imprezach inicjowanych i prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe, 

9) udostępnianie organizacjom pozarządowym lokali i miejsc na terenie Gminy 

Lubaczów na realizację ich zadań statutowych. Podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego mogły korzystać z lokali i nieruchomości komunalnych na 

preferencyjnych warunkach. W dyspozycji organizacji znajdowało się również 7 boisk 

i szatni sportowych, 2 obiekty sportowe Moje Boisko Orlik-2012 oraz 4 sale sportowe, 

10) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego 

stanowionych przez Radę Gminy Lubaczów w dziedzinach działalności statutowej 

tych organizacji zgodnie z postanowieniami uchwały nr LIV/520/2010 Rady Gminy 

Lubaczów z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, 

11) udzielanie rekomendacji i zapewnianie wsparcia w ramach partnerstwa organizacjom 

współpracującym z Gminą Lubaczów ubiegającym się o dofinansowanie z innych 

źródeł. 

 

W 2019 roku Gmina Lubaczów udzieliła organizacjom społecznym następujących dotacji: 

 

1. W oparciu o ustawę o sporcie, uchwałę nr XXIX/246/2016 Rady Gminy Lubaczów z dnia 

29 listopada 2016 r.  i w konsekwencji Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 

14 lutego 2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań 

publicznych:  

1) „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej” w miejscowościach: 
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Basznia Dolna, Krowica Hołodowska, Lisie Jamy, Młodów, Opaka, Wólka Krowicka, Antoniki 

– realizacja do 30 czerwca 2019 r 

2) Organizacja i udział w zawodach warcabowych i szachowych – realizacja do 30 listopada 

2019 r. 

 

Na w/w zadania wpłynęło łącznie 8 ofert, które poddane zostały ocenie formalnej 

i merytorycznej przez Komisję Konkursową złożoną z pracowników Urzędu Gminy Lubaczów. 

 

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej Wójt Gminy Lubaczów 

Zarządzeniem nr 33/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 13 marca 2019 r. udzielił dotacji 

podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na realizację na terenie Gminy Lubaczów 

zadań w następujących kwotach: 

 

1) Ludowy Klub Sportowy „HURAGAN” Basznia Dolna 

Ludowy Klub Sportowy „START” Lisie Jamy 

Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Młodów 

Ludowy Klub Sportowy „GRANICZNI” Krowica Hoł. 

Ludowy Klub Sportowy „ROLNIK” Wólka Krowicka 

Ludowy Klub Sportowy „WALTER” Opaka 

Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe „LKS PIAST” 

Antoniki 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Libero” 

w Baszni Dolnej 

 

12 500 zł 

2) 12 500 zł 

3) 12 500 zł 

4) 12 500 zł 

5) 12 500 zł 

6) 

7) 

8) 

  7 100 zł 

  7 100 zł 

10 000 zł 

 

2. Działając w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy 

Lubaczów zrealizowało zadanie pn. „Prace konserwatorskie na cmentarzu grecko-katolickim 

w Sieniawce – I etap. Gmina Lubaczów sfinansowała realizację w/w zadania kwotą 2 000,00 

zł. 

3. Zarządzeniem nr 80/2019 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 12 lipca 2019 r. został ogłoszony 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej” w miejscowościach: Basznia Dolna, Krowica 

Hołodowska, Lisie Jamy, Młodów, Opaka, Wólka Krowicka, Antoniki – realizacja do 30 

listopada 2019 r. 

Na w/w zadania wpłynęło łącznie 7 ofert, które poddane zostały ocenie formalnej 

i merytorycznej przez Komisję Konkursową złożoną z pracowników Urzędu Gminy Lubaczów. 

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej Wójt Gminy Lubaczów 

Zarządzeniem nr 98/2019 z dnia 09 sierpnia 2019 r. udzielił dotacji podmiotom wyłonionym 

w otwartym konkursie ofert na realizację na terenie Gminy Lubaczów zadań w następujących 

kwotach: 

 

1) Ludowy Klub Sportowy „HURAGAN” Basznia Dolna 

Ludowy Klub Sportowy „START” Lisie Jamy 

Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Młodów 

Ludowy Klub Sportowy „GRANICZNI” Krowica Hoł. 

Ludowy Klub Sportowy „ROLNIK” Wólka Krowicka 

Ludowy Klub Sportowy „WALTER” Opaka 

Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe „LKS PIAST” 

12 500 zł 

2) 12 500 zł 

3) 12 500 zł 

4) 12 500 zł 

5) 12 500 zł 

6) 

7) 

  7 100 zł 

  7 100 zł 
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 Antoniki 

 

 

Łączna kwota dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o sporcie 

oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku wyniosła 

152 335,76 zł. 

 

 Popularyzacja kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego stylu życia w środowisku 

lokalnym odbywała się poprzez organizację zawodów sportowych na szczeblu lokalnym, 

gminnym, powiatowym, krajowym prowadzona była także za pośrednictwem uczniowskich 

klubów sportowych działających przy szkołach na terenie gminy. 

Gmina Lubaczów sukcesywnie wspiera rozwój 19 Kół Gospodyń Wiejskich 

działających w następujących miejscowościach: Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Borowa 

Góra, Budomierz, Dąbrowa, Hurcze, Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Krowica Sama, 

Lisie Jamy, Młodów, Mokrzyca, Opaka, Piastowo, Szczutków, Wólka Krowicka, Tymce, 

Załuże. 

W/w Koła skupione są w Stowarzyszeniu Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów. 

W ramach działalności statutowej KGW angażują się w przedsięwzięcia kulturalne i społeczne, 

imprezy okolicznościowe w swoich miejscowościach, na terenie gminy i powiatu. Według 

przyjętego harmonogramu zorganizowano w ciągu roku sprawozdawczego szereg imprez, 

w których uczestniczyły wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie wykonywał swoje zadania statutowe z udziałem 

następujących organizacji pozarządowych: 

 

KLUBY SENIORA: 

 

Spotkanie Opłatkowe          1 058,59 zł  

Spotkanie Noworoczne             700,00 zł  

spotkanie integracyjne           2 251,50 zł  

Dzień Seniora połączony z Zabawą 

Andrzejkową 
         1 170,70 zł  

Zajęcia Gimnastyczne          3 450,00 zł  

Zajęcie Muzyczne - Szaj Janusz           5 400,00 zł  

X-leci Klubu Seniora w Baszni Dolnej          6 268,03 zł  

SUMA   20 298,82 zł  

  

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH:  

Spotkanie noworoczne                   362,00 zł  

Zabawa Andrzejkowa                2 298,40 zł  

Tłusty czwartek                2 158,94 zł  

Forum "Kobiety Wiejskie"                1 260,14 zł  

Spotkanie karnawałowe                   400,00 zł  

Spotkanie opłatkowe                1 241,76 zł  
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SUMA               7 721,24 zł  

  

LUDOWE KLUBY SPORTOWE:  

40-lecie LKS "ZRYW" Młodów 4 726,67 zł 

SUMA 4 726,67 zł 

  

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE:  

Gminne Święto Strażaka               3 002,35 zł  

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej                                 461,22 zł  

Spotkanie Opłatkowe Zarządu Oddziału 

Gminnego OSP                                  439,20 zł  

Gminne Zawody Pożarniczo-Sportowe  

w Lisich Jamach                                  355,50 zł  

SUMA                              4 258,27 zł  

  

POZOSTAŁE WYDARZENIA:  

Konkurs palmy wielkanocnej         4 614,53 zł  

Wiosenna giełda ogrodnicza         4 802,21 zł  

Noc świętojańska         4 334,28 zł  

Gminno-dekanalne święto plonów        25 827,88 zł  

Obchody Święta Niepodległości          1 900,90 zł  

Dzień babci i dziadka         1 893,29 zł  

Dzień Kobiet        16 938,75 zł  

Dzień Dziecka (na terenie gminy)         1 322,90 zł  

Ferie zimowe (na terenie gminy)         4 424,74 zł  

otwarcie nowej/zmodernizowanej świetlicy 

wiejskiej/domu kultury 
       20 195,90 zł  

Majówka pszczelarska - "EKO-BARĆ"                            8 199,60 zł  

Wakacyjny piknik rodzinny (na terenie 

gminy)                          10 864,71 zł  

SUMA                       105 319,69 zł  

Gmina Lubaczów realizowała zadania własne we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi głównie poprzez zakup materiałów i usług bezpośrednio z budżetu Gminy 

Lubaczów. 

Realizacja dotyczyła m.in. zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zgodnie z art. 

7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym należą do zadań własnych 

gminy. 
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Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, 

zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi 

zagrożeniami. 

Zadania te wykonywane były przez osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

działających na terenie Gminy Lubaczów w miejscowościach: Basznia Dolna, Basznia Górna, 

Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Lisie Jamy, Młodów, Szczutków, Załuże w oparciu 

o przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Prawo 

o stowarzyszeniach. 

 

Gmina Lubaczów, Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie, Zarząd O/Gminnego 

Związku OSP PR w Lubaczowie oraz Zarządy OSP wspólnie realizowały następujące 

zadania: 

1. Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 

Pożarom”, które odbyły się w Remizie w Baszni Dolnej w dniu 15 marca 2019 r. 

2. Gminne „Święto Strażaka”, które odbyło się w Krowicy Hołodowskiej w dniu 11.05.2019r. 

3. Festiwal Dziedzictwa Kresów, który odbył się dnia 4 sierpnia 2019 r.  

4. Zawody sportowo- pożarnicze jednostek OSP i MDP odbyły się na stadionie sportowym 

w Lisich Jamach w dniu 7 lipca 2019 r.  

Z budżetu Gminy Lubaczów w 2019 roku wydatki poniesione na realizację zadań 

z ochrony p. pożarowej wyniosły ponad 200 tyś zł.  
W/w środki zostały przeznaczone na utrzymanie i zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek, 

zakup sprzętu specjalistycznego a także umundurowania dla strażaków, zakup nowych 

pojazdów pożarniczych oraz budowę i remonty budynków będących w dyspozycji OSP.  

W 2019 r. 50 000,00 zł. dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymały 

wszystkie jednostki OSP gminy Lubaczów na realizację zadania publicznego pn. 

„Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 r. fundusze zostały 

wykorzystane na zakup środków ochrony osobistej związanej m.in. z zawodami strażackimi 

oraz na remonty remiz OSP w Szczutkowie i Baszni Dolnej.  

 

Gmina Lubaczów pozyskała dotacje dla jednostek OSP na nowe sprzęty i remonty 

a źródła finansowania zakupu przedstawia poniższa tabela: 

 

 

Lp Nazwa jednostki 

OSP 

Instytucja 

dotująca 

Kwota 

dotacji 

Środki 

własne 

gminy 

Razem 

1 Basznia Dolna 

remont 

KG PSP  9700,00 5100,00 14800,00 

2 Załuże- 

sprzęt 

KG PSP 9975,00 8325,00 18300,00 

3 Basznia Górna- 

sprzęt 

WFOŚiGW 19450,00 2404,00 21854,00 

4 Basznia Górna-

samochód 

NFOŚiGW 114390,00 114390,00 228780,00 

 Razem  153515,00 130219,00 283734,00 

 

Gmina Lubaczów pozyskała dwa nowe pojazdy pożarnicze do jednostek OSP Basznia 

Górna (NFOŚiGW) i Basznia Dolna (współfinansowanego ze środków UE w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.1 
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Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

Gminy Lubaczów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baszni Dolnej. 

 

 

 

Źródła finansowania zakupu przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Nazwa jednostki Zakupiony pojazd 

 

 

Wkład finansowy 

Gminy Lubaczów  

Pozostałe źródła 

finansowania  

 

1. OSP Basznia 

Dolna    

Lekki samochód 

ratowniczo – 

gaśniczy Renault 

Master – finalna 

produkcja pojazdu 

nastąpi w 2020 r.  

54 910,00 zł  RPO              219 640,00 zł 

 

  

2. OSP Basznia 

Górna 

Lekki samochód 

ratowniczo – 

gaśniczy Opel 

Movano 

114 390,00 zł  NFOŚiGW      114 390,00 zł 

6. Razem   169 300,00 zł  553 670,00 zł  

 

Zakup wyżej wymienionych pojazdów znacznie zwiększył zabezpieczenie przeciwpożarowe 

Gminy Lubaczów.  

 

Gmina Lubaczów udzielała bieżącej pomocy organizacjom pozarządowym działającym 

na terenie Gminy Lubaczów i/lub działającymi na rzecz mieszkańców Gminy Lubaczów t. j. 

Uczniowskie Kluby Sportowe, Kluby Seniora, Związek Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenia 

trzeźwościowe, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów na ich 

działalność statutową będącą jednocześnie zadaniem własnym gminy. 

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Organizator Wysokość 

przeznaczonych środków 

gminnych w zł. 

1. Festiwal Piosenki Zuchowej w 

Rzeszowie 

ZHP Komenda Hufca 

w Lubaczowie 

500,00 

2. Wsparcie udziału w obchodach 

Wojewódzkiego Święta Strażaka  

Związek OSP Zarząd 

Gminny 

250,00 

3. Zawody wędkarskie z okazji Dnia 

Dziecka 

Stowarzyszenie 

Wędkarskie „Oczko” 

w Opace 

300,00 

4. Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka 

w Baszni Górnej 

Koło Gospodyń 

Wiejskich i sołtys wsi 

w Baszni Górnej,  

299,30 

 

5 Piknik Rodzinny w Borowej Górze Koło Gospodyń 

Wiejskich w Borowej 

Górze 

200,00 

6. Zawody wędkarskie „Wakacje z 

wędką” 

Stowarzyszenie 

Wędkarskie „Oczko” 

176,00 
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w Opace 

7. Gminne spławikowe zawody 

wędkarskie 

Stowarzyszenie 

Wędkarskie „Oczko” 

w Opace 

250,80 

8. Rozgrywki ligowe drużyny juniorów 

(usługa transportowa) 

LKS „Huragan” 

Basznia Dolna 

1200,00 

9. Rozgrywki ligowe drużyny juniorów 

(zakup strojów sportowych) 

LKS „Zryw” Młodów 4384,82 

10. Turnieje warcabowe w Wilkołazie MUKS „Libero” w 

Baszni Dolnej 

300,00 

 

11. Halowy turniej piłki nożnej juniorów LKS-y Gminy 

Lubaczów 

653,96 

 

12. Halowy turniej piłki nożnej amatorów LKS-y Gminy 

Lubaczów 

124,72 

 

13. VII Podkarpacka Liga Mistrzów w 

Cmolasie 

LKS „Huragan” 

Basznia Dolna 

400,00 

14. VII Podkarpacka Liga Mistrzów w 

Cmolasie 

LKS „Start” Lisie 

Jamy 

300,00 

15. I Festiwal Przedszkolaka Football Academy 

Lubaczów 

449,96 

 

16. Bieg Niepodległości w Załużu Społeczna Szkoła 

Podstawowa z 

Oddziałem 

Przedszkolnym w 

Załużu 

456,00 

 

Działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Lubaczów realizowane 

były także przez aktywnie działające Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych 

Gminy Lubaczów. Stowarzyszenie jest organem prowadzącym dla Społecznej Szkoły 

Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego 

w Krowicy Samej oraz Niepublicznego Przedszkola „Kraina Malucha” w Dąbkowie. 

 

 

Lp

. 

Nazwa zadania Opis głównych działań Wydatki 

w zł  

Finansowanie w zł 

1 Społeczna Szkoła 

Podstawowa z 

Oddziałem 

Przedszkolnym w 

Załużu 

Szkoła realizuje cele i zadania 

określone w ustawie o systemie 

oświaty oraz w przepisach 

wykonawczych, koncentrując się na 

prowadzeniu działalności 

dydaktycznej, wychowawczej     i 

opiekuńczej w klasach 1-8 i oddziale 

przedszkolnym. Zatrudnionych jest 17 

nauczycieli i 4 pracowników obsługi. 

 

 

 

 

783.057,07 

 

 

Środki przekazane 

przez Gminę 

Lubaczów  

 

2 Niepubliczny Punkt 

Przedszkolny w 

Krowicy Samej 

Prowadzenie przedszkola w Krowicy 

Samej. Zatrudnionych jest 5 

nauczycieli. 

169.627,56 

 

Środki przekazane 

przez Gminę 

Lubaczów  
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3 Niepubliczne 

Przedszkole 

„Kraina Malucha” 

Prowadzenie przedszkola w Dąbkowie. 

Zatrudnionych jest 6 nauczycieli i 1 

pracownik obsługi 

 

197.801,24  

Środki przekazane 

przez Gminę 

Lubaczów  

 Zwiększenie liczby 

miejsc wychowania 

przedszkolnego w 

Krowicy Samej i 

Dąbkowie 

Zwiększenie liczby miejsc 

wychowania przedszkolnego 

Niepublicznym Punkcie 

Przedszkolnym w Krowicy Samej i 

Niepublicznym Przedszkolu „Kraina 

Malucha” w Dąbkowie – utrzymanie 

nowych miejsc tj.: zatrudnienie 

nauczycieli i zakup wyposażenia 

359.738,32 359.738,32 – dotacja z 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego na 

lata 2014-2020 

4 Remont kościółka 

w Hruszowie 

Remont zabytkowego kościółka w 

Hruszowie 

75.018,94 65.100 – dotacja z 

Ministerstwa,  

5.656,24 – zbiórka 

publiczna  

4.262,70 – środki 

SISGGL 

5 Zagospodarowanie 

otoczenia zbiornika 

wodnego w 

Krowicy 

Hołodowskiej w 

ogólnodostępną 

infrastrukturę 

turystyczną 

 

Zagospodarowanie otoczenia 

zbiornika wodnego w Krowicy 

Hołodowskiej w ogólnodostępną 

infrastrukturę turystyczną 

 

326.207,60 293.586,00 – dotacja 

PROW,  

32.621,60– środki 

SISGGL 

6 Promocja 

Województwa 

Podkarpackiego 

podczas Festiwalu 

Kresów 

Promocja Województwa 

Podkarpackiego podczas Festiwalu 

Kresów 

10.000,00 10.000 – środki od 

Województwa 

Podkarpackiego 

7 Rekonstrukcja 

bitwy pod 

Zagórzem 

Rekonstrukcja bitwy pod Zagórzem 17.500,00 15.000 – dotacja z 

MON,  

2.500– środki 

SISGGL 

8 Prace 

konserwatorskie na 

cmentarzu w 

Sieniawce 

Prace konserwatorskie na cmentarzu w 

Sieniawce 

26.000,00 10.000 – środki od 

Wojewódzkiego 

Konserwatora 

Ochrony Zabytków w 

Przemyślu, 

14.000 – środki od 

Nadleśnictwa 

Lubaczów 

2.000 zł – grant od  

Gminy Lubaczów 

 

9 Organizacja Forum 

Turystyki 

Kulturowej w 

Kresowej Osadzie 

Organizacja Forum Turystyki 

Kulturowej w Kresowej Osadzie 

50.000,00 50.000 – środki od 

Województwa 

Podkarpackiego 
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10 Zakup tablicy 

multimedialnej dla 

Społecznej Szkoły 

Podstawowej z 

Oddziałem 

Przedszkolnym w 

Załużu  

Zakup tablicy multimedialnej dla 

Społecznej Szkoły Podstawowej z 

Oddziałem Przedszkolnym w Załużu  

17.500,00 14.000,00 – środki od 

Kuratorium Oświaty 

11 Izba Pamięci jako 

forma zachowania 

dziedzictwa 

lokalnego 

Izba Pamięci jako forma zachowania 

dziedzictwa lokalnego 

46.652,08 45.145 – dotacja 

przekazana przez 

LGD ze środków 

PROW 

1.507,08 - środki 

SISGGL  

12 Promocja obszaru 

LGD                          

poprzez wydanie 

publikacji o 

dziedzictwie 

przyrodniczo-

kulturowym Ziemi 

Lubaczowskiej 

Promocja obszaru LGD                          

poprzez wydanie publikacji o 

dziedzictwie przyrodniczo-

kulturowym Ziemi Lubaczowskiej 

48.500,00 47.045 – dotacja 

przekazana przez 

LGD ze środków 

PROW 

1.455,00 - środki 

SISGGL 

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w 2019 roku zostało przedstawione na sesji Rady Gminy Lubaczów 26 lutego 2020 r. 

i opublikowane na stronie internetowej Gminy Lubaczów www.lubaczow.com.pl zakładka 

Organizacje pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubaczów 

na lata 2019-2023 

 

http://www.lubaczow.com.pl/
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Uchwała nr II/10/2018 Rady gminy Lubaczów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubaczów na 

lata 2019 – 2023. 

