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WSTĘP 
 

Obowiązek opracowania i przedstawienia co roku radzie gminy raportu o stanie gminy 

nałożyła na wójta (burmistrza, prezydenta) 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.).  

Raport o stanie Gminy Lubaczów za 2020r.  obejmuje podsumowanie działalności Wójta, w 

szczególności realizację programów, strategii i uchwał Rady Gminy. Stanowi zwięzłą 

informację o ważniejszych inicjatywach podejmowanych w 2020r.w celu realizacji zadań we 

wszystkich obszarach, które należą do obowiązków gminy. 

Zakres działania gminy jest bardzo szeroki i obejmuje swym zasięgiem m.in. edukację, opiekę, 

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

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

Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za ubiegły rok i jest podstawą do 

obiektywnej, opartej na faktach oceny. 

Rok 2020 był wyjątkowym rokiem  ze względu na pandemię koronawirusa Sars Cov-2 . 

Zgodnie z reżimem sanitarnym  i nałożonymi  obostrzeniami  wiele zadań udało się jednak  

wykonać.  

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

gminnym, Wójt Gminy Lubaczów przedstawia raport o stanie Gminy Lubaczów za 2020 

rok z przekonaniem, że stanie się on  podstawą do prowadzenia dialogu na temat 

kierunków działalności w drugiej połowie kadencji a jednocześnie przyszłości Gminy.  
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INFORMACJE OGÓLNE 

 

Ogólna charakterystyka Gminy Lubaczów 

Gmina Lubaczów położona jest w powiecie lubaczowskim w 

północnowschodniej części województwa podkarpackiego. 

 

 

                                                         1 Gmina Lubaczów na tle województwa podkarpackiego 

 

Wschodnia granica gminy ma długość 13 km i jednocześnie jest granicą 

państwową z Ukrainą. Na terenie gminy funkcjonuje drogowe przejście 

Budomierz-Hruszew.  

 Sieć osadniczą gminy tworzą 23 sołectwa. 
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 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  

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 z osadą Huta 

Kryształowa 

-  

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

Szczutkowska  

21.  Tymce -  

22.  Wólka Krowicka Brozie  

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

 

Pod względem zajmowanego obszaru Gmina Lubaczów zalicza się do jednej z 

większych w województwie, posiadając 202,86 km² powierzchni.  

Charakterystyczne położenie gminy, z dala od dużych aglomeracji miejskich, u 

podnóża Roztocza, gdzie bogactwo przyrodnicze łączy się z wielowiekową 

spuścizną kulturową, sprawia, że jej rozwój ukierunkowany jest na podniesienie 

atrakcyjności turystycznej. Dlatego obok inwestycji w obszary związane z 

poprawą infrastruktury technicznej, drogowej, kulturalnej, edukacyjnej czy 

społecznej, dużą część stanowią przedsięwzięcia związane z turystyką.   



Raport o stanie Gminy Lubaczów za rok 2020 

 

str. 7 

 

 
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 
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W 2020r. została powołana jedna komisja doraźna do opracowania projektu statutu gminy. 

 

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

w Lubaczowie, przy ulicy Jasnej 1. 

W strukturze Urzędu funkcjonuje pięć referatów: 

1. Referat Organizacyjny i Oświaty, 

2. Referat Finansowy, 

3. Referat Gospodarki Przestrzennej i Środowiska, 

4. Referat Rozwoju i Promocji Gminy, 

5. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 

 

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. 
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Demografia Gminy Lubaczów 

 

Na koniec grudnia  2020 r. w Gminie Lubaczów zameldowanych było 9 366 osób i 

liczba ta zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 46 osób. 

 Podział ze względu na płeć przedstawiał się następująco: 

- kobiet było 4659, co stanowiło 49,75 % ogółu populacji mieszkańców gminy,  

- mężczyzn było 4707, co stanowiło 50,25% ogółu populacji mieszkańców gminy. 

 

 W tabeli poniżej przedstawiono liczbę mieszkańców w poszczególnych miejscowościach 

gminy. 

Tabela 1. Liczba mieszkańców w miejscowościach gminy Lubaczów. Stan na dzień 31.12.2020 r.  

l.p. Miejscowość Pobyt stały (p.s.) Pobyt czasowy 

(p.c.) 

R-m 

p.s.  

p.c. 
K M R-m K M R-m 

1 ANTONIKI 107 120 227 1 2 3 230 

2 BAŁAJE 59 58 117 2 2 4 121 

3 BASZNIA DOLNA 436 430 866 4 5 9 875 

4 BASZNIA GÓRNA 195 216 411 2 2 4 415 

5 BOROWA GÓRA 102 97 199 0 0 0 199 

6 BUDOMIERZ 52 46   98 0 2 2 100 

7 DĄBKÓW 178 191 369 1 0 1 370 

8 DĄBROWA 157 170 327 0 1 1 328 

9 HURCZE 88 56 144 0 2 2 146 

10 HUTA 

KRYSZTAŁOWA 
43 33   76 0 0 0  76 

11 KAROLÓWKA 84 85 169 0 0 0 169 

12 KROWICA 

HOŁODOWSKA 
239 223 462 1 1 2 464 

13 KROWICA 

LASOWA 
120 135 255 2 3 5 260 

14 KROWICA SAMA 357 357 714 3 2 5 719 

15 LISIE JAMY 554 607 1161 0 1 1 1162 

16 MŁODÓW 460 483 943 4 3 7 950 



Raport o stanie Gminy Lubaczów za rok 2020 

 

str. 10 

 

17 MOKRZYCA 74 69 143 0 0 0 143 

18 OPAKA 284 277 561 1 1 2 563 

19 PIASTOWO 98 93 191 0 0 0 191 

20 PODLESIE 35 29   64 0 2 2   66 

21 SZCZUTKÓW 179 185 364 1 3 4 368 

22 TYMCE 146 133 279 0 0 0 279 

23 WÓLKA 

KROWICKA 
193 198 391 3 3 6 397 

24 ZAŁUŻE 392 377 769 2 4 6 775 

 RAZEM 4632 4668 9300 27 39 66 9366 

Źródło: Rejestr mieszkańców gminy Lubaczów. 

 

Gmina Lubaczów w 2020 r. miała ujemny przyrost naturalny wynoszący minus 44 osoby. W 

2020 roku urodziło się 82 dzieci, w tym 45,12 % dziewczynek i 54,88 % chłopców. Najwięcej 

dzieci urodziło się w Baszni Dolnej, a najmniej w Hucie Kryształowej.   W 2020 r. zmarło 126 

osób, najwięcej w Młodowie. Szczegółowe dane dotyczące urodzeń i zgonów w 

poszczególnych miejscowościach Gminy Lubaczów przedstawiono w tabeli nr 2.   

Tabela 2. Urodzenia i zgony z podziałem na miejscowości Gminy Lubaczów. 

l.p Miejscowość Urodzenia Zgony Przyrost 

naturalny K M R-

m 

K M R-

m 

1 ANTONIKI 0 1 1 0 1 1   0 

2 BAŁAJE 2 1 3 2 2 4  -1 

3 BASZNIA 

DOLNA 
4 7 11 7 3 10 1 

4 BASZNIA 

GÓRNA 
3 2 5 6 7 13 -8 

5 BOROWA GÓRA 1 1 2 0 0 0 2 

6 BUDOMIERZ 1 0 1 0 0 0 1 

7 DĄBKÓW 1 3 4 1 1 2 2 

8 DĄBROWA 0 1 1 4 2 6 -5 

9 HURCZE 0 1 1 1 1 2 -1 

10 HUTA 

KRYSZTAŁOWA 
0 0 0 0 0 0   0 
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11 KAROLÓWKA 1 1 2 1 2 3 -1 

12 KROWICA 

HOŁODOWSKA 
0 1 1 3 4 7 -6 

13 KROWICA 

LASOWA 
1 5 6 2 5 7 -1 

14 KROWICA 

SAMA 
3 1 4 6 3 9 -5 

15 LISIE JAMY 2 4 6 8 3 11 -5 

16 MŁODÓW 4 4 8 10 5 15  -7 

17 MOKRZYCA 0 0 0 1 1 2  -2 

18 OPAKA 1 2 3 4 4 8 -5 

19 PIASTOWO 0 1 1 0 2 2   -1 

20 PODLESIE 0 0 0 0 1 1  -1 

21 SZCZUTKÓW 5 2 7 4 2 6 1 

22 TYMCE 2 1 3 2 1 3 0 

23 WÓLKA 

KROWICKA 
2 1 3 1 2 3 0 

24 ZAŁUŻE 4 5 9 7 4 11  -2 

 RAZEM 3

7 

45 82 70 56 126 -44 

Źródło: Rejestr mieszkańców gminy Lubaczów. 

 

Rok 2020 był wyjątkowy pod względem liczby osób zmarłych, dlatego przeprowadzono 

analizę zgonów w ostatnich pięciu latach, której wyniki przedstawiono w tabeli nr 3. 

 

Tabela nr 3. Liczba  zgonów w latach 20016-2020 w Gminie Lubaczów. 

      Rok            

Miesiąc 

2016 2017 2018 2019 2020 

I 10 11 11 11 7 

II 5 6 13 12 9 

III 6 9 9 7 12 

I 

kwartał 

21 26 33 30 28 

IV 7 6 5 8 9 

V 6 5 6 6 11 

VI 5 11 9 4 12 

II 

kwartał 

18 22 20 18 32 

VII 10 5 5 3 7 
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VIII 7 5 10 7 11 

IX 5 7 4 4 9 

III 

kwartał 

22 17 19 14 27 

X 7 8 13 7 6 

XI 10 7 7 6 15 

XII 12 4 11 10 18 

IV 

kwartał 

29 19 31 23 39 

RAZEM 90 84 103 85 126 

 

Źródło: Rejestr mieszkańców gminy Lubaczów. 

 

 

Struktura wiekowa mieszkańców gminy przedstawia się następująco: 5833 osób jest  w wieku 

produkcyjnym, co stanowi 62 % mieszkańców gminy, 2018 osób jest w wieku 

przedprodukcyjnym co stanowi 22 % , a 1515 mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym co 

stanowi 16% ogółu mieszkańców gminy. 

 

Źródło: Rejestr mieszkańców Gminy Lubaczów. 

 

Mieszkańcy gminy zawarli w 2020 roku 67 małżeństw, w tym samym okresie 

odnotowano 11 rozwodów. W 2020 r. 88 mieszkańców gminy Lubaczów zameldowało się w  

Dzieci do lat 6
7%

Dzieci  w wieku 7-15 lat
10%

Młodzież 16-19 lat
5%

Dorośli w wieku 
produkcyjnym

62%

Dorośli w wieku 
poprodukcyjnym

16%

Struktura wiekowa mieszkańców gminy Lubaczów 

Dzieci do lat 6

Dzieci  w wieku 7-15 lat

Młodzież 16-19 lat

Dorośli w wieku produkcyjnym

Dorośli w wieku K- pow. 60 lat,
mężczyźni pow. 65 lat  -
poprodukcyjnym
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27 nowych budynkach  mieszkalnych.  W Tabeli nr 4 przedstawiono liczbę nowych budynków 

mieszkalnych z podziałem na poszczególne miejscowości. 

 

Tabela nr 4. Liczba nowych budynków, w których zostały zameldowane rodziny w 2020 r. 

 

Miejscowość Liczba domów 

mieszkalnych w 

których 

dokonano 

zameldowania w 

2020 r. (nowych) 

Liczba osób 

zameldowanych 

Antoniki 1 4 

Basznia Górna 1 5 

Dąbków 2 8 

Krowica Hołodowska 1 1 

Krowica Lasowa 1 4 

Krowica Sama 3 9 

Lisie Jamy 4 13 

Młodów 4 15 

Mokrzyca 2 5 

Opaka 3 8 

Szczutków 1 6 

Tymce 3 6 

Załuże 1 4 

Razem 27 88 

 

Źródło: Rejestr mieszkańców Gminy Lubaczów. 

 

 

Mienie komunalne 

 

Według stanu na  dzień 31.12.2010 r. ogólna powierzchnia  gruntów mienia komunalnego 

wynosi2 314,4955 ha  w tym: 

 grunty orne                                                46,8202 ha 

 sady                                                             0,1020 ha 

 łąki                                                          148,7273 ha 

 pastwiska                                                605,9153 ha 

 lasy                                                      856,7846 ha 

 zakrzaczenia                                          175,2696 ha 

 rowy                                                          41,7576 ha 

 wody stojące                                               6,2500 ha 

 wody płynące                                            12,8263 ha 
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 drogi wewnętrzne                                    272,4574 ha 

 drogi publiczne gminne                             60,3979 ha 

 tereny budowlane                                        2,0315 ha 

 tereny rekreacyjne                                     21,5572 ha 

 tereny przemysłowe                                    0,6615 ha 

 nieużytki                                                    31,5826 ha 

 tereny różne                                                 3,4820 ha 

 zurbanizowane tereny niezabudowane        3,5408 ha 

 inne tereny zabudowane                             15,3431 ha 

Ogółem użytków rolnych:                                  1018,5920 ha. 

 

D o Zakładu Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie przekazano na postawie umowy 

użyczenia część działki oznaczonej nr ewidencyjnym 347 o powierzchni 0,2695 ha położonej 

w miejscowości Dąbrowa i część budynku o powierzchni użytkowej 111,93 m2 oraz 

nieruchomości rolne o ogólnej powierzchni 518,3047 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 podstawowych i rolno-środowiskowych. 

 

Do bezpłatnego używania (w tym administrowania) z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności statutowej do Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie przekazano 

nieruchomości o ogólnej powierzchni 16,1624 ha zabudowane budynkami w nw. 

miejscowościach:  

1. Antoniki:  

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

użytkowej 99,41 m2, w tym w administrowaniu 0,1899 ha,  

- cz. działki nr 141/17 o pow. 0,3471 ha w administrowaniu. 

2. Bałaje: 

- dz. nr: 496 o powierzchni 0,0935 ha zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 170,56 

m2, w tym w administrowaniu 0,0733 ha  

- dz. nr 472/4 o powierzchni 0.1607 ha, w tym w administrowaniu 0,1498 ha, zabudowana 

budynkiem murowanym parterowym z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 

105,98 m2,  

- dz. nr 446/1 o pow. 0,1921 ha - w administrowaniu, 

3. Basznia Górna: 

- dz. nr 717/1 o powierzchni 0,1566 ha zabudowana budynkiem parterowym o powierzchni 

użytkowej 65,27 m2 , w tym w administrowaniu 0,1356 ha, 
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- dz. nr 717/3 o pow. 0,1990 ha w administrowaniu, 

- część dz. nr 1087 o pow. 0,0490 ha – w administrowaniu. 

4. Basznia Dolna: 

- dz. nr 1055 o powierzchni 0,1891 ha zabudowana  dwukondygnacyjnym budynkiem, 

częściowo podpiwniczonym (kotłownia) o powierzchni użytkowej 410,00 m2 , w tym 

w administrowaniu 0,1629 ha, 

- dz. nr 807, 808/2 805/5, 809/3 o łącznej powierzchni 1,0228 ha oraz część dz. nr 602 o pow. 

0,1400 ha – w administrowaniu (park wiejski i place zabaw). 

5. Budomierz:  

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

o powierzchni użytkowej 125,87 m2 , w tym w administrowaniu 0,0852 ha, 

- dz. nr 291/1 o pow. 0,2436 ha – w administrowaniu, 

6. Borowa Góra: 

- część dz. nr 367/17 o powierzchni 0,0259 ha zabudowana budynkiem                          

o powierzchni użytkowej 226,00 m2, 

- cz. dz. nr 367/17 o pow. 0,2241 ha oraz cz. dz. nr 310/4 o pow. 1,4033 ha.  

7. Dąbków: 

- dz. nr 202 o powierzchni 0,0650 ha zabudowana budynkiem parterowym                         

o powierzchni użytkowej 115 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 24 m2, 

w tym w administrowaniu 0,0485 ha, 

- dz. nr 203/4 o pow. 0,1771 ha – w administrowaniu. 

8. Hurcze: 

- dz. nr 126 o powierzchni 0,3064 ha zabudowana budynkiem parterowym o pow. użytkowej 

92,00 m2 , w tym w administrowaniu 0,2875 ha, 

- dz. nr 101/3 o pow. 2,2401 ha w administrowaniu. 

9. Krowica Hołodowska:  część dz. nr 1203/11 o pow. 0,4500 ha – w administrowaniu. 

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

świetlicy o powierzchni użytkowej 145,90 m2 

11. 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, w tym w administrowaniu 0,6015 ha, 

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

murowanym o powierzchni użytkowej 952,01 m2 , w tym w administrowaniu 0,6283 ha, 

13. Karolówka: dz. nr 1102 o pow. 0,0942 ha – w administrowaniu. 

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

o powierzchni zabudowy 438,00 m2, w tym w administrowaniu 0,1725 ha, 

14. Młodów: 

- część dz. nr 1196/4 o powierzchni 0,1480 ha zabudowana budynkiem  parterowym 

o powierzchni użytkowej 253,80 m2, w tym w administrowaniu 0,1173 ha, 

- dz. nr 917, 918, 1340/83 o łącznej pow. 0,3068 ha – w administrowaniu. 
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15. Mokrzyca: dz. nr 199 i 198/1 o łącznej powierzchni 0,1273 ha, dz. nr 199 zabudowana 

budynkiem parterowym o powierzchni użytkowej 149,01 m2, w tym w administrowaniu 0,0611 

ha. 

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

poddaszem o powierzchni użytkowej 314.34 m2, w tym w administrowaniu 0,4448 ha. 

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

częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 183,74 m2 , w tym w administrowaniu 

0,9212 ha. 

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

parterowym z poddaszem użytkowym częściowo podpiwniczony  o powierzchni użytkowej 

286,20 m2, w tym w administrowaniu 0,1283 ha. 

19. Szczutków: dz. nr 77 o powierzchni 0,4926 ha zabudowana budynkiem parterowym 

murowanym o powierzchni zabudowy 232,00 m2 , w tym w administrowaniu 0,4672 ha. 