 

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy jest prowadzone na podstawie w/w uchwały 

Rady Gminy Lubaczów. 

 Według stanu na dzień 31.12.2019r. w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wchodziło  

5 lokali mieszkalnych i 3 lokale socjalne o łącznej powierzchni 452,31 m2 znajdujących  

się w budynkach stanowiących własność Gminy Lubaczów, z czego 243,16m2 przypadało na 

lokale mieszkalne w miejscowościach Basznia Dolna i Podlesie, oraz 209,15m2 na lokale 

socjalne w miejscowości Basznia Dolna. W roku 2019 został zlikwidowany lokal mieszkalny 

znajdujący się w budynku szkoły miejscowości Załuże. Pomieszczenia po zlikwidowanym 

mieszkaniu zostały zaadaptowane na potrzeby szkoły.  

 

Gminny program opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Lubaczów 

 

Uchwała Rady Gminy nr V/33/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia 

gminnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Lubaczów na lata 2019 - 

2022 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Lubaczów na lata 2019-2022 tworzy 

lokalny system ochrony oraz wsparcia rodzin z dziećmi w szczególności przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Jego koordynowanie i monitorowanie powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Lubaczowie, Stworzony system pomocy zakładał, że pomoc będzie skierowana 

do całej rodziny, a nie wyłącznie do poszczególnych jej członków, ponieważ tylko taki rodzaj 

pomocy doprowadzi do trwałych zmian w rodzinie i może przeciwdziałać wyuczonej 

bezradności. 

Wsparcie rodziny ma służyć odbudowie i podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia 

w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych. 

Podstawą rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowie 

prawidłowych relacji w rodzinie. Pomoc rodzinie powinna być w miarę wczesna i mieć 

charakter profilaktyczny. 

Priorytetem wspierania rodziny jest zatem zapewnienie odpowiednich warunków 

rozwoju, a nie wyręczanie jej w pełnieniu podstawowych funkcji. 

 

CEL GŁÓWNY: 

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego 

funkcjonowania. 

 

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE CELU 1 

Diagnozowanie i analiza przyczyn kryzysów rodzinnych poprzez pracę socjalną i badania 

specjalistyczne. 



Raport o stanie Gminy Lubaczów za rok 2019 

str. 105 

 

Rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi od wieli lat stanowią liczną grupę 

klientów Ośrodka. Aktywne wspieranie rodziny związane jest z wykorzystaniem przez 

pracowników Ośrodka różnorodnych metod i narzędzi pracy, mieszczących się w katalogu 

indywidualnej, grupowej oraz środowiskowej pracy socjalnej. 

Bogate doświadczenie pracowników Ośrodka w pracy z rodzinami z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi wskazuje na potrzebę coraz bardziej pogłębionej 

i zindywidualizowanej pracy. Większe zaangażowanie osoby pomagającej może być jednym 

z warunków osiągnięcia sukcesu w pracy z rodziną. 

Praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi prowadzona 

jest przez pracowników socjalnych, których działania w omawianym obszarze są nakierowane 

na zabezpieczenia podstawowych potrzeb socjalno-bytowych dzieci. 

Dodatkową formą wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi jest 

usługa asystenta rodziny. Zaangażowanie asystenta rodziny skupia się między innymi na: 

wspieraniu rodziny w pokonywaniu trudności i barier, pomocy w uzyskaniu poprawy sytuacji 

w różnych obszarach funkcjonowania społecznego, wdrożeniu prawidłowych postaw 

życiowych, rodzicielskich wszystkich członków rodziny, odbudowaniu więzi i relacji 

rodzinnych, Asystent rodziny koncentrował się w swojej pracy na wzmocnieniu rodziny, 

pomocy w przełamaniu oporu pobudzanie aktywności wszystkich członków rodziny w dążeniu 

do poprawy sytuacji życiowej rodziny i właściwego wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przy wykorzystaniu zasobów własnych rodzin. 

 

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE CELU 2 

Pomoc rodzinom w przezwyciężaniu problemów związanych z nieprawidłowym 

funkcjonowaniem poprzez wzmocnienie ról i funkcji rodziny. 

 

Opracowano i wdrożono programy pomocy psychologicznej i pedagogicznej – uczniom 

ze specyficznymi trudnościami w nauce. Prowadzone były programy profilaktyczne 

i edukacyjne wspierające rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży tj. „Trzymaj formę” „Znajdź 

właściwe rozwiązanie” „Nie pal przy mnie proszę” „Czyste powietrze wokół nas” „Szkolny 

dzień profilaktyki” – dzieci brały udział w konkursach - „Bezpieczne wakacje 2015”  

 

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE CELU 3 

Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny poprzez zapewnienie jej 

specjalistycznego poradnictwa i wsparcia. 

Realizowane były następujące programy promujące zapewnienie specjalistycznego 

poradnictwa i wsparcia: 

 prowadzenie wczesnej diagnozy dzieci w zakresie problemów rozwojowych oraz 

zdrowotnych – wada słuchu, wzroku, wad i złych nawyków żywieniowych Owoce w 

szkole” „Trzymaj formę”; 

 prowadzono zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne z różnych przedmiotów i 

zapewniona była pomoc psychologiczno- pedagogiczna, 

 konsultacje i szkolenie dla uczniów rozwijające umiejętności reagowania w sytuacjach 

zagrożenia uzależnieniem i agresją, 

 

Ponadto na bieżąco odbywają się pogadanki na temat zjawiska przemocy podczas godzin 

wychowawczych. Jak również rodzinom zapewniono dostęp do poradnictwa prawnego 

bezpłatnego, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego poprzez zatrudnionego radcę prawnego. 



Raport o stanie Gminy Lubaczów za rok 2019 

str. 106 

Od miesiąca stycznia ubiegłego roku umożliwiono 7 rodzinom korzystanie z pomocy 

asystenta rodziny, którego zadaniem było organizowanie pracy z rodzinom w miejscu 

zamieszkania, która polegała na: 

 opracowywaniu i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny 

i w konsultacji z pracownikami socjalnymi; 

 udzielana jest pomoc rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym 

w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego 

przez pracowników socjalnych, asystenta rodziny; 

 dokonywano okresowej oceny sytuacji rodziny, co pół roku i przekazano tą ocenę 

Kierownikowi GOPS. 

 

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE CELU 4 

Pomocy w integracji rodziny poprzez niwelowanie barier uniemożliwiających prawidłowe 

relacje między członkami rodziny oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w 

rodzinach. 

 

Nie zachodziła potrzeba zapewnienia członkom rodziny korzystania z pomocy 

specjalistów, terapii indywidualnych i grupowych w różnorodnych zakresach dysfunkcji. 

Nie istniała potrzeba organizowania mediacji jako formy metody pomocy 

w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. 

 

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE CELU 5 

Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin poprzez aktywne 

angażowanie ich w działania ukierunkowane na poprawę swojej sytuacji bytowej. 

 

Zespoły interdyscyplinarne. 

Rodziny problemowe objęte są wsparciem ze strony różnych instytucji, m.in. szkoły, 

sąd, istotne więc staje się tworzenie spójnego wsparcia dzieci i rodzin – systematycznie 

realizowanego przez Ośrodek oraz współpracujące instytucje. Podczas pracy zespół 

interdyscyplinarny omawia sytuację w rodzinie, ustala cel pracy, a poszczególni członkowie 

podejmują się wykonania ustalonych działań. Członkowie rodziny są zapraszani, informowani 

o celu spotkania i motywowani do podejmowania działań zmierzających do poprawy własnej 

sytuacji. Ten sposób monitorowania sytuacji w rodzinie pozwala na wykorzystywanie 

wszystkich możliwości jakie posiadają instytucje, a przede wszystkim na stworzenie rodzinie 

takiej siatki wsparcia by mogła w każdej sytuacji z niej skorzystać. Działania podejmowane na 

rzecz rodziny przez różnych specjalistów nie mogą się wykluczać, stąd idea pracy w zespołach 

interdyscyplinarnych. 

 

 

Grupy robocze. 

W sytuacji, kiedy w rodzinie dochodzi do przemocy, zostaje sporządzona Niebieska 

Karta. Na wniosek koordynatora (osoby, która spisała Niebieską Kartę) zostaje powołana, przez 

Zespół do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, grupa robocza. W skład grupy 

wchodzą przedstawiciele tych instytucji, które współpracują z rodziną. Podczas pracy grupa 

opracowuje plan pracy z rodziną, motywuje członków rodziny do podejmowania działań 

mających przerwać spiralę przemocy i na bieżąco monitoruje sytuację. 

Ponadto w sytuacjach, gdy dobro dzieci jest zagrożone Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubaczowie zawiadamia Sąd Rejonowy o wydanie zarządzeń opiekuńczych dla 

rodziny. 
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Motywowanie członków rodzin do podjęcia działań na rzecz ograniczenia bądź 

niwelowania własnych dysfunkcji np. podjęcie terapii leczenia uzależnień – współpraca 

z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE CELU 6 

Zatrudnienie asystenta rodziny. 

Zatrudniony został od czerwca 2013 r. asystent rodziny jako nowa forma wsparcia dla 

rodzin przeżywających trudności. Asystent rodziny z uwagi na zróżnicowany charakter 

podejmowanych działań dysponował umiejętnościami w pracy z systemem rodzinnym, a także 

posiadał interdyscyplinarną wiedzę na temat zasobów środowiska lokalnego m.in. podmiotów 

wspierających rodzinę na poziomie lokalnym. Ułatwia on rodzicom wypełnianiu ról 

społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia stabilizacji życiowej i zapobiec umieszczeniu 

dzieci poza rodziną. 

 

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE CELU 7 

Dążenie do reintegracji rodziny – poprzez poprawę sytuacji rodzinnej umożliwiającej 

powrót dziecka do rodziny naturalnej i do aktywnego uczestnictwa w życiu danego 

środowiska społecznego. 

 

Świadczona była pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wychowywaniu i opiece 

nad dziećmi w przezwyciężaniu problemów życiowych stanowiących przyczynę umieszczenia 

dziecka poza rodziną. 

Współpraca z placówkami służby zdrowia, sądem rejonowym w Lubaczowie w celu 

poprawy sytuacji rodzinnej poprzez odzyskanie dziecka z rodziny zastępczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 
 

W 2019 r. Rada Gminy podjęła 158 uchwał. Uchwały te zostały przekazane do organu 

sprawującego nadzór nad legalnością tj. dla spraw finansowych do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, a w pozostałych sprawach do Wojewody Podkarpackiego.  

Spośród uchwał podjętych w 2019 r. 45 podlegały ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego i zostały opublikowane. 

Wszystkie uchwały, które uzyskały moc obowiązywania zostały wdrożone do wykonana. 

Poniższa tabela wyszczególnia podjęte w 2019 r. uchwały, które zostały przekazane do 

realizacji prze Wójta Gmin Lubaczów. 

Data wyd. Symbol Nazwa 

30.01.2019 IV/26/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

30.01.2019 IV/27/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
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30.01.2019 IV/28/2019 w sprawie budżetu Gminy Lubaczów na 2019 r. 

30.01.2019 IV/29/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów 

30.01.2019 IV/30/2019 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy 

Lubaczów na lata 2019 - 2022 

30.01.2019 IV/31/2019 
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Lubaczów do składu Rady 

Społecznej SP ZOZ w Lubaczowie 

30.01.2019 IV/32/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez inne formy wychowania 

przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Lubaczów przez osoby 

prawne inne niż Gmina Lubaczów, dotacji w wysokości wyższej niż 

określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych 

27.02.2019 V/33/2019 
w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną w 

Gminie Lubaczów na lata 2019-2022 

27.02.2019 V/34/2019 
w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2011-2020 

27.02.2019 V/35/2019 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów 

27.02.2019 V/36/2019 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru "Opaka 2019" 

27.02.2019 V/37/2019 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krowica 

Sama 2018" 

27.02.2019 V/37a/2019 
w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony 

przyrody dotyczących pomników przyrody na terenie gminy Lubaczów 

27.02.2019 V/38/2019 
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Basznia Górna na 

lata 2019-2022 

27.02.2019 V/39/2019 
w sprawie zgłoszenia sołectwa Basznia Górna do "Podkarpackiego Programu 

Odnowy Wsi na lata 2017-2020" 

27.02.2019 V/40/2019 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

27.02.2019 V/41/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

27.02.2019 V/42/2019 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r. 

 

 

27.02.2019 V/43/2019 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie 

inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Basznia Górna, Podlesie, Tymce oraz sieci wodociągowej w miejscowości 

Dąbków (osiedle) – część kanalizacyjna” " 

27.02.2019 V/44/2019 

w sprawie zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie inwestycji pn.: „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Basznia Górna, Podlesie, 

Tymce oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dąbków (osiedle) – część 

kanalizacyjna” 

27.02.2019 V/45/2019 
w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

27.03.2019 VI/46/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

27.03.2019 VI/47/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubaczów ma 2019 r. 

27.03.2019 VI /48/2019 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie 

inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
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Basznia Górna, Podlesie, Tymce oraz sieci wodociągowej w miejscowości 

Dąbków (osiedle) – część kanalizacyjna” 

27.03.2019 VI /49/2019 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie inwestycji 

pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Basznia Górna, 

Podlesie, Tymce oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dąbków (osiedle) 

– część kanalizacyjna” 

27.03.2019 VI /50/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r. 

27.03.2019 VI/51/2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/506/2018 Rady Gminy Lubaczów z dnia 

7 września 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości 

27.03.2019 VI/52/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

27.03.2019 VI/53/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji 

projektu pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową boisk 

sportowych przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej" w ramach 

programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury 

sportowej EDYCJA 2019" 

27.03.2019 VI/54/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji 

projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubaczów 

poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baszni Dolnej" 

w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup 

pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup 

wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków 

katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 

27.03.2019 VI/55/2019 
w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

27.03.2019 VI/56/2019 
w sprawie organizacji i przeprowadzenia konkursu "Aktywne Sołectwo 

Gminy Lubaczów - edycja 2019" 

27.03.2019 VI/57/2019 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/201/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 

9 marca 2012 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego 

pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie” oraz nazwy i statutu 

tego zakładu 

27.03.2019 VI/58/2019 w sprawie ustanowienia regulaminu targowiska gminnego 

27.03.2019 VI/59/2019 

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/157/2016 Rady Gminy Lubaczów z dnia 

10 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej ustalenia 

wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubaczów, 

poboru opłaty targowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów do poboru opłaty targowej i opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubaczów 

27.03.2019 VI/60/2019 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubaczów w 2019 

roku 

03.04.2019 VI/61/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r. 

30.04.2019 VII/62/2019 

w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 

3 lata lub na czas nieoznaczony 
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30.04.2019 VII/63/2019 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy 

Lubaczów w 2019 r. na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, trybu 

postępowania w sprawach ich udzielania i sposobu rozliczania 

30.04.2019 VII/64/2019 
w sprawie ustanowienia regulaminu targowiska gminnego "Mój RYNEK" W 

Krowicy Hołodowskiej" 

30.04.2019 VII/65/2019 w sprawie zaliczenia dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 

30.04.2019 VII/66/2019 
w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia 

Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych Gminy Lubaczów 

30.04.2019 VII/67/2019 
w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Kół 

Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów 

30.04.2019 VII/68/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r. 

31.05.2019 VIII/69/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

31.05.2019 VIII/70/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r. 

31.05.2019 VIII/71/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego. 

31.05.2019 VIII/72/2019 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i 

remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 

2019 r. 

31.05.2019 VIII/73/2019 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i 

remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 

2019 r. 

31.05.2019 VIII/74/2019 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i 

remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 

2019 r. 

31.05.2019 VIII/75/2019 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i 

remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 

2019 r. 

31.05.2019 VIII/76/2019 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i 

remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 

2019 r. 

31.05.2019 VIII/77/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów 

31.05.2019 VIII/78/2019 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy 

Lubaczów w 2019 r na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, trybu 

postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania 

31.05.2019 VIII/79/2019 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Lubaczów na realizację zadań związanych z ochrona środowiska w zakresie 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na teranie Gminy Lubaczów. 

31.05.2019 VIII/80/2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 

31.05.2019 VIII/81/2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lubaczowie 

31.05.2019 VIII/82/2019 

sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Lubaczów oraz określenia granic obwodów tych 

szkół, od dnia 1 września 2019 roku 

31.05.2019 VIII/83/2019 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa 

drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg 

31.05.2019 VIII/84/2019 

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 

lata lub na czas nieokreślony 
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31.05.2019 VIII/85/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na 

okres powyżej trzech lat oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia tej umowy 

31.05.2019 VIII/86/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na 

okres powyżej trzech lat oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia tej umowy 

31.05.2019 VIII/87/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy i najmu 

nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy 

31.05.2019 VIII/88/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy i najmu 

nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy 

28.06.2019 IX/89/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Lubaczów 

28.06.2019 IX/90/2019 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej za 2018 r. 

28.06.2019 IX/91/2019 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego 

Ośrodka Kultury w Lubaczowie za 2018 rok. 

28.06.2019 IX/92/2019 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum 

Integracji Społecznej w Dąbrowie za 2018 r. 

28.06.2019 IX/93/2019 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za rok 2018 

28.06.2019 IX/94/2019 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Lubaczów 

28.06.2019 IX/95/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu 

nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lubaczów, dzierżawionej na 

podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat i zabudowanej na podstawie 

zezwolenia na budowę na rzecz ADD Sp. z o.o. 

28.06.2019 IX/96/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu 

nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lubaczów, dzierżawionej na 

podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat i zabudowanej na podstawie 

zezwolenia na budowę na rzecz Pani Kazimiery Drozd 

28.06.2019 IX/97/2019 
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie majątku w formie aportu do spółki 

pn. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mokrzycy 83 

28.06.2019 IX/98/2019 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Lubaczów przy 

realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji 

Lubaczów 

28.06.2019 IX/99/2019 

zmieniająca Uchwałę Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 31maja 

2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu 

gminy Lubaczów w 2019 roku na przedsięwzięcia służące ochronie 

powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania 

28.06.2019 IX/100/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

28.06.2019 IX/101/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2019 rok 

28.06.2019 IX/102/2019 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i 

remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 

2019 r. 

28.06.2019 IX/103/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów. 

30.07.2019 X/104/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

30.07.2019 X/105/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r. 
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30.07.2019 X/106/2019 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2019 r. 

30.07.2019 X/107/2019 
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o 

kandydatach na ławników 

30.07.2019 X/108/2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 

17.09.2019 XI/109/2019 
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Lubaczów do składu Rady 

Społecznej SP ZOZ w Lubaczowie 

17.09.2019 XI/110/2019 sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubaczów 

17.09.2019 XI/111/2019 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

"Cmentarz Dąbków" 

17.09.2019 XI/112/2019 

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Lubaczów z przeznaczeniem 

na realizowane w 2019 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze gminy Lubaczów nie stanowiących jej własności 

17.09.2019 XI/113/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r. 

27.09.2019 XI/114/2019 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz ustalenia trybu i kryteriów 

przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Lubaczów 

27.09.2019 XI/115/2019 

W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli 

pełniących inne stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Lubaczów 

27.09.2019 XI/116/2019 
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 

1 w Młodowie 

27.09.2019 XI/117/2019 
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 

2 im. Henryka Sienkiewicza w Baszni Dolnej. 

27.09.2019 XI/118/2019 
w sprawie w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego 

Gimnazjum im. Prof. Franciszka Misztala w Lisich Jamach. 

27.09.2019 XI/119/2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/252/2016 Rady Gminy Lubaczów z dnia 

28 grudnia 2016 w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz 

maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez 

Gminę Lubaczów oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat 

27.09.2019 XI/120/2019 

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/157/2016 Rady Gminy Lubaczów z dnia 

10 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej ustalenia 

wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubaczów, 

poboru opłaty targowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów do poboru opłaty targowej i opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubaczów 

27.09.2019 XI/121/2019 

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Zakład Usług Komunalnych 

Spółka z o.o. w Mokrzycy wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa 

sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Opaka 

(Żuki) i Dąbków (Osiedle) wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w 

Szczutkowie” planowanego do realizacji w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 
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oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 . 

27.09.2019 XI/122/2019 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2019 r. 

27.09.2019 XI/123/2019 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2019 r. 

27.09.2019 XI/124/2019 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2019 r. 

27.09.2019 XI/125/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 

27.09.2019 XI/126/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2019 r. 

27.09.2019 XI/127/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów. 

27.09.2019 XI/128/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbków 

27.09.2019 
XII/129/201

9 
w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II wojny Światowej 

27.09.2019 
XII/130/201

9 
w sprawie dokonania wpisu do Księgi Pamiątkowej Gminy Lubaczów 

27.09.2019 
XII/131/201

9 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbków 

30.10.2019 
XIII/132/201

9 
w sprawie ustanowienia obchodów Dni Gminy Lubaczów 

30.10.2019 
XIII/133/201

9 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

30.10.2019 
XIII/134/201

9 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

30.10.2019 
XIII/135/201

9 
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu kandydata na ławnika 

30.10.2019 
XIII/136/201

9 

w sprawie wyboru ławników do Sadu Rejonowego w Lubaczowie na 

kadencję 2020-2023 

30.10.2019 
XIII/137/201

9 

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/157/2016 Rady Gminy Lubaczów z dnia 

10 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej ustalenia 

wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubaczów, 

poboru opłaty targowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów do poboru opłaty targowej i opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubaczów 

30.10.2019 
XIII/138/201

9 

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum 

im. Prof. Franciszka Misztala w Lisich Jamach. 

30.10.2019 
XIII/139/201

9 

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 

2 im. Henryka Sienkiewicza w Baszni Dolnej. 

30.10.2019 
XIII/140/201

9 

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 

1 w Młodowie 

30.10.2019 
XIII/141/201

9 
w sprawie udzielenie pomocy finansowej 

30.10.2019 
XIII/142/201

9 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2019 r. 

30.10.2019 
XIII/143/201

9 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r. 

30.10.2019 
XIII/144/201

9 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów 
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27.11.2019 
XIV/145/20

19 

w sprawie Programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 

27.11.2019 
XIV/146/20

19 

w sprawie powołania zespołu ds.opracowania Programu Rozwoju 

Przedsiębiorczości na terenie Gminy Lubaczów na lata 2020 – 2023 

27.11.2019 
XIV/147/20

19 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi 

27.11.2019 
XIV/148/20

19 

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubaczów 

27.11.2019 
XIV/149/20

19 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

27.11.2019 
XIV/150/20

19 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

27.11.2019 
XIV/151/20

19 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg 

27.11.2019 
XIV/152/20

19 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2019 r. 

27.11.2019 
XIV/153/20

19 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2019 r. 

27.11.2019 
XIV/154/20

19 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2019 r. 

27.11.2019 
XIV/155/20

19 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości 

przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2019 r. 

27.11.2019 
XIV/156/20

19 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r. 

28.11.2019 
XIV/157/20

19 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów 

13.12.2019 
XV/158/201

9 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów 

13.12.2019 
XV/159/201

9 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

13.12.2019 
XV/160/201

9 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

13.12.2019 
XV/161/201

9 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Lubaczów 

13.12.2019 
XV/162/201

9 
w sprawie zmiany statutu Gminnego Żłobka w Dąbkowie ,,Kraina Malucha” 

13.12.2019 
XV/163/201

9 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/252/2016 Rady Gminy Lubaczów z dnia 

28 grudnia 2016 w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz 

maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez 

Gminę Lubaczów oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat 

13.12.2019 
XV/164/201

9 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r. 

19.12.2019 
XVI/165/20

19 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 
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19.12.2019 
XVI/166/20

19 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia 

do prowadzenia przez Gminę Lubaczów zadania publicznego z zakresu 

organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami 

Gminy Wielkie Oczy, w Gminnym Żłobku „Kraina Malucha” w Dąbkowie. 

19.12.2019 
XVI/167/20

19 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia 

doprowadzenia przez Gminę Lubaczów zadania publicznego z zakresu 

organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami 

Gminy Horyniec-Zdrój, w Gminnym Żłobku „Kraina Malucha” w Dąbkowie. 

19.12.2019 
XVI/168/20

19 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia 

do prowadzenia przez Gminę Lubaczów zadania publicznego z zakresu 

organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami 

Gminy Cieszanów, w Gminnym Żłobku „Kraina Malucha” w Dąbkowie. 

19.12.2019 
XVI/169/20

19 

w sprawie zmiany Uchwały nr IV/26/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 

stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 

19.12.2019 
XVI/170/20

19 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy 

z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu 

nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu Gminy 

Lubaczów. 

19.12.2019 
XVI/171/20

19 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r. 

19.12.2019 
XVI/172/20

19 

w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Lubaczów na zwrot przez 

Gminę Lubaczów nakładów poniesionych przez dzierżawcę nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Lubaczów 

19.12.2019 
XVI/173/20

19 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów na 

2019 r. 

30.12.2019 
XVI/173/20

19 

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 

13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

30.12.2019 
XVI/174/20

19 

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/160/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 

13 grudnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

30.12.2019 
XVI/175/20

19 

w sprawie zmiany uchwały XV/161/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 

13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubaczów 

30.12.2019 
XVI/176/20

19 
w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

30.12.2019 
XVI/177/20

19 

w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w gminie Lubaczów na rok 

szkolny 2019/2020 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów 

przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki 

oświatowej. 

30.12.2019 
XVI/178/20

19 

w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wdrożenia Polityki 

Zarządzania Konfliktem Interesów 
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VIII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI 
 

Współpraca Zagraniczna 

Współpraca z gminami partnerskimi – z Gminą Vinne na Słowacji, Gminą Diosd na 

Węgrzech i Gminą Niemirów na Ukrainie – wymiany oraz wyjazdy na najważniejsze 

wydarzenia to jedna z najprostszych metod budujących wizerunek za granicą. W rezultacie 

podjęcia takiej współpracy zagranicznej, samorząd ma szansę na zwiększenie atrakcyjności 

i znaczenia swojego regionu poza granicami kraju, co w konsekwencji daje szersze możliwości 

nawiązywania kontaktów handlowych i ekonomicznych na rynkach zagranicznych. Taka 

współpraca umożliwia realizowanie również projektów transgranicznych. 

             W 2019 r. Gmina Lubaczów we współpracy z Gminą Diosd z Węgier (oraz 7 innymi 

państwami członkowskimi UE) podpisała porozumienie, na mocy którego powstał projekt pn.: 

„Solidarność- klucz do przetrwania (alternatywnie: ewolucja lub przyszłość) Europy. Tematem 

przewodnim projektu jest rola solidarności w Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie realizowane 

jest w ramach programu „Europa dla obywateli” (działanie- partnerstwo miast). 

Gmina Lubaczów we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-

Gospodarczych Gminy Lubaczów podejmuje działania na rzecz ratowania i ochrony pamiątek 

przeszłości Niemirowa i Hruszowa na Ukrainie. W 2019 r. na mocy porozumienia z Gminą 

Niemirów podjęto współpracę przy realizacji prac renowacyjno-konserwatorskich na 

zabytkowych obiektach w Gminie Niemirów. W 2019 zrealizowana została rekonstrukcja 

pomnika Jana III Sobieskiego na niemirowskim rynku oraz przeprowadzono prace porządkowe, 

inwentaryzacyjne i renowacyjne na zabytkowej części cmentarza w Niemirowie. 

W 2018 r podpisano porozumienie pomiędzy gminą i stowarzyszeniem a Państwową 

Administracją Rejonu Jaworowskiego. Jego przedmiotem było przeprowadzenie prac 

remontowo-konserwatorskich zniszczonego neogotyckiego kościoła z 1898 r. pw. św. Józefa 

w Hruszowie. W roku 2019 Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 60 000,00 od 

Ministerstwa na realizację zadania „Remont zabytkowego kościoła w Hruszowie – etap 2”. 

Fundusze te pozwoliły na kolejny etap prac zabezpieczających przed dalszym niszczeniem 

budowli. Wnętrze kościoła zostało ręcznie odgruzowane. Zabezpieczono oryginalne elementy 

więźby dachowej, detale architektoniczne i dachówki. Następnie rozebrano istniejący dach oraz 

odeskowano zachowaną konstrukcję ciesielską. Całość budowli przykryto folią. Dzięki tym 

zabiegom wnętrze i mury kościoła zostały osłonięte przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi. 

 

Współpraca z województwem podkarpackim 

Gmina Lubaczów w 2019 r. dzięki współpracy z województwem podkarpackim 

zrealizowała szereg inwestycji drogowych, których przedmiotem była: 

1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 867 w miejscowości Młodów. Dzięki 

dofinansowaniu z budżetu Gminy Lubaczów w wysokości 100 000,00 zł, powstał 

chodnik o długości 785 mb. Koszt budowy całego chodnika wyniósł 396 896,00 zł, zaś 

pozostała część zadania została sfinansowana ze środków Województwa 

Podkarpackiego. 
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2. Zakończono zadanie „Utworzenie miejsc postojowych dla rowerzystów oraz budowa 

chodnika przy stacji kolejowej w Baszni Dolnej” współfinansowane w ramach projektu 

„Wojewódzki Funduszu Kolejowy”. W listopadzie br. utwardzono część placu oraz 

wybudowano chodnik przy stacji kolejowej w Baszni Dolnej. Do końca grudnia br. 

zamontowane zostaną: wiata rowerowa, stacja naprawy rowerów wraz z narzędziami 

oraz inne elementy małej architektury. Koszt realizacji zadania wyniósł 100 000,00 zł, 

z czego 80 000,00 zł to środki pozyskane w ramach Wojewódzkiego Funduszu 

Kolejowego (tj. z Województwa Podkarpackiego, Gminy Oleszyce, Gminy Horyniec 

Zdrój oraz Miasta Lubaczów). 

3. Na zlecenie Gminy Lubaczów wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem 

decyzji ZRID dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 

Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – 

Hrebenne na odcinku od km ok. 38+313 do km ok. 47+725 wraz z budowa i przebudową 

niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych polegającej na budowie 

chodnika za rowem na odcinku od km 46+250 do km 46+570 strona prawa w m. Basznia 

Dolna”. Koszt dokumentacji wyniósł 29 000,00 zł. Dokumentację przekazano na rzecz 

Województwa Podkarpackiego (RDW Lubaczów). 

 

Współpraca z Powiatem Lubaczowskim: 

Gmina Lubaczów w 2019 r. podpisała z Powiatem Lubaczowskim umowy, których 

przedmiotem było: 

1) Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację następujących 

zadań: 

 „Wykonanie dokumentacji dla przebudowy drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów 

– Basznia Dolna” (z przebiegiem przez miejscowości Antoniki i Bałaje), w kwocie 

50 000 zł  

 ” Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1694R Łukawiec – Krowica Hołodowska na odcinku od Krowicy 

Lasowej do Krowicy Hołodowskiej wraz z budową chodników” w kwocie 40 000 

zł 

2) udzielenie pomocy rzeczowej: 

 w postaci dokumentacji architektoniczno-budowlanej dla zadania pn. „Przebudowa 

drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1693R Krowica 

Hołodowska – Cetynia w miejscowości Krowica Sama” 

 w postaci dokumentacji architektoniczno-budowlanej dla zadania pn. „Przebudowa 

drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1679R Lubaczów – 

Krowica Lasowa oraz drogi powiatowej nr 1695R Dąbrowa – Łukawiec w 

miejscowości Dąbrowa”. 
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Współpraca międzygminna: 

Współpraca międzygminna realizowana była na podstawie w/n uchwał i zawartych 

porozumień międzygminnych: 

1. Porozumienia komunalne (3 szt.) między Gminą Lubaczów a Gminą Horyniec-Zdrój, 

Gminą Wielkie Oczy i Gminą Cieszanów na podstawie, których w/w gminy przekazują 

dotację do Gminy Lubaczów za uczęszczanie dzieci do Gminnego Żłobka w Dąbkowie 

„Kraina Malucha” w wysokości 255 zł (za każde dziecko). Podstawowa stawka wynosi 

528 zł. Porozumienie podpisywane jest na rok kalendarzowy od 2018 r., 

2. W 2019 r. kontynuowane było porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Lubaczów 

a Gminą Miejską Lubaczów w sprawie wzajemnego powierzenia częściowej realizacji 

zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzenia ścieków do prowadzenia przez Miasto Lubaczów. Porozumienie zawarto 

w dniu 30 stycznia 2018 r. na czas nieokreślony. W ramach porozumienia strony 

porozumienia obsługi obszarów gminy Lubaczów oraz Miasta Lubaczów na zasadzie 

wzajemności, 

3. Porozumienie między Gminą Lubaczów a Gminą Miejską Przemyśl, którego 

przedmiotem jest powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcie przez tę Gminę do 

realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Lubaczów w Miejskim 

Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10. ( Izba 

wytrzeźwień). Gmina Miejska Przemyśl zobowiązuje się do całodobowego 

przyjmowania w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu do 

wytrzeźwienia osób nietrzeźwych - mieszkańców Gminy Lubaczów. 

4. Gmina Lubaczów w partnerstwie z 6-ma samorządami z terenu województwa 

podkarpackiego zawartymi na podstawie uchwał nr XLI/378/2017, XLI/379/2017, 

XLI/380/2017, XLI/381/2017, XLI/382/2017, XLI/383/2017 z dnia 26.10.2017 r. 

realizowała projekt parasolowy pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie 

gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, 

Narol, Nowa Dęba”. Na terenie gminy Lubaczów zrealizowano dostawę i montaż 

19 kotłów na biomasę i wykonano 185 instalacji fotowoltaicznych. Prace zostały 

zakończone w październiku 2019 roku. Całkowite wydatki projektu wyniosły 

16 106 015,52 zł, a kwota dofinansowania to: 9 900 256,40 zł. Natomiast część kosztów 

gminy Lubaczów to: 2 317 414,98 zł (wydatki całkowite) i 1 427 718,60 (kwota 

dofinansowania). W przypadku opisywanego projektu wkład własny nie pochodził 
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z budżetu gminy Lubaczów, stanowiły go prywatne środki mieszkańców, u których 

zostały zamontowane instalacje odnawialnych źródeł energii, 

5. Gmina Lubaczów w ramach umowy partnerskiej z Gminą Horyniec-Zdrój.  

zakończyła również realizację projektu pn.: „Rozwój odnawialnych źródeł energii na 

terenie Gminy Lubaczów i gminy Horyniec-Zdrój” współfinansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Inwestycja 

realizowana w ramach operacji zakupiono i zamontowano trzy instalacje fotowoltaiczne 

w: Oczyszczalni Ścieków w Załużu, Stacji Uzdatniana Wody w Wólce Krowickiej i 

Mokrzycy. Zamontowany został również piec na biomasę w OSP Krowica Hołodowska. 

Całkowita wartość projektu to 15 800 871,25 zł, dofinansowanie ze środków UE: 9 999 

797,50 zł. 

 

Związek Powiatowo - Gminny „Ziemia Lubaczowska” 

 

Gmina Lubaczów od 2016 r. jest członkiem Związku Międzygminnego „Ziemia 

Lubaczowska”, który od stycznia 2020 r. został przekształcony w Związek Powiatowo-

Gminny, który tworzy obecnie 6 samorządów: Powiat Lubaczowski oraz Gminy: Miasto 

Lubaczów, Gmina Lubaczów, Gmina Cieszanów, Gmina Narol i Gmina Horyniec-Zdrój.  

Jednostki te, poprzez działalność w Związku integrują i wspierają rozwój regionu, 

opierając się na zasobach przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych oraz potencjale 

gospodarczym.  

Na potrzeby promocji wydarzeń organizowanych w 2019 r. na Ziemi Lubaczowskiej 

Związek przygotował kalendarz, w którym znalazła się oferta najważniejszych przedsięwzięć 

realizowanych przez gminę Lubaczów, ze szczególnym uwzględnieniem Festiwalu 

Dziedzictwa Kresów. Gmina Lubaczów wzięła udział w zorganizowanym przez Związek 

wydarzeniu pn.: „Miasteczko Ziemi Lubaczowskiej”, które odbyło się przed Urzędem 

Marszałkowskim, a jego celem była promocja obszaru (turystyczna i gospodarcza) wśród 

mieszkańców Rzeszowa i okolic, oraz osób spoza miasta wojewódzkiego przebywających  

w Rzeszowie w trakcie przedsięwzięcia. Akcja miała za zadanie zachęcić turystów do 

przyjazdu na Ziemię Lubaczowską, w tym również do Gminy Lubaczów. W trakcie wydarzenia 

odbył się briefing prasowy poświęcony promocji Festiwalu Dziedzictwa Kresów. 

Gmina Lubaczów uczestniczyła w realizacji projektu „Geocoin nową jakością 

w turystyce polsko-słowackiego pogranicza”, którego realizację Związek zakończył w 2019 r. 

Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie atrakcyjności Ziemi Lubaczowskiej  

w oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz wdrożenie innowacyjnych e-produktów 

turystycznych dla odwiedzających i mieszkańców. Gmina Lubaczów w utworzonej w ramach 

zadania grze geocoin „Skarby Ziemi Lubaczowskiej” promuje takie miejsca jak: Kresowa 

Osada w Baszni Dolnej, Pastorówka w Podlesiu oraz Huta Kryształowa. Miejscowy samorząd 

jest także częścią gry LARP „Skarb Sobieskiego”, na trasie, której turysta spotyka Kresową 

Osadę, Hutę Kryształową i „Dęby Sobieskiego” w Sieniawce. Na zakończenie projektu  

w dniach 22-23 czerwca odbył I Transgraniczny Festiwal Gier Terenowych i Nowych 

Technologii w Turystyce, w ramach którego zaprezentowano najnowsze technologie służące 
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promocji turystyki, przeprowadzono turnieje, konkursy, gry i zabawy dla wszystkich 

zainteresowanych uczestników.  

W trakcie okresu sprawozdawczego opracowano i wydano album i folder „Ziemia 

Lubaczowska - weź drugi oddech”. Publikacje o charakterze promocyjnym zawierają 

informacje o walorach Gminy Lubaczów. W 2019 r. powstał także film o Ziemi Lubaczowskiej 

promujący atrakcje i zasoby na terenie naszego samorządu. 

 

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” 

Gmina Lubaczów od 2008 r. przynależy również do Lokalnej Grupy Działania „Rozwój 

Ziemi Lubaczowskiej” obejmującej osiem sąsiadujących ze sobą gmin miejskich, miejsko-

wiejskich i wiejskich, położonych w powiecie lubaczowskim w województwie podkarpackim. 

Gmina miejska to Miasto Lubaczów, gminy miejsko-wiejskie to: Cieszanów, Narol i Oleszyce, 

zaś gminy wiejskie to: Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Stary Dzików i Wielkie Oczy. Łączna 

powierzchnia wymienionych jednostek samorządu terytorialnego wynosi 1 308 km2. Jednostki 

przynależące do LGD płacą roczne składki członkowskie w wysokości 8 000,00 zł. 