20. Tymce: 

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

użytkowej 139,00 m2 , w tym w administrowaniu 0,0862 ha, 

- dz. nr 506/2 i 507 o łącznej pow. 0,5282 ha – w administrowaniu. 

21. Wólka Krowicka:  

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

parterowym o powierzchni zabudowy 383,76 m2 , w tym w administrowaniu 0,7516 ha, 

2)dz. nr 588/9 o powierzchni 0,0395 ha  - w administrowaniu. 

22. Załuże:  

- dz. nr 1449/1 o powierzchni 0,0915 ha, zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 

312,00 m2, w tym w administrowaniu 0,0554 ha, 

- część dz. nr 739/2 o powierzchni 0,0490 ha  - w administrowaniu.  

 

Na prowadzenie działalności statutowej w ramach krzewienia kultury fizycznej zwłaszcza 

wśród dzieci i młodzieży na rzecz Ludowych klubów Sportowych przekazano 9,0690 ha 

nieruchomości częściowo zabudowanych  w miejscowościach: 

- Antoniki:  dz. nr 141/17 o powierzchni 0,9750 ha  zabudowana budynkami  magazynowymi  

o łącznej powierzchni użytkowej 42,50 m2 i piłko chwytami.  Teren częściowo utwardzony jest 

kostką brukową. 

- Basznia Dolna:  nr 602/2 o powierzchni 1,1271 ha  zabudowana budynkiem szatni sportowej 

o powierzchni użytkowej 97,20 m2,piłkochwytami, kabinami dla zawodników, teren 

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

szatni sportowej  o powierzchni użytkowej  129,47m2, 

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, 

na których usytuowany jest stadion wielofunkcyjny.  

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

pow. 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 i 

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

przetargowego trybu zawarcia tej umowy, oddano w dzierżawę z przeznaczeniem na realizację 

zadań związanych z 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 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 2020 r. wyniósł łącznie netto  16 165,92 zł w tym  za : 

- działki -      2.276,40 zł, 

- budynki  -   1.983,60 zł, 

- budowle -  11.905,92 zł.   
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Umowy dzierżawy na rzecz osób fizycznych obejmują 88,4654 ha użytków rolnych. Dochód 

z wydzierżawionych gruntów rolnych w 2020 r. wyniósł 33 324,95 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 -1 dz.; Dąbków- 7 dz., Młodów -  2 dz., Lisie Jamy – 2 dz., 

Basznia Górna – 1 dz., Krowica Lasowa – 2 dz., Krowica Hołodowska – 1 dz.   w drodze 

bezprzetargowej: Załuże 1 dz.  Ze sprzedaży działek uzyskano kwotę 657 388,65 zł 

 

W 2020 r. 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, Krowica Hołodowska. 

 

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 

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 

Wojciech 

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 
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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 

 Daniel 

Kropiowski,  

Anna 

Kunkowska 

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 

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. zo. O. 

Krowica 

Hołodowska 
Cz. dz. nr 1227/10 1157 

Kazimiera Drozd Basznia Górna Dz. nr 173/5 26383 

Spółka Martifier 

Renewables S.A 

Załuże 
Cz. dz 1654 40000 

Żłobek „Kraina 

Malucha” 

Dąbków 
 44/4 4046 

RAZEM: 106539 

 

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

handlowych i usługowych. 

 

Najemca Miejscowość 
Powierzchnia 

użytkowa 
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w m2 

Lumedsp.zo.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 394,53 

Niepubliczne Przedszkole 

,,Kraina Malucha’’ 

Dąbków 
74,55 

Zakład Usług Komunalnych 

Sp. zo. o.  

Dąbrowa 
 185,08 

Zakład Usług Komunalnych 

Sp. zo. o. 

Krowica Hołodowska 

Targowisko 
399,39 

Lesław Milo Lubaczów  

os. Jagiellonów 1/45 

Krowica Hołodowska 

Targowisko 
25,51 

Piotr Wronowski  

Stare Sioło 133A 

Krowica Hołodowska 

Targowisko 
25,51 

Zakład Usług Komunalnych 

Sp. zo. o. 

Krowica Sama (Szkoła) 
61,20 

RAZEM: 1 498,97 

 

 

Dochód ze sprzedaży, dzierżawy działek i najmu lokali na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 

- sprzedaż działek   (netto)                                                                               657 388,65zł 

- dzierżawa działek rolnych i usługowych oraz najmu lokali  

mieszkalnych i usługowych  (netto)                                                                163 096,24 zł. 

Ogółem                                                                                                            820 484,89 zł. 

 

 

Leśnictwo 

 

 

Lasy komunalne Gminy Lubaczów położone są w obrębach ewidencyjnych: 

 

Obręb ewidencyjny Powierzchnia łączna (ha) 

Antoniki 6,81 

Basznia Dolna 29,12 

Basznia Górna 25,52 

Borowa Góra 97,85 

Budomierz 108,72 

Dąbrowa 1,09 

Krowica Hołodowska 10,94 
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Krowica Lasowa 46,61 

Krowica Sama 178,06 

Lisie Jamy 71,00 

Młodów 78,88 

Opaka 61,06 

Szczutków 163,36 

Tymce 88,99 

Wólka Krowicka 9,87 

Załuże 7,55 

Nowe Sioło 4,62 

Majdan Łukawiecki 29,69 

Podlesie 9,79 

Suma: 1030,52 

 

Wyżej wymienione lasy objęte są opracowaniem Uproszczonego planu urządzenia lasu na 

okres od 01.01.2017r. do 31.12.2026r. na podstawie którego prowadzone są zabiegi 

gospodarcze oraz pozyskanie drewna. W gospodarce leśnej priorytetowo traktuje się cel 

hodowlany tj.: odnowienie powierzchni zrębowej, zabezpieczanie upraw, pielęgnacje upraw,  

czyszczenia wczesne,   późne i trzebieże wczesne.   Nadzór nad gospodarką leśną sprawuje 

Starosta Lubaczowski. Lasy położone są w VI Małopolskiej Krainie przyrodniczo leśnej, 

dzielnicy Roztocza (VI.5) i Wysoczyzn Sandomierskich (VI.11). 

Lasy Gminy Lubaczów położone są w III kategorii zagrożenia pożarowego. W związku z 

ochroną przeciwpożarową w lasach zabrania się:  

 wykonywania czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru oraz w odległości 

mniejszej niż 100 m od granicy lasów, 

  rozniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

 wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych. 

Zgodnie z w/w dziesięcioletnim planem maksymalna miąższość możliwa do pozyskania w 

użytkowaniu rębnym  to 25 679 m3 drewna, użytkowanie przedrębne 986 m3 drewna.    

W 2020r. zgodnie z przyjętymi zadaniami gospodarczymi odnowiono 1,84 ha powierzchni 

zrębowych, wykonano pielęgnację upraw i młodników na 35 ha, powierzchnia objęta 

trzebieżami 72 ha, pozyskano 2756 m3 drewna.   

 

 

INFORMACJE FINANSOWE 

 

Budżet Gminy 

 

Budżet Gminy Lubaczów na 2020 rok uchwalony został przez Radę Gminy Lubaczów uchwałą 

Nr XVII/180/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. 
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Uchwalono: 

1. Dochody budżetu gminy w kwocie           48 107 939,00 zł 

z tego:    - dochody bieżące w kwocie           43 942 930,00 zł 

   - dochody majątkowe w kwocie                   4 165 009,00 zł 
 

2. Wydatki budżetu gminy w kwocie             49 140 703,00 zł  

z tego:    - wydatki bieżące w kwocie            41 119 237,00 zł  

   - wydatki majątkowe w kwocie            8 021 466,00 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.  

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków budżet Gminy na dzień 

31.12.2020 r. oraz jego wykonanie przedstawia tabela: 

 

Lp. Wyszczególnienie Plan  Wykonanie  

1 Dochody ogółem 55 961 495,32  55 536 904,54  

1.1 Dochody bieżące, z tego: 49 667 103,16  47 289 832,49  

1.1.1 
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych 
3 463 717,00  3 364 980,00  

1.1.2 
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych 
330 000,00  306 250,09  

1.1.3 z subwencji ogólnej 16 856 920,00  16 856 920,00  

1.1.4 
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 

bieżące 
17 643 735,73 16 399 277,79  

1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym: 11 372 730,43 10 362 404,61  

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości 3 315 280,00  2 777 341,95  

    

1.2 Dochody majątkowe, w tym: 6 294 392,16 8 247 072,05  

1.2.1 ze sprzedaży majątku 1 294 050,00  1 156 701,52  

1.2.2 
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 

inwestycje 
5 000 342,16  7 090 370,53  

    

2 Wydatki ogółem 58 434 259,32  53 981 607,36  

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 46 280 564,67  43 013 956,64  

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 593 955,30  14 635 502,24  

2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00  0,00  

2.1.3 wydatki na obsługę długu 410 000,00  231 701,75  

    

2.2 Wydatki majątkowe, w tym: 12 153 694,65  10 967 650,72  

2.2.1 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w 

art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: 
12 083 694,65  10 957 698,04  