W ubiegłym roku Stowarzyszeniom z terenu gminy Lubaczów udało się pozyskać 

dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na realizację 

różnych Inicjatyw. 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w 2019 r. zrealizowało projekt 

pn.: „Organizacja spotkań i konferencji, zagospodarowanie budynku świetlicy oraz wydanie 

publikacji na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD „Rozwój Ziemi 

Lubaczowskiej”. W ramach projektu utworzono Izbę pamięci w budynku starej szkoły w 

Załużu, zorganizowano konferencję tematyczną mającą na celu promocję miejsca oraz 

upowszechnienie informacji o historii regionu i kulturze obszaru objętego LSR oraz wydano 

broszurę o Załużu, Podlesiu, Krowicy Samej, a także folder informacyjny o tradycji 

i kultywowaniu dziedzictwa oraz historii regionu. Wartość zadania wyniosła 48 000,00 zł 

dofinansowanie 46 560,00 zł. Stowarzyszenie otrzymało również dofinansowanie w wysokości 

47 045,00 zł na zadanie obejmujące wydanie publikacji pn.: Dziedzictwo przyrodniczo-

kulturowe Ziemi Lubaczowskiej oraz organizację wydarzenia promującego nową książkę. 

Została podpisana również umowa na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Krowicy Hołodowskiej”.  W projekcie 

zaplanowano zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Krowicy Hołodowskiej. Wartość 

zadania wyniosła 326 207,60 zł dofinansowanie 293 586,00 zł. 

 Stowarzyszenie otrzymało również dofinansowanie w wysokości 340 948,53 zł na 

realizację projektu pn.:„Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu 

„Kraina Malucha” w Dąbkowie” współfinansowanego z RPO WP utworzono nowe miejsca 

przedszkolne dla 22 dzieci oraz doposażono placówkę w niezbędny sprzęt, materiały i pomoce 

dydaktyczne. Całkowita wartość projektu wyniosła 401 115,92 zł.  

 

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” 

Działalność Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Roztocze, do której należy również 

Gmina Lubaczów obejmuje między innymi aktywizację społeczności lokalnej, organizację 

wydarzeń kulturalnych i promocyjnych. 

Dodatkowo stowarzyszenie organizuje również konkursy o dofinansowanie, z których 

gmina Lubaczów korzysta. Na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury 

rekreacyjnej w miejscowości Hurcze” obejmującego utworzenie/budowę boisk: do piłki 

nożnej, koszykówki udało się pozyskać z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-
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2020” dofinansowanie w wysokości 220 000,00 zł. Koszt całkowity zadania wynosi 455 001,50 

zł. Prace zostały ukończone w 2019 roku. 

 

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna 

Gmina Lubaczów jest również członkiem Podkarpackiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej, której głównym celem jest m.in. wzmocnienie wizerunku województwa jako 

miejsca atrakcyjnego turystycznie, odkrywanie i rozwój nowych produktów turystycznych, 

rozbudowa systemu informacji turystycznej, integracja środowisk turystycznych przez 

współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej, 

stowarzyszeniami, organizacjami i przedsiębiorcami, koordynowanie działań w zakresie 

planowania imprez turystycznych, inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju 

i modernizacji infrastruktury turystycznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr 

turystycznych, prowadzenie badań marketingowych, analiz i monitoringu. 

PROT działa jako stowarzyszenie non-profit. Finansuje się ze składek członkowskich, 

dotacji, jak również działalności gospodarczej. Składka członkowska na rok 2019 r. dla Gminy 

Lubaczów wyniosła 1 000 zł. 

 

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 

Gmina Lubaczów należy również do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów 

Terytorialnych, które jest regionalnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem samorządowych 

gmin, powiatów i województwa podkarpackiego zawartym dla wsparcia idei samorządu 

terytorialnego, ochrony wspólnych interesów jego członków oraz budowania integralności tego 

regionu Polski. Roczna składka członkowska, którą Gmina wpłaca wynosi 1 194,70 zł. Główne 

działania PSST w jakich uczestniczyła gmina w 2019 r. to szkolenia i sympozja. 
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IX. OŚWIATA W GMINIE 
 

W roku 2019 działalność edukacyjno - wychowawczą prowadziło pięć placówek publicznych 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach, w skład Zespołu wchodzi Przedszkole, 

Szkoła Podstawowa, do 31.08 2019 r. prowadziło działalność Publiczne Gimnazjum. 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie, w skład Zespołu wchodzi Przedszkole, 

Szkoła Podstawowa, do 31.08 2019 r. prowadziło działalność Publiczne Gimnazjum. 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej w skład Zespołu wchodzi Przedszkole, 

Szkoła Podstawowa, do 31.08 2019 r. prowadziło działalność Publiczne Gimnazjum. 

• Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej (Szkoła Podstawowa, oddział przedszkolny) 

• Gminny Żłobek w Dąbkowie” KRAINA MALUCHA” 

Przedszkola w roku 2019 

Nazwa przedszkola Liczba oddziałów Liczba 

zatrudnionych 

nauczycieli 

Ilość etatów 

Publiczne Przedszkole w 

Lisich Jamach 

3 8 5,71 

Publiczne Przedszkole w 

Młodowie 

4 9 4,13 

Publiczne Przedszkole w 

Baszni Dolnej 

3 8 4,11 

RAZEM 10 25 13,95 

 

W roku 2019 w przedszkolach objętych opieką było 163 dzieci co stanowi 10 oddziałów. 

Niewielka liczba dzieci przebywa w przedszkolach do 5 godzin dziennie.   W przedszkolach 

zatrudnionych było 25 nauczycieli na 13,95 etatu. 

Wydatki w przedszkolach przedstawiają się następująco: 

Nazwa przedszkola Wydatki 

ogółem 

Wynagrodz

enia 

Wydatki na 

rzecz osób 

fizycznych 

Wydatki związane 

z realizacją zadań 

statutowych 

Publiczne 

Przedszkole w 

Lisich Jamach 

484720,88 426682,74 22109,99 35928,15 

Publiczne 

Przedszkole w 

Młodowie 

256777,85 226529,63 16296,43 13951,79 

Publiczne 

Przedszkole w 

Baszni Dolnej 

407779,21 372953,87 16979,22 17846,12 

RAZEM 1 149 277,94 1 026 166,2

4 

55385,64 70726,06 
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W wydatkach przedszkola w Baszni Dolnej realizowany jest projekt pn.” Utworzenie nowych 

miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Baszni Dolnej” na kwotę 64 906,41 zł 

 

W Przedszkolach wyodrębnione zostały dodatkowe rozdziały z których finansowane są 

wydatki na  realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży wychowania przedszkolnego 

Nazwa przedszkola Liczba 

uczniów 

Wydatki 

ogółem 

Wynagro

dzenia 

Wydatki 

na rzecz 

osób 

fizycznyc

h 

Wydatki 

związane z 

realizacją zadań 

statutowych 

Publiczne 

Przedszkole w 

Lisich Jamach 

2 11706,15 10878,99 827,16 0,00 

Publiczne 

Przedszkole w 

Baszni Dolnej 

7 15906,32 15651,69 254,63 0,00 

RAZEM 9 27612,47 26530,68 1081,79 0,00 

 

Gminny Żłobek w Dąbkowie „KRAINA MALUCHHA” 

Żłobek w Dąbkowie prowadzi swoją działalność w ramach projektu „Dostosowanie budynku 

po byłej szkole w Dąbkowie dla potrzeb żłobka „współfinansowanego z Resortowego 

programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs Maluch edycja 2019. Do 

żłobka uczęszcza 28 dzieci. W Żłobku zatrudnionych jest 7 osób co odpowiada 5 etatów 

pracowników administracyjno – obsługowych. 

1. Wydatki ogółem 295 370,01 zł w tym: 

2. -wynagrodzenia i składki od nich naliczone 213 279,27 zł,   

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 82 090,74 zł   

Nabór dzieci wskazuje na duże zainteresowanie rodziców zapisami dzieci do Żłobka w 

Dąbkowie ze względu na urozmaicone zajęcia (spotkania z ludźmi z różnych zawodów i 

różnymi zainteresowaniami, wycieczki, różnorodność tematyczna zajęć), odpowiednią opieką 

edukacyjną, wychowawczą i opieką pielęgniarską.  

Oddział Przedszkolny Krowica Sama  

Do oddziału uczęszcza 12 dzieci, zatrudnionych jest 2 nauczycieli co odpowiada 1,05etatu.              

Wydatki bieżące 88 038,14 zł  

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone   80652,18 zł,  

świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 868,71 zł, wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych wykonano 3517,25 zł. 
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Szkoły Podstawowe w 2019 roku 

Nazwa Szkoły Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

zatrudnionych 

nauczycieli 

Ilość 

etatów 

nauczycieli 

Ilość etatów 

pracowników 

administracyjno 

obsługowych 

Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w Lisich 

Jamach   

113 8 20 14,03 6 

Szkoła Podstawowa im. 

Marii Konopnickiej w 

Młodowie   

190 11 29 21,61 8 

Szkoła Podstawowa im. 

Wincenta Witosa w Baszni 

Dolnej   

147 8 25 15,70 5 

Szkoła Podstawowa im. 

Poety ks. Jana 

Twardowskiego w Krowicy 

Samej   

97 8 20 12,22 4,75 

RAZEM 547 35 94 63,56 23,75 

 

 

W roku 2019 do Szkół Podstawowych uczęszczało 547 uczniów co stanowi 35 oddziałów.  

Wydatki w Szkołach przedstawiają się następująco: 

Nazwa Szkoły Wydatki 

ogółem 

Wynagrodzenia Wydatki na 

rzecz osób 

fizycznych 

Wydatki związane z 

realizacją zadań 

statutowych 

Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Lisich Jamach 

1441093,71 1208847,29 54659,51 177586,91 

Szkoła Podstawowa im. 

Marii Konopnickiej w 

Młodowie 

2034398,69 1731937,18 84699,44 217762,07 

Szkoła Podstawowa im. 

Wincenta Witosa w Baszni 

Dolnej 

1589837,18 1296158,58 59829,24 233849,36 

Szkoła Podstawowa im. 

Poety ks. Jana 

Twardowskiego w Krowicy 

Samej 

1310146,63 1052709,00 40242,08 217195,55 

RAZEM 675476,21 5289652,05 239430,27 846393,89 

 

W Szkołach Podstawowych wyodrębnione zostały dodatkowe rozdziały, z których 

finansowane są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

 



Raport o stanie Gminy Lubaczów za rok 2019 

str. 125 

Nazwa Szkoły Liczba 

uczniów 

Wydatki 

ogółem 

Wynagrod

zenia 

Wydatki 

na rzecz 

osób 

fizycznych 

Wydatki 

związane z 

realizacją zadań 

statutowych 

Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II w 

Lisich Jamach   

2 127370,61 115413,29 7073,92 4883,40 

Szkoła Podstawowa 

im. Marii 

Konopnickiej w 

Młodowie   

7 81558,83 74838,48 4381,95 2338,40 

Szkoła Podstawowa 

im. Wincenta Witosa 

w Baszni Dolnej   

7 262500,83 244688,21 10995,62 6817,00 

Szkoła Podstawowa 

im. Poety ks. Jana 

Twardowskiego w 

Krowicy Samej   

4 86791,25 76685,90 5910,35 4195,00 

RAZEM 20 558221,52 511625,88 28361,84 18233,80 

 

Do 31.08 2019 r. prowadziły działalność Publiczne Gimnazja. 

Nazwa Szkoły Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

zatrudniony

ch 

nauczycieli 

Ilość 

etatów 

nauczycieli 

Ilość etatów 

pracowników 

administracyjn

o obsługowych 

Publiczne Gimnazjum im. prof. 

Franciszka Misztala w Lisich 

Jamach   

28 1 11 2,26 4 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w 

Młodowie   

43 2 18 6,60 1 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w 

Baszni Dolnej   

29 1 14 3,58 0 

RAZEM 100 4 43 12,44 5 

W roku 2019 wg stanu do SIO na 30 września 2018 do Publicznych Gimnazjów uczęszczało 

100 uczniów co stanowi 4 oddziały.  

Wydatki w Gimnazjach przedstawiały się następująco: 

Nazwa Szkoły Wydatki 

ogółem 

Wynagrodz

enia 

Wydatki na 

rzecz osób 

fizycznych 

Wydatki związane 

z realizacją zadań 

statutowych 

Publiczne Gimnazjum 

im. prof. Franciszka 

Misztala w Lisich 

Jamach 

215404,13 198431,61 8129,30 8843,22 

Publiczne Gimnazjum 

Nr 1 w Młodowie do 

31.08.2018 

276645,39 251543,35 10514,88 14587,16 
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Publiczne Gimnazjum 

Nr 2 w Baszni Dolnej 

205821,55 184828,56 8339,91 12653,08 

RAZEM 697871,07 634803,52 26984,09 36083,46 

W Publicznych Gimnazjach wyodrębnione zostały dodatkowe rozdziały z których finansowane 

są wydatki na  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach 

policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej prowadzonych w branżach szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. 

 

Nazwa Szkoły Liczba 

uczniów 

Wydatki 

ogółem 

Wynagrod

zenia 

Wydatki 

na rzecz 

osób 

fizycznych 

Wydatki 

związane z 

realizacją zadań 

statutowych 

Publiczne Gimnazjum 

im. prof. Franciszka 

Misztala w Lisich 

Jamach 

1 15923,16 13976,08 901,28 1045,80 

Publiczne Gimnazjum 

Nr 2 w Baszni Dolnej 

2 35671,19 32706,99 1548,00 1416,20 

RAZEM 3 51594,35 46683,07 2449,20 2462,00 

 

Do kosztów utrzymania jednostek oświatowych w Gminie Lubaczów należy też: 

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -7544,55 zł w tym: 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach  -   1723,00 zł 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie,   -     938,30 zł 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej   -   4583,25 zł 

4. Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej    -     300,00 zł 

 

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosły - 44912,37 zł 

w tym: 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach  -     9767,01 zł 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie,   -   15422,56 zł 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej   -   12165,41 zł 

4. Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej   -     7557,39 zł 

- Pozostała działalność odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów 

wyniósł – 1377197,00 zł w tym: 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach  -   21974,00 zł 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie,   -   53578,00 zł 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej    - 42878,00 zł 

4. Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej    - 18767,00 zł                                                                    
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- Dowożenie uczniów do szkół, w tym: 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach - 75948,56 zł w tym bilety PKS dla 

35 uczniów w wysokości 17323,04 zł pozostałe koszty to wynagrodzenie kierowcy i 

koszty dowozu pozostałych uczniów BUSEM 

 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie,  -    99935,46 zł bilety PKS dla 137 

uczniów 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej  -    91034,60 zł bilety PKS dla 124 

uczniów 

4. Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej               -     20149,71 zł bilety PKS dla 

29 uczniów 

 

 

- Pomoc materialna dla uczniów -stypendia motywacyjne dla uczniów o charakterze 

sportowym i naukowym wyniosły 30046,00 zł w tym: 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach  -   10000,00 zł 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie,   -     7850,00 zł 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej    -    7896,00 zł 

4. Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej    -    4300,00 zł 

 

W Zespołach Szkół działają stołówki szkolne, których zadaniem jest gotowanie i wydawanie 

posiłków a koszt wsadu do kotła ponoszą rodzice. Wydatki na 31.12.2019 w poszczególnych 

stołówkach przedstawiają się następująco: 

 

 

 

Nazwa Stołówki przy Wpłaty na 

zakup 

posiłków 

Średnia 

dzienna liczba 

uczniów 

korzystających 

z wyżywienia 

Wydatki ogółem Wynagrod

zenia 

Wydatki związane 

z realizacją zadań 

statutowych 

Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w 

Lisich Jamach   

97990,63 163 324117,29 226328,23 97789,06 

Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w 

Młodowie   

111007,80 182 265735,17 157905,18 107829,99 

Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w 

Baszni Dolnej   

96481,00 148 219212,10 127810,54 91401,56 

RAZEM 209963,24 493 809064,56 512043,95 297020,61 
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej korzystają z wyżywienia zakupionego w 

Zakładzie Usług Komunalnych w Mokrzycy, w roku 2019 zakupiono posiłki na kwotę 

30048,27 zł.  

 

W Zespołach Szkół działają świetlice szkolne, których zadaniem jest opieka nad dziećmi i 

młodzieżą w czasie przed i po zajęciach lekcyjnych koszty utrzymania świetlic to: 

 

Zespóły boisk Sportowych ORLIK znajdują się w dwóch Zespołach szkół: 

1. Zespół Szkolno– Przedszkolny w Lisich Jamach, 

2. Zespół Szkolno– Przedszkolny w Baszni Dolnej. 

Zatrudnionych jest trzech animatorów sportu koszty prowadzenia i utrzymania orlików to 

wydatki bieżące 34762,45 zł w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczone 27815,33 zł, 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6947,12 zł.  

W Szkole Podstawowej w Krowicy Samej w okresie wakacyjnym działa Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe. Koszty schroniska w 2019 r. wynoszą 468,76 zł, jego zadaniem jest udzielenie 

noclegów turystom i wycieczkom, zapewnienie opieki dzieciom.   

Nazwa Szkoły Wydatki 

ogółem 

Wynagrodzenia Wydatki na 

rzecz osób 

fizycznych 

Wydatki związane z 

realizacją zadań 

statutowych 

Zespół Szkolno– 

Przedszkolny w 

Lisich Jamach 

117412,89 106185,39 6447,30 4780,20 

Zespół Szkolno–

Przedszkolny 

w Młodowie 

104637,62 94296,28 5770,94 4570,40 

Zespół Szkolno– 

Przedszkolny 

w Baszni Dolnej 

107717,31 97991,74 6193,37 3532,20 

Szkoła 

Podstawowa w 

Krowicy Samej 

22741,08 20945,21 621,47 1174,40 

RAZEM 352508,90 319418,62 19033,08 4057,20 
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X. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 

 

Działalność kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie jest samorządową instytucją kultury. Celem jego 

działania jest: 

a) zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, 

b) ochrona dziedzictwa kulturowego, 

c) ożywianie i podtrzymywani lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych i 

folkloru, 

d) wspieranie i promocja twórczości, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego oraz 

artystycznego, 

e) pobudzanie aspiracji kulturalnych społeczeństwa na terenie Gminy Lubaczów, 

f) inicjowanie i podejmowanie współpracy z zagranicą, ze szczególnym 

uwzględnieniem państw przygranicznych oraz członków UE w zakresie promocji 

kultury, 

g) ochrona miejsc pamięci narodowej. 

Siedzibą „Ośrodka” jest miejscowość Lubaczów ul. Kardynała Wyszyńskiego 25. 

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie swoją działalność prowadzi w oparciu o Domy 

Kultury w Baszni Dolnej, Krowicy Samej, Lisich Jamach, Młodowie i Załużu oraz Centrum 

Edukacyjno-Kulturalne „Pastorówka” w Podlesiu. 

    

GOK Lubaczów w swoim administrowaniu posiada 16 świetlic wiejskich w 

miejscowościach: Antoniki, Bałaje, Basznia Górna, Borowa Góra, Budomierz, Cetynia – 

Krowica Sama, Dąbków, Dąbrowie, Hurcze, Krowica Lasowa, Mokrzyca, Opaka, Piastowo, 

Szczutków, Tymce, Wólka Krowicka. Nadzór nad nimi sprawują opiekunowie zatrudnieni na 

umowę zlecenie. W miejscowości Bałaje znajduje się Izba Pamięci Narodowej użyczona 

Jednostce Strzeleckiej 2033” STRZELEC” w Lubaczowie. Działalność GOK oparta jest  na 

współpracy ze Szkołami Podstawowymi, Gimnazjami Publicznymi, Gminną Biblioteką 

Publiczną, stowarzyszeniami tj.: Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczym 

Gminy Lubaczów , Ludowymi Klubami Sportowymi, Stowarzyszeniem Kół Gospodyń 

Wiejskich Gminy Lubaczów, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz Klubami Seniora. 