2.2.1.1 
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne  
23 500,00  9 952,68  

 

 

Zadania inwestycyjne 
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Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku to: 

NAZWA ZADANIA  PLAN  WYKONANIE 

Budowa części sanitarnej przy placu zabaw FUNDUSZ 

SOŁECKI 2 700,00 2 699,85 

Krótkie odcinki sieci wodociągowych 130 400,00 107 522,57 

Wykonanie dokumentacji modernizacji stacji uzdatniania 

wody w Mokrzycy 43 000,00 39 837,41 

Wykonanie dokumentacji zbiornika wody uzdatnionej w  SUW 

Szczutków 29 205,00 29 166,06 

Wykonanie utwardzenia w ciągu drogi powiatowej nr 1664R 

Lubaczów – Tymce w miejscowości Załuże w km 3+665 str. P 5 500,00 5 385,18 

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1693R Krowica 

Hołodowska – Cetynia 5 000,00 4 567,50 

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 6 150,00 

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 13 900,00 

Wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1674 Lubaczów – Szczutków - Duńkowice 

poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaka” 10 000,00 10 000,00 

Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu w celu 

wykonania dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi 

powiatowej  nr 1674R Lubaczów - Szczutków - Duńkowice 

w miejscowości Dąbków 1 200,00 1 200,00 

Przebudowa drogi gminnej nr 132511R Basznia Dolna ul. 

Kolejowa km 0+011 – km 0+451 233 322,00 233 321,23 

Modernizacja drogi nr 1340/27- ul. Błonie  - FUNDUSZ 

SOŁECKI MŁODÓW 23 000,00 23 000,00 

Przebudowa nawierzchni drogi do Bojdy etap I w Lisich 

Jamach 29 150,00 29 166,22 

Przebudowa nawierzchni drogi Ruda Szczutkowska 73 500,00 73 511,98 
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Przebudowa drogi – położenie nawierzchni asfaltowej na 

Rudzie Szczutkowskiej FUNDUSZ SOŁECKI 10 000,00 10 000,00 

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej od cmentarza 

w kierunku wsi- ciąg dalszy  - FUNDUSZ SOŁECKI 

PODLESIE 9 136,00 9 136,00 

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej od cmentarza 

w kierunku wsi w Podlesiu 21 514,00 21 539,26 

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych (położenie 

nawierzchni asfaltowej)- droga dojazdowa do posesji Pani 

Doroty Bojda (Misztale) oraz do mostu - FUNDUSZ 

SOŁECKI LISIE JAMY 25 000,00 25 000,00 

Remont drogi ul. Nowa- położenie nawierzchni asfaltowej - 

FUNDUSZ SOŁECKI  KAROLÓWKA 8 000,00 8 000,00 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej Karolówka ul. Nowa 18 920,00 18 938,25 

Ułożenie płyt jomba w Piastowie 6 500,00 6 463,60 

Zakup i ułożenie płyt jomba- zabezpieczenie poboczy rowów 

koło Pana Skibickiego i Ryszarda Pawlika FUNDUSZ 

SOŁECKI PIASTOWO 5 000,00 5 000,00 

Wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi 

gminnej nr 132522 Lisie Jamy – przed orlikiem”  25 000,00 0,00 

Wykonanie drogi do pani Sroczyńskiej  - FUNDUSZ 

SOŁECKI HURCZE 5 000,00 5 000,00 

Wykonanie drogi do pani Sroczyńskiej w Hurczu 110 400,00 110 394,39 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej - droga do Pana Jałowego - 

FUNDUSZ SOŁECKI OPAKA 10 000,00 10 000,00 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej - droga do Pana Jałowego 

w Opace 65 860,00 65 882,81 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową drogi 

gminnej na Cetyni w kierunku Pana Stawskiego  38 010,00 37 803,19 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową drogi 

gminnej na Cetyni w kierunku Pana Stawskiego  - FUNDUSZ 

SOŁECKI KROWICA SAMA 19 210,00 19 210,00 

Wykonanie projektu budowy chodnika przez wieś w Piastowie 4 920,00 4 920,00 

Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze przez wieś  

- FUNDUSZ SOŁECKI PIASTOWO 9 229,00 9 229,00 
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Przebudowa drogi gminnej nr 132554R ul. Słoneczna 

w  miejscowości Młodów km 0+000 - km 0+153 113 051,00 81 232,00 

Przebudowa drogi gminnej nr 105110R Młodów za szkołą ul. 

Leśna w miejscowości Młodów poprzez budowę chodnika km 

0+961 - km 1+215 56 016,00 41 327,00 

Przebudowa dróg w ramach FDS (Młodów) - wkład gminy 83 300,00 83 269,06 

Przebudowa nawierzchni drogi Błonie w miejscowości 

Młodów 5 305,00 5 305,16 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 105115R Podlesie 

do cmentarza km 0+000 – km 0+135 – etap II 44 000,00 43 138,17 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 132542R Krowica 

Lasowa równoległa do drogi gminnej Dąbrowa Krausy km 

0+000 – km 0+185 47 700,00 47 042,73 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 132580R 

Szczutków –Sysaki km 0+000 – km 0+480 202 000,00 201 558,40 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 132523R Lisie 

Jamy przez pastwisko do Bojdy km 0+150 – km 0+320 – etap 

II 55 000,00 54 846,61 

Wykonanie drogi w przysiółku Krausy biegnącej do posesji 

pana Ludwika Sęgi – zadanie realizowane wspólnie 

z sołectwem Krowica Lasowa – FUNDUSZ SOŁECKI 

DĄBROWA 18 000,00 18 000,00 

Przebudowa drogi na działce gminnej nr ewid.6 w Krowicy 

Lasowej – FUNDUSZ SOŁECKI KROWICA LASOWA 800,00 800,00 

Przebudowa nawierzchni drogi do mostu w Lisich Jamach 56 800,00 56 784,76 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej - droga do Węgrzyna 

w  Borowej Górze 144 600,00 144 545,46 

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w obrębie Lisie Jamy na dz. o nr ewid. 488 – FUNDUSZ 

SOŁECKI LISIE JAMY 10 000,00 10 000,00 

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w obrębie Lisie Jamy na dz. o nr ewid. 488 76 365,00 75 989,83 

Przebudowa części drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR  w miejscowości 

Basznia Dolna 114 486,41 115 248,04 
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Przebudowa części dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości 

Basznia Dolna – Sołotwina 322 244,01 306 493,46 

Przebudowa części drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

osiedlu po byłym PGR w miejscowości Huta Kryształowa 182 771,64 179 102,41 

Przebudowa części drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości 

Krowica Sama 117 966,90 118 798,90 

Przebudowa części drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Opaka 53 138,47 53 271,23 

Zagospodarowanie terenu przy Kresowej Osadzie 

z utworzeniem zaplecza szkoleniowo-edukacyjnego 

i przeniesieniem tradycyjnej zabudowy 62 200,00 58 700,60 

Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych 

i  przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację 

zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych  

wraz z zagospodarowaniem otoczenia   1 859 141,00 1 699 642,00 

Trasy rowerowe w Polsce wschodniej 1 000,00 0,00 

Zakup budynków i działek 40 000,00 25 258,00 

Zakup wielofunkcyjnej hali namiotowej wraz z zabudową 

towarzyszącą 1 658 536,98 1 600 000,00 

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym 

Urzędu Gminy 145 000,00 0,00 

Poprawa Bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lubaczów 

poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 

w Baszni Dolnej 248 000,00 219 639,99 

Poprawa Bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lubaczów 

poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 

w Baszni Dolnej 55 000,00 54 910,01 

Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową boisk 

sportowych przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej 2 203 152,00 1 771 230,66 

Modernizacja ZSP w Młodowie 43 850,00 29 000,00 

Przebudowa kotłowni przy szkole w Krowicy Samej 98 300,00 80 490,09 

PT budowy sali sportowej w Załużu 25 000,00 12 500,00 
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Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich 

Jamach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowania 

otoczenia 1 139 600,00 1 139 566,28 

Zakup samochodu dla DPS  133 000,00 132 976,00 

Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni 300 000,00 300 000,00 

Wkład do Zakładu Usług Komunalnych Sp.z o.o. 70 000,00 70 000,00 

Krótkie odcinki sieci kanalizacyjnych 215 037,00 189 291,48 

Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie 

odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych 

w miejscowościach: Dąbrowa, Krowica Sama i Krowica 

Hołodowska 17 300,00 0,00 

Dotacji celowa z budżetu na realizację zadań związanych 

z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubaczów 13 000,00 0,00 

Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 867 

Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – 

Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne w miejscowości 

Młodów – etap I   118 000,00 115 967,47 

Budowa oświetlenia ulicznego- droga za wsią  - FUNDUSZ 

SOŁECKI OPAKA 9 000,00 9 000,00 

Budowa oświetlenia ulicznego Podlesie - Basznia Górna 

(Kryla, Horodko)  26 000,00 25 319,93 

Dokończenie oświetlenia Moczar Duży, wykonanie 

dokumentacji projektowej oświetlenia Moczar Mały -

FUNDUSZ SOŁECKI ZAŁUŻE 7 000,00 7 000,00 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego Basznia Dolna Piaski 3 500,00 3 499,99 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego kablowego  Opaka za wsią 11 200,00 11 199,77 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego Wólka Krowicka (Brozie) 6 800,00 4 767,88 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego Załuże (Moczar Duży) 17 000,00 16 139,54 

Rozbudowa oświetlenie ulicznego kablowego Dąbków 

(osiedle) 9 074,00 7 598,08 

Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy oświetleń 

ulicznych  13 500,00 13 421,60 

Wykonanie oświetlenia ulicznego (1 lampy) na ul. Sportowej 

koło Pana Janusza Młodowca  - FUNDUSZ SOŁECKI  

BASZNIA DOLNA 2 000,00 2 000,00 
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Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż 

drogi do kościoła do hydroforni  - FUNDUSZ SOŁECKI 

WÓLKA KROWICKA 4 000,00 4 000,00 

Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż 

drogi do kościoła do hydroforni Wólka Krowicka 1 000,00 1 000,00 

Przebudowa części dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości 

Basznia Dolna – Sołotwina 99 100,00 67 059,89 

Przebudowa części drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Huta 

Kryształowa 69 100,00 49 013,69 

Przebudowa części drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości 

Krowica Sama 23 500,00 21 843,38 

Wykonanie planu oświetlenia ulicznego ul. Nowej 

w Karolówce – FUNDUSZ SOŁECKI KAROLÓWKA 800,00 800,00 

Przebudowa linii średniego napięcia w miejscowości Młodów 

(szkoła) 11 500,00 11 500,00 

Przebudowa linii średniego napięcia w miejscowości Basznia 

Górna 10 000,00 10 000,00 

Budowa części sanitarnej przy placu zabaw 15 000,00 12 692,60 

Dokończenie budowy części sanitarnej przy placu zabaw - 

FUNDUSZ SOŁECKI ZAŁUŻE 4 000,00 4 000,00 

Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Baszni 

Dolnej w 100 rocznice odzyskania niepodległości 2 000,00 600,00 

Rozbudowa świetlicy w Baszni Górnej 22 706,00 22 705,73 

Budowa budynku gospodarczego do przechowywania sprzętu 

do koszenia trawy 2 530,00 2 509,00 

Budowa budynku gospodarczego do przechowywania sprzętu 

do koszenia trawy - FUNDUSZ SOŁECKI WÓLKA 

KROWICKA 6 721,00 6 721,00 

Budowa altanki z grillem w Krowicy Lasowej 14 000,00 13 154,01 

Dofinansowanie budowy altanki z grillem FUNDUSZ 

SOŁECKI KROWICA LASOWA 6 550,00 6 550,00 

Izba pamięci w Załużu 77 100,00 75 725,39 

Przeniesienie budynku leśniczówki na działkę w Karolówce 2 500,00 2 418,31 
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Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie  - FUNDUSZ 

SOŁECKI  BASZNIA GÓRNA 5 300,00 5 300,00 

Rozbudowa świetlicy w Antonikach  18 000,00 17 862,65 

Rozbudowa świetlicy w Baszni Górnej roboty budowlane   40 200,00 2 015,00 

Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej 

w Baszni Górnej 345 410,00 341 068,75 

Świetlica wiejska Basznia Górna - Dąbrowa 8 000,00 4 663,00 

Wkład do konkursu Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów- 

Modernizacja placów zabaw i terenu przyległego  - FUNDUSZ 

SOŁECKI  BASZNIA DOLNA 6 000,00 5 799,99 

Wkład gminy - AKTYWNE SOŁECTWO - BASZNIA 

DOLNA - Modernizacja placów zabaw i terenu przyległego 10 000,00 10 000,00 

Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów - edycja 2019 - 

Modernizacja placów zabaw i terenu przyległego – sołectwo 

Basznia Dolna 1 200,00 1 307,50 

Wykonanie parkingu przy placu rekreacyjno-zabawowym 

w Bałajach 12 000,00 9 914,24 

Wykonanie parkingu w Budomierzu 10 300,00 9 860,01 

Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej - FUNDUSZ 

SOŁECKI  BUDOMIERZ 9 800,00 9 800,00 

Wykonanie projektu parkingu przy placu rekreacyjno-

zabawowym  - FUNDUSZ SOŁECKI BAŁAJE 5 000,00 5 000,00 

Wyposażenie placu zabaw i placu rekreacyjnego np. 

w huśtawki, sprzęt fitness  - FUNDUSZ SOŁECKI  DĄBKÓW 10 581,50 10 581,50 

Zakup elementów zabawowych do urządzenia placu zabaw 

FUNDUSZ SOŁECKI MOKRZYCA 10 000,00 10 000,00 

Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Mokrzycy (parking + 

plac zabaw) 29 000,00 27 071,12 

Modernizacja centrum wsi Basznia Dolna poprzez urządzenie 

skweru przy byłej zlewni mleka 187 000,00 184 436,36 

Budowa budynku sanitarnego przy szatni w Antonikach 1 200,00 1 200,00 

Budowa szatni sportowej  w Wólce Krowickiej 50 000,00 48 631,31 

Budowa trybun na stadionie sportowym w Lisich Jamach 20 000,00 19 424,11 
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Wkład do konkursu "Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów- 

edycja 2019- Trybuna stadionowa - FUNDUSZ SOŁECKI 

ANTONIKI 6 400,00 6 170,35 

Wkład gminy - AKTYWNE SOŁECTWO - ANTONIKI 

Trybuna Stadionowa 10 000,00 10 000,00 

Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów - edycja 2019 - Trybuna 

stadionowa – sołectwo Antoniki 1 300,00 0,00 

Przystań kajakowo – rowerowa w Szczutkowie 5 500,00 5 500,00 

Wkład do konkursu Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów- 

edycja 2019  - FUNDUSZ SOŁECKI SZCZUTKÓW 7 000,00 7 000,00 

Wkład gminy - AKTYWNE SOŁECTWO - SZCZUTKÓW 

Przystań kajakowo – rowerowa: Ruda Szczutkowska 10 000,00 10 000,00 

OGÓŁEM WSZYSTKIE DZIAŁY 12 442 759,91 11 256 715,98 

 

Sytuacja finansowa Gminy 

 

Wartość księgowa majątku gminnego (mienia komunalnego) brutto według stanu na dzień   

31-12-2020 r. wynosiła 146.979.403,74 zł.    

 

Planowane na dzień 31-12-2020 r. przychody w kwocie 4 078 490,00 zł zrealizowano 

w kwocie 4 087 240,57 zł. Są to przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 

krajowym w kwocie 3 840 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 

ustawy w kwocie 247 240,57 zł. 

 

Planowane rozchody budżetu w kwocie 1 605 726,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych 

krajowych kredytów i pożyczek zrealizowano w kwocie 1 605 726,00 zł w tym spłata kredytów 

w kwocie 1 375 790,00 zł i spłata pożyczek w kwocie 229 936,00 zł. 

 

Kwota długu w/g stanu na 31-12-2020 r. wynosi 14.625.035,00 zł w tytułu 

zaciągniętych kredytów w wysokości 14 223 035,00 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek 

402 000,00 zł. 

 

Gmina Lubaczów nie udzielała w 2020 r. poręczeń. 

 

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 
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przekraczają limitu spłaty zadłużenia tj. 15 % prognozowanych dochodów budżetu 

w poszczególnych latach jego spłaty. 

Z prognozy kwoty długu Gminy Lubaczów na lata 2020 – 2030 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 2020 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 2020 r. zachowane zostały niskie i bezpieczne wskaźniki spłaty zobowiązań 

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

Dz. U. z 2021 r. poz. 305).  

 

 

 

 

 

 

 

FUNDUSZ SOŁECKI 2020 r. 

 

 

W związku z podjęciem Uchwały nr XLVI/441/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 

28 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

w budżecie gminy Lubaczów środków stanowiących fundusz sołecki, zgodnie  z art. 3 ust.1 

ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r poz.301 ze zm.) wyliczono 

kwoty na 2020 r. dla poszczególnych sołectw.  