Szereg przedsięwzięć kulturalnych opiera się na współpracy z Muzeum Kresów w 

Lubaczowie, Miejskim Domem Kultury w Lubaczowie oraz innymi ościennymi ośrodkami 

kultury. 

 

Aktualnie przy GOK działa: Zespół Pieśni i Tańca „KRESY” oraz Zespół Śpiewaczy 

„NIESPODZIANKA”. Zespoły te uświetniają uroczystości kulturalne, sportowe, patriotyczne 

oraz religijne na terenie gminy i powiatu. Uczestniczą w konkursach, festiwalach 

folklorystycznych i przeglądach grup obrzędowych. 
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ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 

 

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem oraz 

współorganizatorem wielu imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, patriotyczno –

religijnych takich jak np.: 

 Wyjazd z kolędą i życzeniami Zespołu „Gwiazdki” wraz z KGW z Wólki Krowickiej 

z SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej do Szpitala Powiatowego w 

Lubaczowie; 

 Udział grup dziecięcych w Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Herody 2019” 

 Współorganizacja spotkania noworocznego OSP w Krowicy Hołodowskiej; 

 Organizacja Jubileuszu 10 – lecia Klubu Seniora w Baszni Dolnej; 

 Spotkanie opłatkowe członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 

Południowo – Wschodnich Oddział w Lubaczowie; 

 Organizacja przedstawienia teatralnego Zespołu Śpiewaczego NIESPODZIANKA pt. 

„Po prostu życie” w Krowicy Samej; 

 Dzień Babci i Dziadka w Domach Kultury w Lisich Jamach i Załużu oraz świetlicy 

wiejskiej w Opace; 

 Organizacja ferii zimowych w placówkach GOK m.in.: wycieczka do Rzeszowa w 

ramach ferii zimowych dla dzieci i młodzieży (w programie przedstawienie w Teatrze 

im. Wandy Siemaszkowej, wizyta rekreacyjna w Parku Trampolin „Fly Park”), wyjazd 

na lodowisko do Cieszanowa. W świetlicy wiejskiej w Borowej Górze odbyły się 

zajęcia plastyczne, warsztaty z masą solną w Domu Kultury w Załużu, warsztaty 

robienia masek karnawałowych w Domu Kultury w Młodowie, zajęcia kulinarne 

w świetlicy wiejskiej w Opace i Domu kultury w Baszni Dolnej. W świetlicy wiejskiej 

w Budomierzu odbyły się zabawy ruchowe przy muzyce i konkursy plastyczne. Dom 

Kultury i biblioteka w Krowicy Samej prowadziły cykliczne zajęcia plastyczne 

i zabawy sportowe przy muzyce. Warsztaty plastyczne odbyły się także w świetlicy 

w Cetyni.  

 Organizacja „Tłustego czwartku” dla KGW w świetlicy wiejskiej w Lisich Jamach; 

 Organizacja koncertu galowego „Kresy i Przyjaciele” 

 Organizacja Dnia Kobiet dla KGW, zespołów ludowych i kobiet aktywnych w 

Kresowej Osadzie 

 Tradycje i zwyczaje Wielkanocne – Konkurs Palmy Wielkanocnej Kół Gospodyń 

Wiejskich i Klubów Seniora w świetlicy wiejskiej w Hurczu 

 Kiermasz Wielkanocny Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów na Rynku Miasta 

Lubaczowa; 

 Współorganizacja Festiwalu Piosenki Harcerskiej pt. „Niechaj Polska zna, jakich 

synów ma” w Lisich Jamach. 

 Organizacja spotkania integracyjnego Klubów Seniora gminy Lubaczów z Klubem 

Seniora ze Skawiny w Załużu 

 Organizacja Wiosennej Giełdy Ogrodniczej w Kresowej Osadzie; 

 Współorganizacja Targów Produktów Lokalnych  

 Organizacja uroczystości patriotyczno-religijnej upamiętniającej 75 rocznicę spalenia 

wsi i mordu na mieszkańcach Wólki Krowickiej przez OUN-UPA; 

 Współorganizacja „Gminnego Dnia Strażaka” w Krowicy Hołodowskiej; 

 Pomoc w organizacji „Kwietnego Biegu” dla upamiętnienia pielgrzymki Papieża Jana 

Pawła II do Polski; 
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 Pomoc w organizacji akcji na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego na Wschodzie 

– cmentarz Niemirów, pomnik Jana III Sobieskiego na rynku w Niemirowie 

 Współorganizacja Majówki Pszczelarskiej – Kresowa Osada 

 Współorganizacja IV Powiatowego Tur Szkół Podstawowych w Warcabach 100-

polowych – Kresowa Osada; 

 Organizacja uroczystości patriotyczno-religijnej upamiętniającej 78 rocznice mordu na 

mieszkańcach Załuża - Czarne, Podłęża, Dachnowa przez wojska Wehrmachtu; 

 Współorganizacja Nocy Świętojańskiej w Baszni Dolnej; 

 Organizacja Pikniku na powitanie wakacji w Lisich Jamach; 

 Spławikowe zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży na oczku wodnym w Opace w 

ramach powitania wakacji; 

 Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży na spływ kajakowy do Suśca; 

 Organizacja pikników wakacyjnych w: Borowej Górze, Opace, Bałajach, Załużu, 

Młodowie, Krowicy Samej i w Podlesiu; 

 Współorganizacja rajdu przyrodniczego dla dzieci i młodzieży do Rezerwatu „Jedlina” 

w Załużu; 

 Organizacja Gminnych Spławikowych Zawodów Wędkarskich w Opace; 

 Współorganizacja Jubileuszu 40 - lecia LKS „Zryw” Młodów połączony z Turniejem 

Piłki Nożnej LKS o Puchar Wójta Gminy Lubaczów; 

 Organizacja wakacyjnej wycieczki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubaczów do 

Warszawy w ramach realizacji projektu MKiDN „Zaprzyjaźnij się z kulturą” 

 Organizacja koncertu galowego „Kresy i Goście” – Kresowa Osada  

 Organizacja koncertu dla zespołów folklorystycznych z w ramach XVII Światowego 

Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – Kresowa Osada  

 Współorganizacja Festiwalu Dziedzictwa Kresów w Baszni Dolnej; 

 Organizacja Gminno-Dekanalnego Święta Plonów w Opace; 

 Współorganizacja Zawodów Sportowo-Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu gminy Lubaczów w Lisich Jamach; 

 Współorganizacja imprezy plenerowej „Zdrowo rosnę z KOWR”” w Kresowej 

Osadzie; 

 Uroczystość upamiętniająca postać gen. Stanisława Dąbka w 80 rocznicę śmierci 

generała oraz mieszkańców Dąbkowa (Felsendorfu) i Opaki ofiar II wojny światowej i 

pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów z OUN – UPA w latach 1944 – 1947; 

 Wizyta partnerska samorządowców Gminy Lubaczów wraz z ZPiT „Kresy” na Słowacji 

w ramach Dni Vinnego; 

 Współorganizacja uroczystości z okazji otwarcia zmodernizowanej świetlicy wiejskiej 

w Mokrzycy połączona z Świętem Pieczonego Ziemniaka; 

 Jubileusz 50-lecia Pożycia Par Małżeńskich z Gminy Lubaczów, spotkanie 

okolicznościowe w „Mikroklimacie”; 

 Udział w zbiórce zniczy w ramach akcji „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”; 

 Organizacja Obchodów Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Baszni 

Dolnej, Załużu, Młodowie – Karolówce, Dąbkowie, Podlesiu, Krowicy Samej; 

 Współorganizacja IV Transgranicznego Forum Turystyki Kulturowej w Kresowej 

Osadzie; 

 Organizacja Wieczoru Andrzejkowego połączonego z obchodami Dnia Seniora w 

Załużu dla Klubów Seniora Gminy Lubaczów; 

 Wizyta Św. Mikołaja w DK w Krowicy Samej; 
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 Współorganizacja XVIII Drużynowych Mistrzostw Powiatu Lubaczowskiego Szkół 

Podstawowych w Warcabach 100-polowych w Kresowej Osadzie; 

 Współorganizacja Spotkania Opłatkowego KGW w Lisich Jamach 

 Organizacja Spotkania Opłatkowego Klubów Seniora w Opace; 

 Organizacja wraz z KPP w Lubaczowie debaty społecznej „Bezpieczny senior” w 

Baszni Dolnej; 

 Współorganizacja „Kiermaszu bożonarodzeniowego” KGW i Stowarzyszeń  

  na Rynku w Lubaczowie.  

 

Instytucja nasza w 2019r aplikowała o środki i realizowała projekty: 

 z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tj; „Zaprzyjaźnij się z 

Kulturą” na kwotę -51 000.00zł. –wkład własny GOK do projektu- 13 860.00zł. oraz 

„Podtrzymujemy Dziedzictwo Kresowe” na kwotę- 30 000.00 zł - wkład własny do 

projektu – 10 540.00zł.  

 z dotacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa tj; „Polska Smakuje” na kwotę – 

39 935.00zł. oraz „Zdrowo rosnę z KOWR” na kwotę – 8 600.00zł. 

 z dotacji Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą 

„POLONIKA „Prace konserwatorskie i porządkowe w Niemirowie” na kwotę – 

1 400.00zł.  

 Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie w2019 r. zorganizował wydarzenia 

promocyjne finansowane ze środków Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi 

Lubaczowskiej’ tj. 

„Targi produktów Lokalnych” na kwotę 15 000.00zł oraz „Wydarzenie promujące 

produkty lokalne w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów „za kwotę 1400.00zł.  

 

  

       W ramach bieżącej działalności jednostek GOK w Domach Kultury w Młodowie, Załużu, 

Baszni Dolnej, Lisich Jamach, Krowicy Samej oraz Opace dla 6 Klubów Seniora prowadzone 

są zajęcia artystyczne, gimnastyczne z elementami rehabilitacji oraz muzyczne. Zaangażowani 

byliśmy także w kursy komputerowe, naukę języka angielskiego oraz organizację wycieczek 

krajoznawczych i spotkań okolicznościowych dla Seniorów.  

 

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie w ramach działalności prowadzi opiekę nad 

miejscami pamięci narodowej tj. pomnikami, tablicami pamiątkowymi. 

 

Należy również dodać, że nasza instytucja administruje Zabytkowy Park Podworski w 

Krowicy Samej, Park Wiejski w Baszni Dolnej, place zabaw oraz dwa przystanki MOR 

(Miejsce Obsługi Roweru) oraz kilkanaście przystanków autobusowych. 
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Działalność kulturalna Gminnej Biblioteki Publicznej 

 

Na terenie Gminy Lubaczów działa 5 filii bibliotecznych usytuowanych  

w Młodowie, Opace, Lisich Jamach, Krowicy Samej, Załużu oraz Gminna Biblioteka Publiczna  

w Baszni Dolnej. Biblioteka w Baszni Dolnej i filie w Krowicy Samej, Lisich Jamach i w 

Załużu zlokalizowane są w budynkach Gminnego Ośrodka Kultury.  Filia w Młodowie mieści 

się w pomieszczeniach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, a filia w Opace w świetlicy wiejskiej. 

W omawianym okresie przybyło ogółem 566 woluminów. Ze środków budżetowych 

zakupiono 313 książek, z tego 5 woluminów zakupiono ze środków MKiDN z programu 

Promocja czytelnictwa. W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek” przybyło 253 książki. Ponadto biblioteka otrzymała w darze  

9 książek. 

Liczba wypożyczeń w 2019 roku wyniosła 15418. 

W poszczególnych placówkach przedstawia się to następująco: 

Basznia Dolna   4115 

Młodów   624 

Lisie Jamy   3050 

Krowica Sama              5148 

Opaka     1279 

Załuże               1202 

Ogółem zarejestrowano we wszystkich bibliotekach 841 czytelników.  

Liczba czytelników w poszczególnych bibliotekach: 

Basznia Dolna   167 

Młodów    148 

Lisie Jamy    137 

Krowica Sama   168 

Opaka     114 

Załuże    107 

Biblioteka udostępnia księgozbiór prezencyjnie na miejscu oraz na zewnątrz poprzez 

wypożyczanie. Ponadto w każdej placówce znajduje się czytelnia internetowa, gdzie 
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użytkownicy korzystają z bezpłatnego Internetu. W 2019 roku z Internetu skorzystało ogółem 

942 osoby. W czytelni udostępniono 204 pozycje. 

W 2019 roku biblioteka prowadziła działania promujące książkę i bibliotekę.  

Były to: 

- współorganizacja ferii zimowych, w ramach, których odbyły się spotkania z okazji Dnia 

Babci  

i Dziadka, zorganizowano wyjazd do Teatru „Maska” i Parku Trampolin w Rzeszowie oraz 

wyjazd na sztuczne lodowisko do Cieszanowa. Ponadto prowadzone były zajęcia plastyczne, 

organizowano bale karnawałowe, konkursy literackie, quizy. W Baszni Dolnej odbyło się 

spotkanie z właścicielką gabinetu weterynaryjnego „Salamandra”, w Młodowie i w Opace 

spotkanie z policjantami z KPP w Lubaczowie. 

W ramach realizacji projektu „Biblioteka Lokalnym Centrum Historii Mieszkańców 

Gminy Lubaczów” w miesiącu lutym w FGBP w Krowicy Samej została przygotowana 

prezentacja multimedialna w oparciu o zgromadzone zdjęcia i fotografie rodzinne z lat 30 i 40 

ubiegłego stulecia. Miejscowe seniorki opowiadały m.in. o weselu krowickim, a w trakcie 

spotkania wystąpił Zespół „Niespodzianka”. Z kolei w FGBP w Załużu w ramach Spotkań 

Załuskich odbyło się spotkanie z sybirakami, którzy opowiadali o swojej tułaczce na 

„nieludzkiej ziemi”. Wystąpił również Teatr Młodych z Załuża, który zaprezentował montaż 

słowno-muzyczny „Ocalić od zapomnienia”. W ramach wydarzenia odbyła się także 

prezentacja multimedialna „Na nieludzkiej ziemi w życiu G. Herlinga-Grudzińskiego  

w nawiązaniu do bohaterów niezłomnych”.  

W marcu w Lisich Jamach miało miejsce kolejne spotkanie pt. „Historia mojej miejscowości”, 

którego uczestnikami była młodzież, miejscowy Klub Seniora i zgromadzeni mieszkańcy. 

Odbyła się prezentacja multimedialna „Wiem wszystko o miejscowości Lisie Jamy”,  

a wspomnienia seniorek wzbogacone zostały prezentacją fotografii swoich bliskich. Z kolei w 

Młodowie zostało przygotowane spotkanie przez FGBP z Młodowa i Opaki, podczas którego 

zaprezentowano prezentację multimedialną „Historie wyjęte z szuflady”. Najstarsi mieszkańcy 

podzielili się wspomnieniami i pamiątkami rodzinnymi, prezentując je zgromadzonym.  

W miesiącu marcu Biblioteka już po raz ósmy włączyła się w ogólnoeuropejską kampanię 

„Tydzień z Internetem”. w 2019 r. zwrócono uwagę na potrzeby świadomego korzystania z 

informacji publikowanych w sieci oraz zjawisko rozpowszechniania nieprawdziwych i 

jednocześnie niebezpiecznych wiadomości tzw. „fake – newsów”. W naszej bibliotece 
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zagościli przedstawiciele mediów lubaczowskich oraz przedstawiciel Katolickiego Radia 

Zamość. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m.in. tego, że nie wszystkie przekazy medialne 

opierają się na rzetelnych źródłach. Podobne spotkania, warsztaty nawiązujące do „Tygodnia z 

Internetem” odbywały się we wszystkich bibliotekach. 

W miesiącu kwietniu w Baszni Dolnej przeprowadzone zostało spotkanie nt. „Historii Parafii 

p.w. św. Andrzeja Boboli”., podczas którego odbyła się prezentacja fotografii, dokumentów 

przekazanych przez mieszkańców. Przedstawiony został rys historyczny parafii, a mieszkańcy 

dzielili się wspomnieniami o księżach związanych z parafią. 

 

W dniach od 8 do 15 maja z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w całej Polsce 

obchodzony jest „Dzień Bibliotek”, który na celu ma podkreślenie roli czytania i biblioteki. 

W naszych bibliotekach odbywały się w tych dniach spotkania, w trakcie których młodzi 

czytelnicy poznawali bibliotekę, organizowane były konkursy, wystawy pn. „Czego nie lubi 

książka”. Tematami spotkań było również odkrywanie historii miejscowości, podczas których 

wykorzystywano kroniki parafialne, literaturę regionalną i prezentacje multimedialne. 

2 czerwca podczas Wojewódzkiej Majówki Pszczelarskiej biblioteka zorganizowała Dzień 

Dziecka dla najmłodszych dzieci odwiedzających w tym dniu Kresową Osadę. W otwartą 

przestrzeń biblioteczną pn. „Biblioteka pod Chmurką” wprowadzał gość specjalny, gdzie na 

dzieci czekała animatorka zabaw dziecięcych, krzyżówki, quizy, zagadki, konkursy plastyczne, 

wspólne czytanie bajek, malowanie twarzy i wiele innych atrakcji. 

W czerwcu podczas Nocy Świętojańskiej w Baszni Dolnej zainaugurowany został projekt 

„Przystanek Biblioteka”, gdzie w specjalnie przygotowanym namiocie zorganizowano dla 

wszystkich otwartą przestrzeń biblioteczną. Czekały krzyżówki, quizy literackie, odbywały się 

warsztaty robienia wianków, a z myślą o dorosłych przygotowany został kącik z literaturą m.in. 

o tematyce kresowej.  

W miesiącu lipcu w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym Pastorówka w Podlesiu biblioteka 

zorganizowała spotkanie dla nauczycieli i bibliotekarzy z powiatu lubaczowskiego z 

przedstawicielami Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” pt. 

„Popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego zza granicą”. Kolejnym punktem było 

spotkanie autorskie z Agnieszką Rybak i Anną Smółką, autorkami książki „Wieża Eiffla nad 

Piną. Kresowe marzenia II RP”.  
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Kolejne wydarzenie odbyło się w trakcie imprezy plenerowej „Lata 20-ste, lata30-ste” na 

Rynku w Lubaczowie, gdzie biblioteka zorganizowała otwartą przestrzeń biblioteczną 

„Przystanek Biblioteka”. Do Przystanku zaproszone zostały księgarnie, wydawnictwa. Były to: 

„Księgarnia Kresowa” z Domu Spotkań z Historią, Instytut Polonika, Państwowy Instytut 

Wydawniczy, Wydawnictwo Literatura i Księgarnia Nova. Główną atrakcją Przystanku było 

spotkanie autorskie z Izabellą Klebańską, autorką książek, scenariuszy radiowych i 

telewizyjnych.  

W ramach „Przystanku” odbyły się także inne wydarzenia, część z nich miała miejsce podczas 

Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kresowych w Państwowej Szkole Muzycznej w 

Lubaczowie. Były to: prelekcje, wykłady zaproszonych gości i koncert pt. „Kresowe Dumy 

Jacka Kowalskiego”.  

  W ramach kolejnego projektu „Biblioteka pod Chmurką” przeprowadzone zostały 

prelekcje Tomasza Kuby Kozłowskiego, połączone z prezentacjami multimedialnymi pt. „Od 

litewskich mateczników po karpackie rykowiska. Z myśliwymi na Kresach” oraz „Historie 

Kresowych Miasteczek”, a 4 sierpnia 2019 r. podczas finału Festiwalu Dziedzictwa Kresów 

miała miejsce inauguracja happeningu w postaci otwartej przestrzeni bibliotecznej. 

Przygotowane zostały specjalne miejsca do wspólnego czytania książek m.in. o tematyce 

kresowej. Zaproszony gość – aktorka z Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie 

wprowadzała odwiedzających przestrzeń w „Bibliotekę pod Chmurką”. Odbyło się spotkanie 

autorskie z Dorotą Combrzyńską-Nogalą, autorką książek dla dzieci tj. „Wysiedleni” czy 

„Syberyjskie przygody chmurki”. W tym dniu również w ramach projektu „Przystanek 

Biblioteka” na placu festiwalowym zaprezentowały się zaproszone przez bibliotekę księgarnie 

i wydawnictwa, które oferowały swoje zasoby. W ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów 

odbyło się również spotkanie z Anną Seniuk- aktorką teatralną i filmową, autorką książki 

„Nietypowa baba jestem”. 

 W okresie wakacyjnym biblioteka była współorganizatorem zajęć dla dzieci i 

młodzieży, w ramach których zorganizowana została m.in. wycieczka do Warszawy, odbywały 

się pikniki rodzinne, spotkania, rajdy rowerowe, dyskoteki. Zorganizowany został wyjazd do 

Parku Linowego w Krzeszowie. 

 W miesiącu wrześniu biblioteka była współorganizatorem Gminno-Dekanalnych 

Dożynek w Opace. Również we wrześniu przystąpiliśmy do projektu „Mała książki-wielki 

człowiek”, organizowanego przez Instytut Książki, a skierowanego do najmłodszych 
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odbiorców w wieku od 3 do 6 lat. W ramach projektu biblioteka przekazała najmłodszym 

wyprawki czytelnicze oraz karty małego czytelnika. Najbardziej aktywnym czytelnikom 

wręczone zostały upominki i dyplomy gratulacyjne. 

 7 września w ramach projektu „Biblioteka pod Chmurką” zorganizowany został „Dzień 

z Mikołajem Rejem”. Wydarzenie to nawiązywało do przypadającej w 2019 roku 450. rocznicy 

śmierci m. Reja. W Centrum Edukacyjno-Kulturalnym Pastorówka w Podlesiu odbyły się 

warsztaty tańca dawnego prowadzone przez zespół „Rocal Fuza”. Zespół ten specjalizuje się w 

wykonywaniu muzyki średniowiecznej i renesansowej. W tym dniu młodzież brała również 

udział w warsztatach kaligrafii prowadzonych przez pracownika Muzeum Pałacu Króla Jana 

III Sobieskiego w Wilanowie. Postać Mikołaja Reja przybliżyła zebranym na spotkaniu 

autorskim Anna Odrzywolska, autorka książki „Mikrokosmos Człowieka Poczciwego wg 

Mikołaja Reja”. Wieczór zakończył koncert zespołu „Rocal Fuza”. W tym dniu również 

odbywała się w całej Polsce akcja Narodowego Czytania. Do Pastorówki przybyli zaproszeni 

seniorzy z Klubów Seniora z terenu Gminy Lubaczów by wraz z młodzieżą, nauczycielami i 

zaproszonymi gośćmi czytać fragmenty nowel polskich. 

 W ramach projektu „Biblioteka pod Chmurką” zorganizowane zostały również 

spotkania autorskie z Agnieszką Martinką, która na kanwie swojej podróży rowerowej do 

miejsca zesłania ojca na Uralu napisała książkę „Połowinka. Rowerem na Ural do miejsca 

zesłania ojca. Wspomnienia Ojca, wspomnienia córki”.  

 W dniach od 27 do 30 września zorganizowano cykl spotkań upamiętniających 80. 

rocznicę wybuchu II wojny światowej. W bibliotekach odbywały się spotkania z najstarszymi 

mieszkańcami, którzy dzielili się trudnymi wspomnieniami z czasów, w którym przyszło im 

żyć.  

 W listopadzie biblioteka zorganizowała kolejne Spotkanie Załuskie pt. „Połączyła ich 

Polska”. Wydarzenie poświęcone zostało dwóm wielkim Polakom: św. Janowi Pawłowi II i 

Stanisławowi Moniuszce w 200-setną rocznicę jego urodzin. Zaprezentowany został montaż 

słowno-muzyczny „Kawiarniane wspomnienia”, odbyła prezentacja multimedialna dotycząca 

osoby Stanisława Moniuszki. Czytano także fragmenty książki Izabelli Klebańskiej o S. 

Moniuszce.  

W związku z obchodami Światowego Dnia Pluszowego Misia przypadającego w listopadzie w 

bibliotekach zorganizowane zostały spotkania z najmłodszymi. Odbyły się konkursy, zabawy, 

czytanie bajek. 
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 Projekty „Przystanek Biblioteka” i „Biblioteka pod Chmurką” realizowane były ze 

środków MKiDN pochodzących z Funduszy Promocji Kultury. W ramach programu Biblioteki 

Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” GBP otrzymała 

dofinasowanie w kwocie 4600 zł. Realizowany był również projekt „Zawsze Niepodległa” ze 

środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022, w ramach którego został 

wykonany m.in. mural patrona Gimnazjum prof. Franciszka Misztala w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Lisich Jamach. 

 W 2019 roku przeprowadzono w FGBP w Krowicy Samej inwentaryzację księgozbioru. 
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XI. POMOC SPOŁECZNA 
 

Pomoc społeczna – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Polityka społeczna w gminie Lubaczów realizowana jest przez jednostkę organizacyjną tj. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie.  

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są 

w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im 

życie  

w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także 

zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Ośrodek realizował w 2019 r. zadania polegające na świadczeniu pomocy finansowej i 

rzeczowej oraz pomocy opiekuńczej.  

Usługi opiekuńcze 

Usługi opiekuńcze były świadczone przez uczestników Centrum Integracji Społecznej w 

Dąbrowie 

powyższą pomocą objętych było 2 osoby, łączny koszt tego zadania 9 941,00 zł. Świadczenie 

usług opiekuńczych na terenie gminy Lubaczów jest zasadne, ponieważ w swoim miejscu 

zamieszkania co zapewnia im komfort psychiczny i integrację z ludźmi w ich środowisku 

lokalnym. Z terenu naszej gminy przebywało 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej /3 – DPS 

Ruda Różaniecka, 1 – DPS Sośnica/ łączne utrzymanie tych osób wyniosło 136 000,00 zł. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej objętych było 20 osób koszt zadania 151 

240,00 zł. 

Ośrodek dodatkowo sfinansował koszt utrzymania 7 nieletnich dzieci przebywających w 

rodzinach zastępczych z powodu niewydolności wychowawczej rodziców koszt zadania 36 

000,00 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie w 2019 roku zgodnie z ustawą o 

wspieraniu rodziny  

I systemie pieczy zastępczej zatrudniał 1 asystenta (na podstawie umowy o pracę). Wsparciem 

asystenta zostało objętych 15 rodzin niewydolnych rodzin z terenu gminy Lubaczów, w których 

wychowywało się       nieletnich dzieci.  Ośrodek udzielił pomocy 1 346 osobom, co stanowi 

14,32 % ogółu mieszkańców gminy Lubaczów. Były wypłacane następujące zasiłki: 

Zasiłek stały 

Zasiłek stały ustala się: w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy pomiędzy 

kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, w przypadku 

osoby w rodzinie –różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem 

na osobę w rodzinie. 

W roku 2019 przyznano 38 zasiłków stałych na kwotę 187 761,00 zł. 

Składki zdrowotne 

 Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej opłacane były składki za 

osoby pobierające zasiłek stały, dotyczy to osób, które nie podlegają ubezpieczeniu 

zdrowotnemu z innego tytułu. Opłacono za 31 osobom pobierających zasiłek stały. 
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Zasiłki celowe 

 

Przyznawane są na podstawie art. 39 - 41 ustawy o pomocy społecznej w celu 

zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. W ramach tej formy pomocy Ośrodek przyznaje 

pomoc w formie zasiłków celowych, celowych specjalnych. Zasiłki celowe są świadczeniami 

przyznawanymi w miesiącu złożenia kompletu dokumentów w związku z koniecznością 

zaspokojenia konkretnej potrzeby np. zakup opału, zakup żywności, zakup leków, zakup 

odzieży. 

 

199 rodzin   skorzystało z pomocy w formie zasiłków celowych w tym 56 rodzin z zasiłków 

celowych specjalnych na łączna kwotę 258 098,00 zł. 

 

 

 

Zasiłek okresowy 

 

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 

bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej, 

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

 

Zasiłek okresowy ustala się: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej, 

2) W przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny 

a dochodem tej rodziny, 

3) Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie może 

być niższa niż 50 % różnicy między: 

a) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, 

b) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny, 

c) kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. 

 

W roku 2019 przyznano 132 rodzinom zasiłki okresowe na kwotę 297 000,00 zł. 

 

 

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 

W roku 2019 realizowany był program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” (Ustawa 

z dnia 15 października 2018 r. o ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140). Posiłek w 

szkole i w domu”, którego celem jest m.in. wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o 

charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci, oraz zapewnienia posiłku osobom 

jego pobawionym. 

Na realizację powyższego programu przeznaczono 342 910,00 zł z tego środki własne 

Gminy wyniosły 68 582,00 zł., a dotacja z budżetu państwa   274 328,00 zł. 
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W ramach realizacji programu pomocą w formie gorącego posiłku objęto 294 dzieci: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach, 

 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Młodowie,  

 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baszni Dolnej,  

 Szkoła Podstawowa Krowica Sama,  

 Społeczna Szkoła z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu, 

 Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, 

 Zespół Szkół w Oleszycach, 

 Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, 

 

Stypendia szkolne 

 

Ponadto realizowane były zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz., U z 2018 r.  poz.1457 ze zm.) oraz Uchwałą Rady 

Gminy w Lubaczowie Nr XII/138/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r, w sprawie uchwalenia 

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Lubaczów Stypendium przyznaje się na wniosek rodzica lub 

pełnoletniego ucznia zamieszkałego na terenie gminy w terminie ustawowym do 15 września 

danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach np. utrata pracy wniosek należy przyjąć 

w innym terminie. 

Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 528,00 zł minimalne stypendium 

wynosi 99,20 zł maksymalne 248 zł. 

Zasiłki szkolne wypłacane są w zależności od zdarzenia losowego w terminie dwóch 

miesięcy i nie mogą być wyższe niż pięciokrotność zasiłku rodzinnego pokrycie tych wydatków 

gmina otrzymuje dotację w wysokości 90 % i 10 % wkład własny.  

Ogółem w 2019 roku wypłacono stypendia i zasiłki szkolne na kwotę  

227 781,78 zł tj.   205 000,00 zł dotacja i 22 777,78 zł środków własnych. 

 

Dodatki mieszkaniowe 

 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę 

mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych. Zasady i tryb przyznawania 

dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z późn. zm. 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeśli średni miesięczny dochód na jednego 

członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o 

przyznanie nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie 

jednoosobowym (tj. 1 802,15 zł). 

W gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1 287,25 zł. 

 W roku 2019 wpłacono 78 dodatki na kwotę 10 243,12 zł. 

 

Dodatek energetyczny 

 

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie trzy warunki: 

 ma przyznany dodatek mieszkaniowy, 
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 jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy 

na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartym z przedsiębiorstwem 

energetycznym, 

 zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna. 

 

Zgodnie z obwieszczeniem ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2017 r, wysokość 

dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r, do 30 kwietnia 2018 r, dla 

gospodarstwa domowego: 

 

 prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,35zł/miesięcznie 

 składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,71 zł/miesięcznie 

 składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,92 zł/miesięcznie 

W 2019 roku wypłacono 65 dodatków na kwotę 1 196,80 zł. 

 

Świadczenia rodzinne 

 

Świadczenia rodzinne są obligatoryjnymi świadczeniami udzielanymi na roczne okresy 

zasiłkowe. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia przyznawane na okres od 1 

listopada 2018 roku do 31 października 2019 roku oraz przyznano świadczenia na okres od 1 

listopada 2019 roku do 31 października 2020 roku. 

Powyższe świadczenia przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, do 

których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przepisy o 

zezwoleniach i zgodę na przebywanie, pobyt, zamieszkanie na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne. 

Głównym kryterium uprawniającym do świadczeń rodzinnych w postaci zasiłku rodzinnego 

oraz dodatków do zasiłku, obok posiadania dziecka na utrzymaniu, jest przeciętny miesięczny 

dochód  

w przeliczeniu na osobę w rodzinie z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy. 

Kryterium dochodowe dotyczy dochodu netto, tj. po odliczeniu podatku dochodowego 

i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i wynosiło w okresie od 01.01.2019 r. – 

30.10.2020 r.  674 zł na osobę lub 764 zł, jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko 

niepełnosprawne. 

Zasiłek rodzinny był przyznany dla 805 dzieci na kwotę 1 614 330 zł 

W przypadku świadczeń opiekuńczych jakimi są: zasiłek pielęgnacyjny oraz 

świadczenie pielęgnacyjne, uprawnienie nie jest zależne od dochodu. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: 

1) matce albo ojcu, 

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

ciąży obowiązek alimentacyjny, 

3) opiekunowi faktycznemu dziecka 

 

Jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania opieki nad osobom legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 

ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osobie w związku 

ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
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współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Świadczenie pielęgnacyjne dla 36 osób na kwotę 646 317,00 zł 

Drugim świadczeniem opiekuńczym jest zasiłek pielęgnacyjny. 

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających 

z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do 

samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

1) niepełnosprawnemu dziecku, 

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

3) osobie, która ukończyła 75 lat. 

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku 

życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 

niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. 

Zasiłek pielęgnacyjny był przyznany dla 264 osób na kwotę 600 663,00 zł 

 

Od stycznia 2013 r. wprowadzone zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych specjalny 

zasiłek opiekuńczy. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ciąży 

obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w 

związku z koniecznością stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej 

opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 

764 zł. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 

wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do 

specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej 

najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, 

specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie 

zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny 

zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 

620,00 zł miesięcznie, otrzymuje go 48 osoby na kwotę 325 920,00 zł 

 

 

Świadczenie rodzicielskie 

 Świadczenie rodzicielskie przysługuje: 

1) matce lub ojcu dziecka  

2) opiekunowi faktycznemu 

3) rodzinie zastępczej 

4) osobie, która przysposobiła dziecko. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobie, która nie była zatrudniona. 

Zostało przyznane dla 23 osób na kwotę 166 794,00 zł 
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Świadczenia wychowawcze jest to częściowe pokrycie wydatków związanych z 

wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych, a 

także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 

opiekunowi prawnemu dziecka. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez okres na jaki mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe 

o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.  

Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia  

w wysokości 500,00 zł. miesięcznie na drugie i kolejne dzieci bez względu na osiągany przez 

rodzinę dochód. Natomiast na pierwsze dziecko świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny 

jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, 

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. 

Od 1 lipca 2019 r świadczenie wychowawcze przyznawane jest bez względu na dochód 

rodziny. 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli: 

 dziecko pozostaje w związku małżeńskim;  

 dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo 

w pieczy zastępczej;  

 pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne 

dziecko;  

 członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze 

do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 

społecznym stanowią inaczej. 

  

Dane na dzień 31.12.2019r. 

 

 Liczba złożonych wniosków – 956 

- w tym złożonych w formie papierowej – 445 

- złożonych drogą elektroniczną – 511 

 Wnioski przekazane przez GOPS Lubaczów do rozpatrzenia Wojewody 

Podkarpackiego – 118 

 Rodziny, którym przyznano ŚW - 956 

 Dzieci, którym przyznano ŚW – 1 603 

 Liczba świadczeń wychowawczych – 15 367 

 Suma wypłat – 7 796 846,12 zł. 

 

 

Od 1 lipca 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania 

wynikające z Rozporządzenia dot. rządowego programu „Dobry start”. 
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Program ten to inwestycja w edukację polskich dzieci to 300 złotych jednorazowego wsparcia 

dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego 

dochodu. 

Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom 

prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-

terapeutycznych oraz osobom uczącym się  

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do 

ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia; 

oraz przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących 

się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Świadczenie dobry start nie przysługuje: 

- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, 

schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole 

wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie; 

- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

Liczba złożonych wniosków- 765 

- w tym złożonych drogą elektroniczną – 373 

Liczba przyznanych świadczeń- 1 139 

Suma wypłat – 353 090,00 zł 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: 

 osobom zamieszkałym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres 

świadczonych, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 

 osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w 

szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku 

posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo, 

 jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł 

 

Ustalone prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują 

odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek 

należy złożyć w Ośrodku ze względu na miejsce zamieszkania. Osobą uprawnioną jest osoba 

uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego 

przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji to egzekucja, 

w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z 

tytułu zaległości i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa 

się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko 

dłużnikowi przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

Świadczenie alimentacyjne wypłacane jest przez okres świadczonych w wysokości bieżąco 

ustalonych alimentów, lecz nie wyższej niż 500,00 zł. Okres na jaki ustala się prawo do 
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świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września 

następnego roku kalendarzowego. 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 

 została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie 

zastępczej, 

 zawarła związek małżeński. 

 

W roku 2019 wydano 41 decyzji w sprawie funduszu alimentacyjnego i wydatkowano kwotę 

236 095,00 zł 

 

Obsługa dłużników alimentacyjnych 

 

Dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 roku 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jest osoba zobowiązana do alimentów na 

podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna. 

Organem właściwym dłużnika jest wójt właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. 

 

Organ właściwy dłużnika wykonuje niżej wymienione czynności: 

 

1) po otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika, organ dłużnika 

przeprowadza wywiad alimentacyjny – przeprowadzono 40 wywiadów 

alimentacyjnych oraz przyjmuje oświadczenie majątkowe – przyjęto 38 oświadczeń 

majątkowych, 

Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 1 Wójt Gminy Lubaczów upoważnił jednego 

pracownika ze świadczeń rodzinnych i kierownika Ośrodka do przeprowadzania 

wywiadów oraz przyjmowania oświadczeń, 

2) przekazano komornikowi sądowemu 45 informacje mające wpływ na skuteczność 

egzekucji, w szczególności ustalone w wywiadzie i oświadczeniu, 

3) podczas wywiadu upoważniony pracownik ustala, z jakich powodów dłużnik nie może 

wywiązać się z zobowiązań. Jeśli powodem jest brak zatrudnienia organ dłużnika: 

- zobowiązał 12 dłużników do zarejestrowania się w PUP,   

- informuje właściwy PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika. 
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Pomoc Społeczna – Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie 

chorych 

 

Dom Pomocy Społecznej dla osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy 

Lasowej działa na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2018 

roku, nr S - I.9423.3.3.2018 zezwalającej Gminie Lubaczów na prowadzenie domu na czas 

nieokreślony. W świetle niniejszych decyzji Dom ten przeznaczony jest dla 28 osób, kobiet 

i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.  

Dom jest jednostką budżetową Gminy Lubaczów. Aktem prawnym regulującym 

zadania, prawa i obowiązki mieszkańców, organizację Domu, zasady gospodarki 

finansowej jest Statut Domu zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Lubaczów 

Nr XLVII/450/2018 z dnia 14 marca 2018 r.  

Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej działa w oparciu o przepisy:  

- Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2019r. poz. 1507); 

- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (jednolity tekst 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z póz. zm.); 

 -Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 

z 2019 r. poz.506 z poz. zm.);  

- Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 

2018 r. w sprawie domów pomocy społecznej. 

Głównym celem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz 

świadczenie usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na 

poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych 

potrzeb osób w nich zamieszkujących. Dom zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego 

i godnego życia z przestrzeganiem praw do wolności, intymności, niezależności dostosowanej 

do poziomu sprawności fizycznej i psychicznej oraz podtrzymywanie samodzielności i 

poczucia bezpieczeństwa.  

Mieszkańcy domu mają prawo do korzystania ze wszelkich świadczeń udzielanych 

zgodnie z obowiązującym standardem. 