Realizacja Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach   przedstawia tabela:  

 

 

 

Antoniki Plan Wykonanie 

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

Wynagrodzenie za wykonanie usługi koszenia (boisko, plac zabaw, plac przy 

świetlicy wiejskiej) 
1 200,00 1 200,00 

Zakup paliwa, oleju, żyłki wraz z amortyzacją 1 800,00 1 495,24 

Koszenie poboczy dróg gminnych. 310,00 307,85 

Zakup gabloty ogłoszeniowej 1 530,00 1 500,00 

Zakup tablicy regulaminowej siłowni zewnętrznej. Aktualizacja treści tablicy 

regulaminowej placu zabaw. 
360,00 357,49 

Wkład do konkursu Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów - edycja 2019 - Trybuna 

stadionowa 
6 400,00 6170,35 

Zakup dmuchawy do liści (utrzymanie porządku pod trybunami sportowymi, przy 

szatni sportowej, przy placu zabaw) 
1 200,00 1 200,00 
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Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia na boisku sportowym. 4 103,00 4 070,00 

 Utrzymanie boiska sportowego (jednokrotne wałowanie, zakup kwiatów do 

posadzenia koło placu zabaw, nawozów i środków ochrony roślin) 
1 000,00 995,36 

RAZEM: 18153,00 17546,29 

 

 

Bałaje Plan Wykonanie 

Wywóz nieczystości ze świetlicy.  374,00 354,00 

Wynagrodzenie za wykonanie usługi koszenia (boisko, plac zabaw, plac przy 

świetlicy wiejskiej) 
700,00 700,00 

Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki i wykaszarki 300,00 299,91 

Naprawa sprzętu do wykaszania trawy.  300,00 132,20 

Koszenie poboczy przy drodze gminnej. 350,00 198,29 

Wykonanie projektu parkingu przy placu rekreacyjno - zabawowym 5 000,00 5 000,00 

Zagospodarowanie placu zabaw - zakup stojaków na rowery , ławek , siatki i 

słupków do mocowania siatki, impregnatu do odnowienia altanki itp.  
4 400,00 4 338,03 

Remont drogi do pana Stanisława Gelmudy (dz. nr 473) 2 800,00 2755,20 

RAZEM:  14 224,00 13 777,63 

 

Basznia Dolna Plan Wykonanie 

Przebudowa drogi naprzeciw Orlika w kierunku Borowej Góry (nr dz. 1337) 20 600,00 20600,00 

Wykopanie rowów przy drodze od Orlika w kierunku Borowej Góry 0 0,00 

Utwardzenie terenu przy boisku sportowym wraz z montażem bariery ochronnej - 

ul. Sportowa 
2 900,00 2838,84 

Wsparcie działalności OSP poprzez zakup wyposażenia do nowego średniego 

samochodu ratowniczo - gaśniczego 
5 300,00 5 300,00 

Zakup sprzętu ogrodniczego kosiarki lub kosy spalinowej 1 399,00 1 399,00 

Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek i wykaszarki wraz z amortyzacją 2 514,00 2 238,57 

Orkanowanie poboczy dróg i nieużytków na terenie sołectwa.  2 000,00 2000,00 

 Wykonanie oświetlenia ulicznego (1 lampy) na ul. Sportowej koło Pana Janusza 

Młodowca 
2 000,00 2 000,00 

Wkład do konkursu Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów - Modernizacja placów 

zabaw i terenu przyległego 
6 000,00 5999,99 

RAZEM:  42 713,00 42 376,40 

 

 

Basznia Górna Plan Wykonanie 

Remont nawierzchni drogi "Kółkowej" nr dz. 867/2 na dł. ok. 300 m na wprost p. 

Pilipa (ok. 200 m od drogi gminnej w kierunku Borowej Góry) 
14 600,00 14 600,00 

Wywóz nieczystości ze świetlicy wiejskiej. 450,00 354,00 
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Zakup kosiarki i wykaszarki 4 350,00 4 198,00 

Zakup paliwa, oleju, żyłki 310,00 346,30 

Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa. 1 500,00 1 500,00 

Aktualizacja treści tablic regulaminowych na placach zabaw. 100,00 100,00 

Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie  5 300,00 5 300,00 

RAZEM: 26610,00 26 398,30 

 

Borowa Góra Plan Wykonanie 

Utwardzenie drogi dojazdowej do Pana Szczygła. 4 535,00 4535,00 

Utwardzenie drogi do Pana Bereżańskiego. 4 535,00 4535,00 

 Wynagrodzenie za wykonanie usługi koszenia ( plac zabaw, plac przy świetlicy 

wiejskiej, park) 
1 000,00 1 000,00 

Zakup paliwa, oleju, żyłki, drobne naprawy sprzętu koszącego kosiarki 600,00 644,40 

Orkanowanie poboczy dróg i nieużytków na terenie sołectwa, parku 700,00 700,00 

Zakup paliwa, oleju, żyłki, drobne naprawy sprzętu koszącego kosiarki  200,00 136,90 

Zakup kwiatów, krzewów do Parku Wiejskiego i świetlicy 300,00 300,00 

Zakup sprzętu AGD na potrzeby działalności KGW. 2 500,00 2 500,00 

Budowa boiska do piłki siatkowej 1 500,00 1 499,61 

Aktualizacja treści tablicy regulaminowej placu zabaw. 50,00 50,00 

Poszerzenie przepustu na drodze gminnej do pana Szczygła. 950,00 950,00 

RAZEM: 16870,00 16 850,91 

 

 

 

 

 

 

Budomierz Plan Wykonanie 

Wywóz nieczystości ze świetlicy wiejskiej.  450,00 354,00 

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

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

Aktualizacja treści tablicy regulaminowej placu zabaw. 50,00 50,00 

 Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej 9 800,00 9 800,00 

Remont altanki 271,00 269,59 

RAZEM: 12771,00 12 655,59 
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Dąbków Plan Wykonanie 

Wywóz nieczystości ze świetlicy wiejskiej, przystanku autobusowego 300,00 283,20 

Wynagrodzenie za wykonanie usługi koszenia (boisko, plac zabaw)  2 500,00 2 494,80 

Zakup paliwa, oleju, żyłki 100,00 99,83 

Orkanowanie poboczy dróg i nieużytków na terenie sołectwa. 2 000,00 2000,00 

Malowanie ścian wewnątrz świetlicy wiejskiej 3 000,00 2 997,83 

Zakup tablicy informacyjnej. 1 500,00 1 500,00 

Doposażenie świetlicy wiejskiej np. w narzędzia ogrodowe, sprzęt grający, warnik 

do wody. 
3 895,00 3 868,49 

Wyposażenie placu zabaw i placu rekreacyjnego np. w huśtawki, sprzęt fitness. 10 582,00 10 581,50 

RAZEM 23877,00 23825,65 

 

 

 

 

Dąbrowa Plan Wykonanie 

Remont przepustu na drodze polnej przy posesji Pani Bernat. 1 600,00 1600,00 

Wykonanie drogi w przysiółku Krausy, biegnącej do posesji Pana Ludwika Sęgi 

(zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Krowica Lasowa). 
18 000,00 18000,00 

Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek i ciągnika 1 200,00 1 197,20 

Orkanowanie poboczy dróg i nieużytków na terenie sołectwa. 810,00 809,84 

Aktualizacja treści tablicy regulaminowej placu zabaw. 50,00 50,00 

Poszerzenie ogrodzenia placu zabaw 807,00 800,00 

RAZEM: 22467,00 22457,04 

 

 

Hurcze Plan Wykonanie 

Wykonanie drogi do pani Sroczyńskiej. 5 000,00 5000,00 

Wywóz nieczystości ze świetlicy wiejskiej. 300,00 300,00 

Wynagrodzenie za wykonanie usługi koszenia ( plac rekreacyjny, plac przy świetlicy 

wiejskiej) 
4 000,00 3840,00 

Koszenie bocznych dróg do p. Majdana, Łazara, Sroczyńskiej, do torów. 1 000,00 1000,00 

Zakup lodówki do kuchni świetlicy wiejskiej. 2 000,00 1 999,00 

 Aktualizacja treści tablic regulaminowych 100,00 100,00 

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (firanki, zasłony itp.). 2 506,00 2 550,10 

RAZEM: 14906,00 14789,10 
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Karolówka Plan Wykonanie 

Remont drogi ul. Nowa – położenie nawierzchni asfaltowej 8 000,00 8000,00 

Zakup paliwa, oleju, żyłki, części wymiennych, kory, ziemi, sadzonek. 616,00 490,10 

Doposażenie placu rekreacyjnego – zakup urządzeń zabawowych dla dzieci 6 900,00 6 800,69 

Wykonanie planu oświetlenia ulicznego ul. Nowej. 800,00 800,00 

RAZEM: 16316,00 16090,79 

 

 

 

Krowica Hołodowska Przyznano Wykorzystano 

Remont drogi Żeliski 5 000,00 5000,00 

Zakup wiaty przystankowej. 2 000,00 2000,00 

Zakup mebli do remizy OSP.  7 000,00 6 999,93 

Wywóz nieczystości ze świetlicy wiejskiej, boiska, przystanków autobusowych 374,00 0,00 

Zakup paliwa, oleju, żyłki, amortyzacja kosiarki. 600,00 665,90 

Koszenie działek i poboczy dróg gminnych 1 500,00 1532,60 

Wyrównanie terenu przy remizie OSP  2 000,00 1999,88 

 Zakup rury na drogę Okopy za Krzywą Drogą 350,00 350,00 

Zakup wyposażenia do świetlicy -montaż klimatyzacji.  5 000,00 5 000,00 

Zakup kontenera - szatni na boisko sportowe. 5 000,00 5 000,00 

Aktualizacja treści tablicy regulaminowej placu zabaw. 50,00 50,00 

RAZEM: 28874,00 28598,31 

 

 

 

Krowica Lasowa Plan Wykonanie 

Zawiezienie dołów i kolein na drogach gruntowych nr 293 i 86. 1 000,00 1 000,00 

Remont ogrodzenia ośrodka „Lasowiak” 5 500,00 5 500,00 

Dofinansowanie zakupu elementów mundurowych na potrzeby OSP. 1 500,00 1 499,98 

Wywóz nieczystości ze świetlicy.  450,00 354,00 

Zakup paliwa, oleju, żyłki oraz amortyzacja sprzętu  620,00 592,80 

Koszenie poboczy dróg gminnych. 450,00 428,49 

Zakup tablicy regulaminowej na plac siłowni zewnętrznej 450,00 509,04 

Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej. 1 700,00 1 691,99 

Przebudowa drogi na działce gminnej nr ewid. 6. 800,00 800,00 
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Dofinansowanie budowy altanki z grillem  6 550,00 6550,00 

Zakup siatek na bramki do gry w piłkę nożną 500,00 357,00 

RAZEM: 19520,00 19283,30 

 

Krowica Sama Plan Wykonanie 

 Usługa koparko – ładowarka – udrożnienie rowów, modernizacja krótkich 

odcinków dróg polnych na terenie sołectwa 
2 000,00 2000,00 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową drogi gminnej na Cetynii 

w kierunku Pana Stawskiego 
19 210,00 19210,00 

Zakup tłucznia na drogi dojazdowe do pól. 5 000,00 4998,75 

Zakup paliwa, oleju, żyłki oraz koszty amortyzacji kosy spalinowej 1 000,00 1 109,23 

Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych  1 200,00 1148,80 

Zakup wiaty przystankowej do przysiółka Cetynia  3 435,00 3435,00 

Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy w Cetynii. 4 600,00 4 594,69 

Doposazenie kuchni Domu Kultury poprzez zakup kuchenki elektrycznej 3 065,00 3 050,00 

RAZEM: 39510,00 39546,47 

 

 

Lisie Jamy Przyznano Wykorzystano 

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych (położenie nawierzchni asfaltowej) - 

droga dojazdowa do posesji Pani Doroty Bojda (Misztale) oraz do mostu 
25 000,00 25000,00 

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lisich 

Jam na dz. nr ewid. 488. 
10 000,00 10000,00 

Dofinansowanie działalności OSP poprzez zakup sprzętu bojowego 2 000,00 2 000,00 

Zakup paliwa oleju, żyłki i amortyzacja sprzętu 813,00 124,80 

Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych 2 000,00 2000,00 

Organizacja spotkań okolicznościowych dla członków Klubu Seniora (dzień 

Babci - Dziadka, Andrzejki)  
900,00 503,40 

Remont nawierzchni drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej w kierunku ul. 

Polnej. 
2 000,00 2000,00 

RAZEM: 42713,00 41628,20 

 

 

Młodów Plan Wykonanie 

Modernizacja drogi nr 1340/27 – ul. Błonie  23 000,00 23000,00 

Zakup materiałów do utwardzenia drogi nr 600 i 485. 3 000,00 2999,99 

Zakup paliwa oleju, żyłki i remont sprzętu.  700,00 448,75 

Orkanowanie poboczy dróg i nieużytków na terenie sołectwa. 2 000,00 1993,75 

Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac „Bajeczne Zakącie” 6 000,00 6 000,00 

Zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placach zabaw 1 000,00 217,80 
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Doposażenie placu zabaw przy altanie 5 713,00 5 119,20 

Zakup kruszywa na ul. Piaskową 1 300,00 1300,00 

RAZEM: 42713,00 41079,49 

 

 

 

Mokrzyca Plan Wykonanie 

Zakup kosiarki 1 700,00 1 616,60 

Zakup paliwa, oleju żyłki, amortyzacja sprzętu 423,00 523,10 

Koszenie działek i poboczy dróg gminnych  481,00 320,57 

Zakup elementów zabawowych do urządzenia placu zabaw 10 000,00 10 000,00 

Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej. 1 619,00 1611,51 

RAZEM: 14223,00 14071,78 

 

 

 

 

Opaka Plan Wykonanie 

Zagospodarowanie centrum wsi poprzez uporządkowanie starorzecza na działce 

gminnej nr ewid. 435/3  
2 000,00 2 000,00 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej - droga do Pana Jałowego 10 000,00 10000,00 

Wykonanie nawierzchni z kamienia (tłuczeń) - droga za świetlicą w kierunku Pana 

Rokosza 
4 000,00 4000,00 

Zakup paliwa, oleju, żyłki, herbicydów, remont sprzętu koszącego 1 676,00 1675,53 

Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych  1 000,00 1000,00 

Budowa oświetlenia ulicznego - Droga za wsią. 9 000,00 9000,00 

Wsparcie działalności KGW poprzez zakup wyposażenia, sprzętu AGD do kuchni 

świetlicy wiejskiej. 
2 000,00 2 000,00 

Zakup elementów siłowni zewnętrznej 3 000,00 3 000,00 

RAZEM: 32676,00 32675,53 

 

 

 

 

Piastowo Plan Wykonanie 

Zakup i ułożenie płyt jomba – zabezpieczenie poboczy rowów koło Pana 

Skibickiego i i Ryszarda Pawlika  
5 000,00 5 000,00 

Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze przez wieś. 9 229,00 9229,00 

Wywóz nieczystości ze świetlicy wiejskiej.  400,00 354,00 

Zakup paliwa oleju, żyłki 136,30 136,30 

Orkanowanie działek gminnych i poboczy dróg 1 233,00 821,71 
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Zakup tablicy regulaminowej na plac zabaw. 307,50 307,50 

Zakup materiałów do renowacji Krzyza Milenijnego. 523,20 519,98 

RAZEM: 16829,00 16368,49 

 

 

 

 

Podlesie Plan Wykonanie 

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej od cmentarza w kierunku wsi – ciąg 

dalszy. 
9 136,00 9136,00 

Wywóz nieczystości z przystanków autobusowych Huty Kryształowej i Podlesia 500,00 354,00 

Zakup ziemi i kwiatów, nawozów, środków ochrony roślin, chwastobójczych do 

Pastorówki. 
300,00 298,06 

Zakup paliwa, oleju, żyłki oraz remont sprzętu.  1000,00 848,98 

Koszenie poboczy dróg gminnych w Podlesiu i Hucie Kryształowej. 2100,00 1900,00 

Wsparcie działalności KGW poprzez zakup sprzętu, strojów, wyposażenia kuchni 

świetlicy wiejskiej itp.  
1 500,00 1 500,00 

Organizacja Pikniku Rodzinnego.  500,00 484,51 

RAZEM: 14736,00 14521,55 

 

Szczutków Plan Wykonanie 

Przebudowa nawierzchni drogi na Onyszczakach dz. nr 388/1, 312. (położenie 

nawierzchni asfaltowe 
10 000,00 10000,00 

Zakup paliwa, oleju, żyłki oraz amortyzacja. 230,00 229,55 

Orkanowanie działek gminnych i poboczy dróg. 2 220,00 2218,01 

Zakup stołów i krzeseł świetlicy wiejskiej. 3 176,00 3 152,37 

Aktualizacja treści tablicy regulaminowej placu zabaw. 50,00 50,00 

Wkład do konkursu Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów - edycja 2019 7 000,00 7000,00 

Zakup gabloty ogłoszeniowej. 1 500,00 1 500,00 

RAZEM: 24176,00 24149,93 

 

Tymce Plan Wykonanie 

Wywóz nieczystości ze świetlicy wiejskiej i przystanków autobusowych.  250,00 250,00 

Wynagrodzenie za wykonanie usługi koszenia (boisko, plac zabaw, plac przy 

świetlicy wiejskiej) 
1 000,00 1000,00 

Zakup paliwa, oleju, żyłki. 1 000,00 531,01 

Sfrezowanie pniaka przy krzyżu koło pana Tkaczyka. 500,00 492,00 

Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych 837,00 837,00 

Zakup tablicy regulaminowej siłowni zewnętrznej  400,00 307,50 

Zakup stołu do kuchni świetlicy wiejskiej.  3 000,00 3 000,00 
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Wykonanie prac konserwatorskich Krzyża przydrożnego.  4 100,00 4100,00 

Konserwacja krzyża. 400,00 400,00 

Ułożenie kostki koło krzyża w miejscu sfrezowanego pniaka. 2 500,00 2494,00 

Dwukrotne koszenie boiska. 1 400,00 1090,00 

Zagospodarowanie otoczenia krzyży koło Pana Witka i Ludwika 2 500,00 2500,00 

Opracowanie dokumentacji technicznej zbiornika wodnego na dz. nr 901. 2 700,00 2700,00 

RAZEM: 20 587.00 19701,51 

 

Wólka Krowicka Plan  Wykonanie 

Zakup korytek odpływowych do ułożenia w rowie koło Pana Józefa Kubiszyna 1 500,00 1500,00 

Zakup gabloty ogłoszeniowej  1 500,00 1 476,00 

Remont dróg polnych, naprawa uszkodzonych mostków w sołectwie 2 500,00 2478,45 

Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki, serwisowanie sprzętu do koszenia trawy  1 500,00 1 383,10 