 

Opis usług bytowych 

Dom zapewnia całodobową opiekę polegającą na świadczeniu usług: 

 bytowych, zapewniających: 

a) miejsce zamieszkania, 

b) pełne wyżywienie, 

c) odzież i obuwie, 

d) utrzymanie czystości. 
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Miejsce zamieszkania 

W Domu znajdują się: osiem pokoi 2 osobowych i cztery pokoje 3 osobowe, pokoje 

mieszkalne z łazienkami, pokoje dziennego pobytu, gabinet medycznej pomocy doraźnej, 

pomieszczenia do terapii zajęciowej, biblioteka, kuchenka pomocnicza, jadalnia, pralnia, pokój 

gościnny, kaplica, łazienki przystosowane do kąpieli osób leżących, pomieszczenie 

pomocnicze do prania i suszenia, palarnia inne pomieszczenia techniczne służące zaspokojeniu 

potrzeb sanitarnych mieszkańców. Pokoje mieszkalne rozmieszczone są na dwóch 

kondygnacjach, a poruszanie się między piętrami zapewnia winda osobowa. W pokojach są 

sygnalizacje przyzywowe i czujniki p/ poż. Pozbawiony barier architektonicznych Dom 

wyposażony jest również w podjazd dla osób niepełnosprawnych.  

Wyżywienie  

W 2019 roku Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Mokrzycy zapewniał codzienne 

wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywienia, w tym również wyżywienie dietetyczne 

zgodne ze wskazaniem lekarza. 

Mieszkańcy mieli zapewnione: 

a) śniadanie, drugie śniadanie dla cukrzyków, obiad, podwieczorek i kolację, 

b) możliwość otrzymania posiłku dodatkowego, 

c) posiłki dietetyczne (2 cukrzycowe diety, 1ekkostrawna dieta,3 wątrobowe diety),  

d) dostęp w kuchence pomocniczej do podstawowych produktów żywnościowych przez całą 

dobę.  

Mieszkańcy spożywali posiłki w jadalni lub ze względu na stan zdrowia w swoich 

pokojach, albo byli karmieni. Dzienny koszt wyżywienia przypadający na jednego mieszkańca 

w 2019 roku wynosił: 27 zł.  

 

Odzież i obuwie  

Mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich 

zakupienia z własnych środków, Dom zapewniał odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, 

dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, 

w tym: 

a) odzież całodzienną ‒ co najmniej dwa zestawy, 

b) odzież zewnętrzną -płaszcz lub kurtkę ‒ co najmniej jeden zestaw, 

c) bieliznę dzienną ‒ co najmniej 4 komplety,  

d) bieliznę nocną ‒ co najmniej2 komplety, 

e) co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe – przy czym w przypadku 

mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowywano do potrzeb 

wynikających z ich stanu zdrowia. 
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Utrzymanie czystości 

Dom zapewniał mieszkańcom pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku, 

gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i środków higienicznych, zapewniał 

im w szczególności:  

a) w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon 

do mycia włosów, a dla mężczyzn przybory do golenia,  

b) co najmniej dwie sztuki ręczników, zmienianych w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 

tydzień, 

c) pościel, zmieniano w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

 

Opis usług opiekuńczych  

 Sfera usług opiekuńczych związana jest ściśle z zakresem obowiązków pracowników 

Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego. W pakiecie oferowanych przez Dom usług 

opiekuńczych, dominujące świadczenia polegały na: 

-  udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, 

-  pielęgnacji, 

-  niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych. 

Usługi opiekuńcze wykonywane były przez pracowników jednostki i poprzez pracownika 

pierwszego kontaktu na podstawie diagnozy potrzeb opiekuńczych i terapeutycznych oraz 

zgodnie z opracowanym indywidualnym planem wspierania mieszkańca.  Polegały one na 

udzielaniu pomocy i wsparcia w podstawowych czynnościach życia codziennego, pielęgnacji 

i niezbędnej pomocy w załatwieniu spraw osobistych, utrzymaniu kontaktów z rodziną 

i środowiskiem lokalnym. Prowadzono działania w celu zapobiegania chorobom oraz 

utrzymaniu mieszkańców w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej.  Dom zapewniał 

całkowitą, całodobową pomoc w czynnościach życia codziennego i wsparcie psychiczne. 

Usługi dostosowywano do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 

niepełnosprawności, świadczone przez personel ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym. 

Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych 

 

Podejmowane działania dostosowane były do indywidualnych zdolności, możliwości 

oraz potrzeb mieszkańców:  

 Rozpoznawano potrzeby i problemy podopiecznych o różnym stopniu zaawansowania 

choroby i różnym wieku, analizowano możliwości i ograniczenia w zaspakajaniu 

rozpoznanych potrzeb, w zaspokajaniu potrzeb biologicznych. 

 Aktywizowano mieszkańców do zwiększenia samodzielności życiowej oraz 

podtrzymywaniu aktywności społecznej.  

 Pomagano podopiecznym w czynnościach życia codziennego, w zaspokajaniu potrzeb 

biologicznych, dbano o ich bezpieczeństwo oraz promowano zdrowy styl życia. 

 Wykonywano polecenia pielęgniarki i lekarza dotyczące opieki nad osobami chorymi i 

niesamodzielnymi, wykonywano zabiegi higieniczne. 
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Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych dostosowane było do 

indywidualnych zdolności, możliwości oraz potrzeb mieszkańców. Każde z wyżej 

wymienionych działań miało na celu zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa oraz dobrego 

samopoczucia i zdrowia, jak również radzenie sobie z „zadaniami” dnia codziennego.  

Udzielanie pomocy w pielęgnacji  

     Mieszkańcy mieli zapewniony stały dostęp do usług medycznych przez lekarza POZ 

z R-36 w Lubaczowie - wizyta lekarza rodzinnego raz w tygodniu 4 godziny, oraz 

specjalistycznej opieki psychiatrycznej raz w tygodniu również 4 godziny. Usługi realizowane 

na terenie domu przez pielęgniarki pracujące w ramach umowy, sprawujące całodobową opiekę 

nad mieszkańcami. Przez cały rok pielęgniarki uczestniczyły w realizacji zadań związanych 

z zapewnieniem opieki i leczenia, oraz wykonywania zleceń lekarskich takich jak: iniekcje, 

pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych, EKG, pomiar RR, pomiar temperatury ciała, 

pomiar masy ciała, pomiar glikemii. Na bieżąco monitorowały potrzeby pielęgnacyjne 

mieszkańców, realizowały czynności w ramach pomocy doraźnej, wykonywały opatrunki, 

zapewniały stałą opiekę farmakologiczną, przygotowywały mieszkańców do badań 

diagnostycznych: kolonoskopii, tomografii komputerowej, biopsji. 

W 2019 roku Mieszkańcy wymagali następujących konsultacji lekarzy specjalistów: 

• por. okulistyczna – 19 razy 

• stomatologa – 34 razy 

• por. ortopedyczna – 2 razy 

• por. chirurgiczna – 4 razy 

• por. dermatologiczna – 9 razy 

• por. endokrynologiczna – 10 razy 

• por. pulmonologiczna – 3 razy 

• por. chorób zakaźnych – 17mrazy 

• por. urologiczna – 5 razy 

• por. kardiologiczna - 2 razy 

• por. diabetologiczna – 5 razy 

• por. reumatologiczna – 1 raz 

• por. ginekologiczna – 7 razy 

• por. laryngologiczna – 1 raz 

 

Inne usługi medyczne: 

• rtg – 12 razy 

• badania laboratoryjne – 70 razy 

• szpital Zamość- koronografia – 1 raz 

• operacja zaćmy - 1 raz 

• mammografia – 1 raz 

• spirometria – 1 raz 

• szpital Przemyśl oddział Urologiczny – 1 raz 

• profil glikemii całodobowy – 1 raz 

• szczepienia p/WZW – 27 razy 
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• szpital Jarosław Psychiatryczny – 3 razy 

• wezwanie pogotowia – 10 razy 

Dom pomagał mieszkańcom w czynnościach pielęgnacyjno - higienicznych, czynności 

te polegały na pomocy osobom niewydolnym fizycznie przy zabiegach higienicznych tj. pomoc 

w utrzymywaniu czystości osobistej – kąpiele, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, 

pielęgnacja skóry i paznokci. Osoby leżące – toaletowa w łóżku, ćwiczenia czynno - bierne 

w pozycji leżącej, toaleta przeciwodleżynowa, przeciwodparzeniowa, gimnastyka oddechowa, 

trening ortostatyczny (przy bólach i zawrotach głowy). Układanie i rozdawanie leków 

zalecanych przez lekarzy, nadzorowanie w przyjmowaniu leków, uzupełnianie brakujących 

leków. Stosowanie sprzętu rehabilitacyjnego. Uzupełnianie i przygotowywanie dokumentacji 

medycznej. Unikanie i likwidowanie sytuacji stresogennych u mieszkańców oraz 

rozwiązywanie konfliktów pomiędzy mieszkańcami, czuwanie nad bezpieczeństwem. 

Rozmowa z mieszkańcami, którzy potrzebowali porad, szerzenie oświaty zdrowotnej na temat 

jednostki chorobowej Mieszkańców. 

Nasz Dom zapewniał mieszkańcom również opiekę psychologiczną - raz w tygodniu na 

4 godziny. Psycholog wspomagał w 2019 roku wszystkich mieszkańców w procesie 

adaptacyjnym. Formy terapii dostosowane były do możliwości mieszkańców i stanowiły przede 

wszystkim psychologiczne rozmowy wspierające. Podejmowane terapie psychologiczne 

odnosiły się głównie do: 

− rozpoznawania indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz ich możliwości, 

− stałego wsparcia wszystkich mieszkańców według potrzeb zgłaszanych przez nich osobiście, 

wskazań pielęgniarek i opiekunów, 

− całorocznej pracy indywidualnie z osobami o obniżonym nastroju, lękowych pobudzonych, 

których reakcje afektywne są niestabilne, słabo kontrolowane mających problemy z adaptacją, 

chętnymi do omówienia swoich problemów osobistych i rodzinnych, 

− pracą nad obniżeniem i niwelowaniem zachowani agresywnych,  

− mobilizowanie do podjęcia aktywności poprzez udział w zajęciach proponowanych przez 

DPS, rozwijanie bądź podtrzymywanie zainteresowań,  

 wzmacniania poczucia własnej wartości,  

 mobilizowania do wsparcia, pomocy osobom słabszym  

 treningu umiejętności społecznych,  

 rozwijania umiejętności komunikowania się,  

 stymulowania umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach. 

Prowadzono również zajęcia z rehabilitantem dwa razy w tygodniu 2 godziny. W trakcie 

porannej gimnastyki brało udział regularnie 15 mieszkańców. Z uwagi na profil Domu 

największe efekty rehabilitacyjne uzyskuje się stosując program zajęć przygotowany w oparciu 

o indywidualne potrzeby i predyspozycje mieszkańców. Wykonywano zabiegi z kinezyterapii 

(ćwiczenia bierne, ćwiczenia na przyrządach i terapia). Stosowana była również fizykoterapia. 

Zabiegi z elektroterapii (prądy interferencyjne, TENS, laser, masaże i inne zabiegi w zależności 

od potrzeb i zleceń lekarskich). Kinezyterapia opierała się głównie na ćwiczeniach 

ogólnousprawniających, relaksacyjnych, a także na ćwiczeniach biernych. W celu podnoszenia 

sprawności i aktywizacji Mieszkańców organizowane były spacery i wycieczki piesze po 

okolicach Krowicy Lasowej.  
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Udzielenia niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych  

W załatwianiu spraw osobistych pomocy mieszkańcom udzielał pracownik socjalny 

swoimi działaniami wspierając i pomagając mieszkańcom we wszystkich czynnościach, 

sprawach dotyczących ich życia codziennego, począwszy od momentu przybycia do DPS. 

Praca socjalna na rzecz mieszkańców obejmowała: pomoc w adaptacji w nowym środowisku 

mieszkańcom; zameldowanie mieszkańców na pobyt stały i na pobyt czasowy. Sporządzano 

i złożono wnioski na podstawie, których wydano mieszkańcom dowody osobiste, 

przygotowywano dokumentację do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

celem ustalenia stopnia niepełnosprawności dla mieszkańców, przeprowadzono u mieszkańców 

wywiady środowiskowe związane ustaleniem odpłatności oraz ze zmianą dochodu własnego 

mieszkańca, zmianą odpłatności za pobyt w DPS lub aktualizacją do OPS dotyczącą osób 

otrzymujących zasiłki stałe, złożono wnioski do PFRON w celu uzyskania dofinansowania na 

refundacje sprzętu wspomagającego dla mieszkańców, zapewniono odzież, obuwie oraz 

artykuły higieny osobistej uwzględniając bieżące potrzeby mieszkańców, współpracowano z 

opiekunami prawnymi mieszkańców, nawiązywano oraz utrzymywano kontakty z rodzinami 

oraz organizowano wyjazdy mieszkańców na urlopy i święta do domów rodzinnych, 

zapewniono rozwój samorządności mieszkańców Domu, oraz sprawne załatwianie skarg i 

wniosków. 

Opis usług wspomagających 

 

Organizacji terapii zajęciowej  

Terapia zajęciowa prowadzona w naszym DPS miała za zadanie uaktywnić Mieszkańców 

poprzez wykonywanie określonych czynności mających również charakter usprawniania 

psychicznego i fizycznego. Program pracy dostosowany był do zróżnicowanych możliwości 

psychofizycznych Mieszkańców, ich zdolności i zainteresowań. Jej celem była pomoc w 

aktywnym wykorzystywaniu wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań. Terapia 

prowadzona była w różnych formach. Zajęcia terapeutyczne odbywały się indywidualnie 

i w grupach.  

W pracowni terapii zajęciowej oraz bibliotece prowadzone były:  

- zajęcia plastyczne,  

- zajęcia muzyczne,  

- zajęcia teatralne,  

- zajęcia komputerowe,  

- zajęcia kulinarne,  

- robótki ręczne,  

-biblioterapia,  

- prace manualne,  

- ergoterapia – ogrodnictwo, krawiectwo. 

- socjoterapia – ludoterapia, zajęcia ruchowe, rekreacja. 

-areteterapia : rysunek, malarstwo, zdobnictwo, dekoratorstwo.  

- gry intelektualne,  

-silwoterpia – kontakt z przyrodą.  

Ponadto prowadzone były treningi funkcjonowania w życiu codziennym (trening nauki 

higieny, trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening umiejętności praktycznych, trening 
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budżetowy.) Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, Trening kształtowania 

umiejętności interpersonalnych.   

Kształtowano właściwe postawy i zachowania oraz współdziałano w rozwiązywaniu 

problemów w sytuacjach trudnych i konfliktowych, udzielano wsparcia psychicznego, 

 Opracowywano i realizowano „Indywidualny plan wsparcia”, współpracowano 

z Zespołem Terapeutycznym oraz prowadzono dokumentację pracy z podopiecznym. 

 Pomagano podopiecznym w adaptacji do nowych warunków bytowych w Domu Pomocy 

Społecznej oraz do zmian związanych z chorobą przewlekłą, 

 Pomagano w nawiązaniu i utrzymaniu kontaktów z rodziną oraz bliskimi poprzez kontakty 

listowne, telefoniczne, czy media społecznościowe. 

 Stosowano różne metody oraz narzędzia rehabilitacji społecznej i aktywizacji 

podopiecznych. Organizowano różne formy zajęć ruchowych: zajęcia w siłowni, gry i zabawy 

na boisku sportowym, gra w tenisa stołowego, czy spacery tematyczne. 

 Czas wolny organizowano podopiecznym w sposób umożliwiający rozwój zainteresowań, 

samorealizację i integrację z osobami przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej. 

 Angażowano podopiecznych w życie kulturalne Domu poprzez udział w uroczystościach 

imieninowych mieszkańców, udział w zabawie sylwestrowej, andrzejkowej czy wspólne 

grillowanie w ogrodzie. 

 Dbano o wizerunek Domu Pomocy Społecznej w Społeczności Lokalnej.  

Umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych  

W 2019 roku mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniach religijnych (msze święte) 

w kaplicy znajdującej się na terenie Domu. Oprócz odprawianych nabożeństw, ksiądz 

odwiedzał mieszkańców w ich pokojach. Zaspokojenie potrzeb religijnych odbywało się 

również poprzez organizację spotkań i uroczystości, typu: Rekolekcje, Wigilia, Święta Bożego 

Narodzenia. Zaspakajano potrzeby religijne podopiecznych poprzez tworzenie właściwej 

atmosfery, udział w nabożeństwach, wspólne kolędowanie, udział w Jasełkach, spotkanie 

opłatkowe, pielęgnowanie pamięci o zmarłych mieszkańcach i osobach bliskich. Dom 

zapewniał swoim podopiecznym bogatą ofertę zajęć i imprez kulturalno-oświatowych, dzięki 

którym miło i konstruktywnie spędzali swój czas wolny. Organizowane zajęcia pozwalały na 

wykorzystywanie tkwiącego w każdym z mieszkańców potencjału rozwojowego, wiedzy 

i umiejętności.   

Ważniejsze wydarzenia i imprezy na rzecz mieszkańców w 2019 roku:  

16.01.2019 r. -  Wizyta Dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie z Jasełkami. 

12.02.2019 r. -  Udział w X Dekanalno – Powiatowym Dniu Chorego w Lubaczowie.  

26.02.2019 r. - Wyjazd na spotkanie integracyjne do Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Cieszanowie.  

27.02.2019 r. -  Udział w Konkursie „Mistrz Ortografii Ziemi Lubaczowskiej” 

organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie. 

13.03.2019 r. -  Dzień Kobiet wizyta i występ grupy „Rudnicy” z Domu Pomocy Społecznej 

w Rudzie Różanieckiej.  

05.04.2019 r. -  Wyjazd na Turniej Sportowy w Brzostku. 

16.04.2019 r. -  Wizyta Pań z Koła Gospodyń z Wólki Krowickiej – warsztaty kulinarne. 

19.04.2019 r. -   Udział w Kiermaszu Wielkanocnym na Rynku w Lubaczowie.  
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21.04.2019 r. -  Śniadanie Wielkanocne. 

24 04.2019 r. -  Wizyta Mieszkańców z Domu Pomocy Społecznej z Rudy Różanieckiej 

z przedstawieniem pt. „Pasja”. 

16.05.2019 r.-  Wyjazd podopiecznych na IV Wojewódzką Olimpiadę Osób 

Niepełnosprawnych w Sanoku. 

22.05.2019 r. -  Udział w Majówce Integracyjnej w Leśnej Chacie w Kowalówce. 

27.06.2019 r. -  Udział IX Turnieju Tenisa Stołowego w Domu Pomocy Społecznej Rudzie 

Różanieckiej. 

28.06.2019 r. -  Grill w Naszym Domu.  

01.07.2019 r. -  Spotkanie z Panem dzielnicowym - pogadanka.  

29.08 2019 r. -  Wycieczka na Nowiny Horynieckie, Zalew Horyniecki, wspólne grill. 

05.09.2019 r. -  Uczestnictwo w Obchodach Międzynarodowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych do Baszni Dolnej. 

11.09.2019 r. -  Wyjazd na basen do miejscowości Horyniec Zdrój. 

18.09.2019 r. -  Wyjazd na Jubileusz 15-lecia Powstania Środowiskowego Domu 

Samopomocy im. ks. Józefa Kłosa w Cieszanowie. 

24.10.2019 r. -  „Powitanie Jesieni" do lokalu Leśna Chata w Kowalówce, organizowaną 

przez Środowiskowy Dom Samopomocy z Cieszanowa. 

31.10.2019 r. -  Wyjazd mieszkańców na groby Polskich Żołnierzy do Lubaczowa.   

21.11.2019 r -  Wycieczka do Muzeum Kresów w Lubaczowie. 

26.11.2019 r. -  Zabawa Andrzejkowa i świętowanie I rocznicy powstania Naszego Domu.  

06.12.2019 r. -  Wizyta Świętego Mikołaja.  

24.12.2019 r. -  Wigilia i święta Bożego Narodzenia. 

31.12.2019 r. -  Zabawa Sylwestrowa w Naszym DPS-ie. 

 

Zapewnienie warunków do rozwijania samorządności mieszkańców  
 

Od początku istnienia Domu podopieczni tworzą Samorząd Mieszkańców, którego pracą 

kieruje Przewodniczący. Rada Domu reprezentuje ogół mieszkańców, jest rzecznikiem ich 

interesów wobec Dyrektora i personelu Domu. Rada Mieszkańców regularnie spotyka się na 

posiedzeniach, przedstawiając wnioski, uwagi i propozycje dotyczące świadczonych usług, 

planów działań, rozmawia o wspólnych problemach i sposobach ich rozwiązywania. Spotkania 

Rady Mieszkańców obejmowały między innymi sprawy: żywienia, organizowania zajęć w DPS 

oraz propozycje wyjazdów na wycieczki. 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIESZKAŃCÓW 

 

W Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej przebywają osoby, które stanowią 

bardzo zróżnicowaną grupę pod względem wiekowym, kulturowym, zdrowotnym 

i środowiskowym. Na dzień 31.12.2019 r. w domu przebywało łącznie 26 mieszkańców. 

2 osoby przeniosły się do DPS-ów bliżej swojego miejsca zamieszkania, 1 osoba powróciła do 

domu pod opiekę rodziny, 1 osoba zmarła.  
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Tabela 1 Struktura wiekowa mieszkańców przebywających w DPS w 2019 r. 

Wiek 

mieszkańców 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

26-40 4 6 10 

41-60 2 6 8 

61-64 4 0 4 

65-74 3 1 4 

75-79 0 1 1 

80 i powyżej 2 1 3 

Razem 15 15 30 

 

W obecnej chwili w Domu przebywa 28 mieszkańców, w tym 13 kobiet i 15 mężczyzn. 

Najmłodszy mieszkaniec ma 22 lata, a najstarsza mieszkanka ma 82 lat. Z pośród wszystkich 

mieszkańców 1 to osoba leżącą, 1 osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, 1 osoba 

poruszającą się za pomocą chodzika, pozostałe osoby poruszają się samodzielnie. 

Ubezwłasnowolnionych jest 10 osób, w tym 2 częściowo. Koszt utrzymania mieszkańca 

w 2019 r. wynosił 3.780,00 zł. Opłacających pobyt z emerytur i rent jest 21 osób, z zasiłku 

stałego 5 osób. Wnoszących opłatę za pobyt w 2019 r. z dopłatą gminy było 26 osób.  

 

Informacje o zatrudnieniu:  

Struktura zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej na dzień 31 

grudnia 2019 roku z podziałem na grupy zawodowe: 

 Dział opiekuńczo - terapeutyczny: 

- pielęgniarki 1,5 etat,  

- opiekunowie medyczni - 3 etaty, 

- młodszy opiekun - 1 etat, 

- instruktor ds. kulturalno – oświatowy - 1 etat, 

- terapeuta zajęciowy - 1 etat, 

- terapeuta – 1 etat,   

- kapelan – 0,5 etatu.  

- pracownik gospodarczy- 1 etat, 

- pokojowe - 4 etaty,  

 -Dział Administracyjno-Finansowy: 

- dyrektor - 1 etat 

- pracownik administracyjny – 1 etat, 

- główna księgowy – 0,5 etatu. 

Stan zatrudnienia DPS na umowę o pracę na koniec 2019 roku wynosił 19 osób – 16,5 

etatu.  

  Na umowę zlecenie otrzymało zatrudnienie 10 pielęgniarek, psycholog, psychiatra, 

rehabilitant, 2 opiekunów medycznych.  
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XII. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA  

Z O.O. W MOKRZYCY 
 

 
Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. z siedzibą w Mokrzycy został utworzony uchwałą                                  

Rady Gminy Lubaczów nr XLIV/407/2017 z dnia 21 grudnia 2017r. celem realizacji zadań związanych 

ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków i innych zadań z zakresu 

gospodarki Komunalnej na terenie Gminy Lubaczów.  Akt założycielski Spółki Repertorium A numer: 

473/2018 został sporządzony w dniu 05.02 2018r. Wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowniczym 

dokonano pod nr 0000724197. 

Przedmiotem działalności spółki jest działalność podstawowa: pobór, uzdatnianie                                

i dostarczanie wody,  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, oraz działalność pozostała w 

skład której wchodzi między innymi: pozyskanie drewna, działalność usługowa związana z 

leśnictwem, działalność związana z odpadami, działalność w zakresie budownictwa, 

działalność usługowa związana  z zagospodarowaniem terenów zielonych, działalność 

związana z pochówkiem zmarłych,  pozostała działalność usługowo-gastronomiczna związana 

z przygotowaniem posiłków dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Krowicy 

Lasowej, wyżywieniem dzieci w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej, dożywianiem dzieci 

w Gminnym Żłobku w Dąbkowie, Niepublicznym Przedszkolu „Kraina Malucha”  

w Dąbkowie, Spółdzielnia Socjalna „Magiczny Zakątek” w Dąbkowie.   

Kapitał zakładowy spółki wynosi 339 139,49zł w tym wkład pieniężny 76 117,91 zł,                     

wkład niepieniężny (aport) 263 021,58 zł. W skład aportu wchodzi: koparko-ładowarka, 

ciągnik rolniczy, samochód dostawczy, przyczepa, wyciągarka leśna Tajfun, przyczepa leśna, 

samochód ciężarowy PEUGEOT Partner, samochód ciężarowy Lublin, przyczepa lekka, 

kuchnia elektryczna sześciopalnikowa.  Organami spółki są zgromadzenie wspólników (Gmina 

Lubaczów posiada 100% udziałów w Spółce), rada nadzorcza i zarząd.  Zakład Usług 

Komunalnych sp. z o. o. z siedzibą w Mokrzycy rozpoczął działalność w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej z dniem 16.04.2018r., w zakresie pozyskania drewna   

z dniem 01.07.2018r., w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej i obsługi 

cmentarzy od 01.04.2019r., prowadzenie targowiska w Krowicy Hołodowskiej od 16.04.2019r.  

 W skład organizacyjny spółki wchodzi: prezes zarządu/umowa menadżerska/, główny 

księgowy/0,5etat/, stanowisko ds. rozliczeń/0,75etatu/, specjalista ds. poboru opłat /1,75 etatu/, 

kierownik ds. eksploatacji/1 etat/, pracownicy związani z obsługą sieci i oczyszczalni ścieków 

(5etatów), pracownicy związani z gospodarką leśną (2etaty), pracownicy związani z obsługą 
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cmentarzy (3etaty), oraz pracownicy związani z gastronomią w Dąbrowie (8 etatów +  umowa 

zlecenia 2 osoby),  na targowisku w  Krowicy Hołodowskiej (2etaty). 

Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. z siedzibą w Mokrzycy wykonuje zadania  

z zakresu utrzymana ciągłości dostawy wody i ciągłości odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Lubaczów, wykonuje także prace zlecone przez Gminę Lubaczów w zakresie: budowy 

krótkich odcinków wodociągu, kanalizacji, z zakresu gospodarki leśnej (pozyskanie drewna).  

Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. z siedzibą w Mokrzycy świadczy także usługi w zakresie 

wykonania przyłączy wodociągowych   i kanalizacyjnych do budynków prywatnych,  z zakresu 

obsługi cmentarzy, oraz prowadzi  działalność gastronomiczną związaną z przygotowaniem 

posiłków dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej, wyżywieniem 

dzieci w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej, dożywianiem dzieci w Gminnym Żłobku w 

Dąbkowie, Niepublicznym Przedszkolu „Kraina Malucha” w Dąbkowie, Spółdzielnia Socjalna 

„Magiczny Zakątek” w Dąbkowie oraz usługi gastronomiczne dla osób prywatnych.   

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę: 

Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2019r. prowadzone były z wykorzystaniem ujęć 

własnych Stacji Uzdatniania Wody: Huta Kryształowa, Mokrzyca, Szczutków, Wólka 

Krowicka oraz przepompowni wody w miejscowościach: Dąbrowa, Krowica Sama, Opaka, 

Basznia Dolna.            

Produkcja wody w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019r. kształtowała się 

następująco: 

Stacja Uzdatniania Wody Produkcja ogółem 

Huta Kryształowa 1 417 m3 

Mokrzyca 240 621 m3 

Szczutków 57 994 m3 

Wólka Krowicka 93 831 m3 

Hurcze 4 264 m3 

Ogółem 398 127 m3 
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Łączna ilość wody wyprodukowanej i zakupionej przez Spółkę dla zaspokojenia potrzeb 

zbiorowego zaopatrzenia i prowadzenia działalności wyniosła 398 127 m3.  Badania jakości 

wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego prowadzone są zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia wykonywane są przez Państwowy Powiatowy Inspektorat 

Sanitarny w Lubaczowie (zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem). Pobór próbek wody 

oraz badania zostały zlecone firmie POLCARGO Medyka. W okresie sprawozdawczym 

badania wody dotyczące przydatności jej do spożycia prowadzone były przez PSSE w 

Lubaczowie wykazują dobrą jakość wody z ujęć zlokalizowanych na terenie Gminy Lubaczów.  

Techniczną obsługę Stacji Uzdatniania Wody spółka wykonuje we własnym zakresie w oparciu 

o swoich pracowników. W okresie sprawozdawczym oprócz bieżącej eksploatacji i konserwacji 

usunięto 15 awarii sieci wodociągowej i 19 awarii na sieciach kanalizacyjnych. W okresie od 

01.01.2019r do 31.12.2019r. sprzedano na terenie Gminy Lubaczów 286 887m3 wody. 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków: 

Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Mokrzycy prowadzi zbiorowe odprowadzenie 

ścieków eksploatując urządzenia kanalizacyjne i oczyszczalnię ścieków w Gminie Lubaczów.  

Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. eksploatuje 3 oczyszczalnie ścieków: Załuże, Krowica 

Sama, Huta Kryształowa oraz przepompownie ścieków w ilości 58 szt. zlokalizowane                                            

w miejscowościach: Antoniki szt. 2, Bałaje 3 szt., Basznia Dolna 6 szt., Dąbków 2szt., Hurcze 

2 szt., Karolówka 4 szt., Lisie Jamy 4 szt., Młodów 11 szt., Mokrzyca szt.2, Piastowo szt. 2 

Opaka szt. 3, Wólka Krowicka szt. 2, Załuże szt. 8 i Tymce szt. 3, Basznia Górna szt. 4.  

Produkcja ścieków w okresie sprawozdawczym z terenu Gminy Lubaczów na poszczególne 

zlewnie przedstawia się następująco: 

Nazwa oczyszczalni Produkcja w m3 

Oczyszczalnie Gmina Lubaczów 

Załuże 74 000 m3 

Krowica Sama 4 000 m3 

Huta Kryształowa 1 000 m3 
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Oczyszczalnia Lubaczów 

Młodów-Karolówka 31 801 m3 

Opaka-Dąbków 25 103 m3 

Lisie Jamy-Wólka Krowicka 42 476 m3 

Oczyszczalnia Oleszyce 

Hurcze 4 264m3 

Ogółem 182 644 m3 

 

W okresie sprawozdawczym oprócz bieżącej konserwacji i eksploatacji wystąpiły 

awarie: pomp głównych pompowni ścieków w miejscowościach: Lisie Jamy, Młodów, 

Dąbków, Piastowo, Antoniki, Załuże, Młodów ul. Pilipy, osiedle Opaka i Basznia Dolna. 

 Z głównych prac remontowych wykonanych w 2019r. to zakup szafy sterowniczej                        

do pompowni ścieków w Opace, przebudowa stacji transformatorowej na stacji uzdatniania 

wody w Wólce Krowickiej, oczyszczalni ścieków w Załużu, wykonania sterowania 

wizualizacji Stacja Uzdatniania Wody Szczutków, Stacji Uzdatniania Wody w Wólce 

Krowickiej.  

Przychody z działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym w 2019r. realizowane były                                  

na podstawie taryf zatwierdzonych decyzją nr R.RZT.070.3.19.2019.MK Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:  

- za 1m3 dostarczonej wody: 2.17 zł netto: od 28.10.2019 r. - 2,39 zł netto 

- za 1m3 oczyszczonych ścieków: 4.77 zł netto: od 28.10.2019 r. - 5,60 zł netto 
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Realizacja rzeczowo - finansowa przychodów:  

a) przychody z działalności sprzedaży wody i ścieków przedstawiają się następująco: 

Przychody w 

działalności Jedn. miary 

Przychody w 2019r  

cena zł ilość m3 przychód zł 

Woda 

sprzedaż wody zł/m3 

2,17  

Od 

28.10.2019 r. 

2,39 286 887 629 137,28 

Ścieki 

sprzedaż 

odprowadzonych ścieków zł/m3 

4.77 

Od 

28.10.2019 r. 

5,60 

 144 923 704 654,71 

Razem przychód netto 1 333 791,99 

 

 

b) przychody z działalności leśnej w okresie sprawozdawczym wyniosły w kwocie: 121 032,84 zł   

Zgodnie z umowa zawartą z Gmina Lubaczów w okresie 08.01.2019r do 31.12.2019r w działalności 

leśnej przychody z pozyskania drewna wykonano: 

- pozyskanie drewna wielkowymiarowego 1 259,50 m3 w kwocie 45 342,00 zł 

- pozyskanie drewna średniowymiarowego 421,86 m3 w kwocie 15 186,96 zł 

- zrywka drewna wielkowymiarowego 1 259,50 m3 w kwocie 35 266,00 zł 

- zrywka drewna średniowymiarowego 421,86 m3 w kwocie 11 812,08 zł 

- zabezpieczenie chemiczne upraw 10,34ha w kwocie 3 825,80 zł 

- pozyskanie, zrywka drewna i usuwanie zakrzaczenia pochodzących z działek nieleśnych                         

  na kwotę 9 600,00 zł. 

 

c)  przychody z działalności usługowej w okresie sprawozdawczym wyniosły: 221 069,96 zł   
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Prace usługowe wykonane przez spółkę w okresie sprawozdawczym: wykonanie przyłącza 

kanalizacyjnego plac zabaw w Załużu,  wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej Młodów                               

ul. Kościuszki, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Baszni Górnej, wykonanie sieci 

kanalizacyjnej do głównej sieci w Lisich Jamach, wykonanie odcina wodociągowego                                   

i kanalizacyjnego  osiedle (Opaka), budowa odcinka wodociągowego w miejscowości Hurcze, 

wykonanie przyłącza wodociągowego w Piastowie, wykonanie przyłącza wodociągowego                                   

i kanalizacyjnego w Załużu, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Pastorówce, wykonanie 

odcinka wodociągowego  w miejscowości Basznia Dolna, wykonanie odcinka sieci 

kanalizacyjnej w miejscowości Opaka, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Opace, 

wykonanie sieci kanalizacyjnej w Młodowie ul. Kościuszki.        

d)  przychody z pozostałej działalności /plombowanie licznika, montaż licznika, 

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Tymce/ za okres sprawozdawczy wyniosły: 15 102,21 

zł 

e)  przychody z działalności obsługi cmentarzy za okres sprawozdawczy wyniosły: 122 860,63 

zł spółka zajmowała się administrowaniem cmentarzy w Gminie Lubaczów od kwietnia 2019 

roku w miejscowościach: Basznia Dolna, Krowica Sama, Lisie Jamy, Łukawiec, Młodów, 

Szczutków, Załuże. Prace na cmentarzach polegają na pochówku osób zmarłych, świadczenia 

usług cmentarnych tj.  kopanie grobów ich zasypywanie i formowanie mogił, sprzedaży 

piwniczek, oraz utrzymywanie cmentarzy w należytym stanie poprzez koszenie, zbieranie 

śmieci i inne prace porządkowe. Opłaty za usługi cmentarne pobierane były w 2019r w 

wysokości 20 zł od gospodarstwa.  

 

W okresie sprawozdawczym przychody z pochówku zmarłego wyniosły: 20 041,70 zł, 

przychody z wykonania piwniczek w kwocie 36 898,11 zł, pozostałe usługi zlecone przez 

Gminę Lubaczów w kwocie 49 522,00 zł, pozostałe usługi cmentarne w kwocie wpłaty 

mieszkańców 23 673,82 zł.   

f) przychody z działalności gastronomicznej targowisko Krowica Hołodowska od 16.04.2019r.                         

do 31.12.2019r wyniosły w kwocie 90 209,11 zł 

g) przychody z działalności gastronomicznej w Dąbrowie od 01.04.2019r do 31.12.2019r.  

wyniosły: 513 818,98 zł. Działalność gastronomiczna związana jest z przygotowaniem 

posiłków dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej, wyżywieniem 
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dzieci w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej, dożywianiem dzieci w Gminnym Żłobku w 

Dąbkowie, Niepublicznym Przedszkolu „Kraina Malucha” w Dąbkowie, Spółdzielnia Socjalna 

„Magiczny Zakątek” w Dąbkowie oraz usługi gastronomiczne dla osób prywatnych.                                    

Koszty poniesione w 2019 roku w układzie rodzajowym w tym z poniesionymi kosztami 

ogólnozakładowymi do poszczególnych działalnościach: 

 

Wynik finansowy osiągnięty za 2019 rok  

-strata brutto  - -58 923,45 zł (przychody 2 417 759,16 zł - koszty 2 476 682,61 zł) 

Wynik finansowy na poszczególnych działalnościach przy 100% przypisie przychodów: 

- Dostawa wody     - 92 593,52 zł    

a) przychody - 629 067,94 zł 

b) koszty - 536 474,42 zł  

- Oczyszczanie ścieków /minus/   - - 137 393,09 zł   

a) przychody - 704 597,49 zł 

b) koszty - 841 990,58 zł  

- Usługi leśne /minus/     - - 4 010,45 zł   

Dostarczani

e wody

Sprzedaż  

ścieków
Usługi leśne

Działalność 

cmentarna

Działalność 

Targowisko 

Krowica 

Hołodowska

Działalność 

gastronomi

czna

Działalnoś

ć usługowa

Koszty 

zakładowe
Razem:

Amortyzacja 21 671,93 14 448,03 5 768,23 0,00 0,00 3 176,57 0,00 0,00 45 064,76

Zużycie materiałów 39 837,72 19 861,56 6 611,18 31 549,14 42 296,16 222 160,54 85 068,74 4 754,22 452 139,26

Energia elektryczna 152 800,24 175 864,15 0,00 14 475,06 4 352,92 9 941,92 0,00 0,00 357 434,29

Paliwa 0,00 0,00 13 443,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 443,23

Usługi obce 67 714,26 447 440,44 3 999,59 0,00 9 344,12 19 154,13 0,00 25 175,48 572 828,02

Podatki i opłaty 39 503,18 25 542,10 241,00 5 880,00 0,00 1 871,21 0,00 958,00 73 995,49

Wynagrodzenia 149 599,69 99 770,99 72 328,79 72 530,80 41 050,68 230 712,80 45 677,82 85 175,18 796 846,75

Świadczenia 

pracownicze
28 967,33 18 776,85 15 599,79 16 047,52 8 339,91 44 669,50 8 660,50 13 844,22 154 905,62

Pozostałe koszty 319,00 64,50 116,66 66,78 200,00 468,93 0,00 8 789,31 10 025,18

Razem: 500 413,35 801 768,62 118 108,47 140 549,30 105 583,79 532 155,60 139 407,06 138 696,41 2 476 682,60

Koszty zakładowe 

(podział)
36 061,07 40 221,96 6 934,82 6 934,82 5 547,85 29 126,25 13 869,64 138 696,41

Ogółem:
2 476 682,60147 484,12 111 131,64 561 281,85536 474,42 841 990,58 125 043,29 153 276,70
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a) przychody - 121 032,84 zł 

b) koszty - 125 043,29 zł  

- Działalność cmentarna /minus/   -  - 24 623,49 zł 

a) przychody - 122 860,63 zł 

b) koszty - 147 484,12 zł 

- Targowisko Krowica Hołodowska /minus/  - 20 922,54 zł 

a) przychody - 90 209,11 zł 

b) koszty - 111 131,65 zł 

- Działalność gastronomiczna/minus/   - - 47 462,87 zł 

a) przychody - 513 818,98 zł 

b) koszty - 561 281,85 zł 

- Pozostała działalność  /usługowa/   -  82 895,47 zł   

a) przychody - 236 172,17 zł 

b) koszty - 153 276,70 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