Orkanowanie placów świetlic, poboczy dróg wraz z przyległymi rowami, 

"obwodnicy"  
2 500,00 2526,41 

Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi od kościoła do 

hydroforni  
4 000,00 4000,00 

Zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej w kuchni świetlicy 

wiejskiej 
800,00 576,40 

Zakup ławek na plac zabaw koło świetlicy wiejskiej 1 200,00 1 157,00 

Budowa budynku gospodarczego do przechowywania sprzętu do koszenia trawy 6 721,00 6 721,00 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej np. zastawy stołowej innego sprzętu 

kuchennego 
2 000,00 2 000,00 

Organizacja spotkania integracyjnego dla dorosłych i dzieci np. Dzień Dziecka 

itp.  
800,00 781,90 

Zakup tablicy regulaminowej na plac zabaw. 350,00 307,50 

RAZEM: 25 371.00 24907,76 

 

Załuże Plan Wykonanie 

Aktualizacja treści tablicy regulaminowej placu zabaw. 50,00 50,00 

Dokończenie budowy części sanitarnej przy placu zabaw. 4 000,00 4000,00 

Remont dróg polnych w obrębie sołectwa. 5 000,00 5000,00 

Utwardzenie drogi do Państwa Babik.  5 000,00 4956,90 

Wykonanie części ogrodzenia cmentarza.  6 000,00 6 000,00 

Dobudowanie brakującej części chodnika w starej części cmentarza 5 000,00 4797,00 

Zakup paliwa oleju, żyłki, środków chwastobójczych oraz amortyzacja sprzętu. 1 400,00 1 279,39 

Koszenie boiska sportowego wraz z otoczeniem szatni.  1 000,00 992,00 

Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych.  1 500,00 1500,00 

Dokończenie oświetlenia Moczar Duży, wykonanie dokumentacji projektowej 

oświetlenia Moczar Mały  
7 000,00 7000,00 
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Zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw. 500,00 500,00 

Doposażenie Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej (harcówki) 530,00 530,00 

Dofinansowanie remontu Społecznej Szkoły Podstawowej. 2 000,00 1 999,99 

Zakup huśtawki na plac zabaw. 3 000,00 2 999,99 

RAZEM:  42 030.00 41605,27 

 

Razem wykonanie wydatków we wszystkich sołectwach w 2020r. wyniosło 564 905,29zł  

 

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

w 2019 r. wyniósł 135 786,98 zł 

 

W ramach  konkursu Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów w 2020 r. projekt pn. TRYBUNA 

STADIONOWA II etap  realizowało sołectwo Antoniki, projekt pn. MODERNIZACJA 

PLACÓW ZABAW I TERENU PRZYLEGŁEGO  realizowało sołectwo Basznia Dolna oraz 

sołectwo Szczutków realizowało projekt pn. PRZYSTAŃ KAJAKOWO – ROWEROWA: 

RUDA SZCZUTKOWSKA. 

 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  

W 2020 r. nastąpiły zmiany przepisów prawa, które wprowadziły wiele zmian, w tym 

obowiązek segregacji odpadów, minimalną częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych, a 

także obowiązek rozliczenia odpadów komunalnych w zależności od zebranej ilości, a nie jak 

do tej pory rozliczenie ryczałtowe. Zmiany te wpłynęły na obowiązujące ceny za odbiór 

odpadów oraz nowe stawki opłaty miesięcznej.   

Przetarg 

W grudniu 2019 roku na podstawie rozstrzygniętego przetargu i zawartej w dniu 31.12.2019 r. 

umowy gminę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów obsługiwało Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu sp. z o.o. Zgodnie ze złożoną ofertą i 

podpisaną umową łączna kwota za odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od dnia 

01.01.2020 r do 31.12.2020  wynosiła1 430 388,78 zł.  

Nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych 

Rada Gminy Lubaczów uchwałą Nr XV/159/2019z dnia 13 grudnia 2019 r. ze zm. wprowadziła 

nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w następujących 

wysokościach: 

- W przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczną stawkę opłaty za 

zagospodarowanie i odbiór odpadów wylicza się jako iloczyn liczby osób zamieszkujących 
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nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości 18,00 zł.  Ustalono częściowe zwolnienie z 

miesięcznej opłaty w wysokości 2,00 zł od osoby dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

którzy kompostują bioodpady. 

- W przypadku nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata miesięczna,  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników 

lub worków oraz stawki opłaty tj.:  

Worek 120 l – 16,00 zł  

Pojemniki: 

120 l  – 5,90 zł 

240 l  -  11,80 zł 

1100 l – 54,00 zł 

KP-7 – 344 zł 

 

- W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny określa się miesięczną stawkę opłaty w wysokości 

czterokrotności stawki podstawowej tj.:  

 w przypadku nieruchomości zamieszkałej 72 zł od osoby 

 w przypadku nieruchomości niezamieszkałej opłata wynosi: 

 -  pojemnik  120 l - 23,60 zł 

 - pojemnik   240 l - 47, 20 zł 

 - pojemnik 1100 l – 216,00 zł 

 - pojemnik 7000 l – 1376,00 

 worek - 64,00 zł 

Obowiązek złożenia deklaracji  

 

Nowy sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodował, że 

właściciele nieruchomości zobowiązani zostali do złożenia nowych deklaracji do dnia 10 lutego 

2020 roku. Łącznie deklarację złożyło 2284 gospodarstw. Ilość osób zadeklarowanych w 

złożonych deklaracjach przedstawia się następująco: 

Liczba osób ujęta w deklaracji na dzień 31.03. 2020 6797 

 

Liczba gospodarstw, która zadeklarowała kompostownik  2230 

Liczba gospodarstw, która nie zadeklarowała kompostownika  53 

Ilość zadeklarowanych pojemników na terenie nieruchomości niezamieszkałych przedstawia 

się następująco: 

Liczba zadeklarowanych pojemników o pojemności 120 l 239 
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Liczba zadeklarowanych pojemników o pojemności 240 l 18 

Liczba zadeklarowanych pojemników o pojemności 1100 l 22 

Liczba zadeklarowanych pojemników o pojemności 7000 l 6 

 

Na bieżąco deklaracje są weryfikowane – w stosunku do liczby osób ujętych w deklaracjach, a 

danymi zawartymi w ewidencji ludności np. nowe urodzone dzieci.  

W przetargu na rok 2020 założono odbiór 1 240,340 Mg na rok, w tym 793,716 Mg odpadów 

zmieszanych oraz 446,624 Mg odpadów segregowanych  

Łącznie w 2020 odebrano następujące ilości poszczególnych odpadów:  

Kod odpadów Rodzaj odpadów  

Masa odebranych odpadów 

komunalnych przekazanych 

do zagospodarowania [Mg] 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 208,9200 

15 01 07 Opakowania ze szkła 173,2800 

16 01 03 Zużyte opony 31,5500 

17 01 01  
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
0,8600 

20 01 35 * 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki5) 

6,2600 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 i 20 01 35 

4,8200 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
641,4200 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 92,9400 

20 01 01 Papier i tektura 20,4800 

20 01 34  
Baterie i akumulatory inne niż wymienione 

w 20 01 33 
0,1130 

 

Płatność za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

Rada Gminy Lubaczów uchwalając termin, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęła że miesięczna opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w 

łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach: 

1) za styczeń i luty do końca lutego, 
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2) z a marzec i kwiecień do końca kwietnia, 

3) za maj i czerwiec do końca czerwca, 

4) za lipiec i sierpień do końca sierpnia, 

5) za wrzesień i październik do końca października, 

6) za listopad i grudzień do końca listopada. 

 

W oparciu o złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, łączna wysokość 

należności z tytułu „opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi” w 2020r. 

wynosiła 1 435 422,93 zł, natomiast wpływy z tytułu wpłat od właścicieli nieruchomości 

wynosiły 1 410 689,67 zł. Zaległości pozostałe do zapłaty w kwocie 24 733,26 zł  podlegały 

egzekucji przez Urząd Skarbowy w Lubaczowie w formie wystawionych  tytułów 

egzekucyjnych. Dochody oraz wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w 2020 r.  przedstawiały się następująco: 

 

 

 

Dochody otrzymane  z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 

31.12.2020 r. 

 

1. Wpływy uzyskane  z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

 

1 410 689,67 zł 

2. Nadpłata  na dzień 31.12.2019r.  10 722,78 

 

 

 

Wydatki poniesione z tytułu opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi  w 2020r. 

 

1. Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

 

 

1 317 935,52 zł   

 

2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie Systemu  

Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w 2020 r. 

 

 

   123 495,94 zł 

3. Wydatki poniesione z zakresu edukacji ekologicznej 

mieszkańców 

 

      4 500,00 zł 

 

 Razem 1 445 931,46 zł 

 

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
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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 terenie 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.  

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy Lubaczów podjęła w dniu 27 lutego 2019 r. 

uchwałę  Nr V/35/2019 w sprawie przystąpienia do opracowania nowego studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów. Na dzień 

dzisiejszy zgodnie  z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) został opracowany projekt w/w 

studium i będzie on przedmiotem szczegółowej analizy w zakresie zaproponowanego 

przeznaczenia poszczególnych terenów. Po uzgodnieniu ostatecznej wersji projektu studium 

oraz przy założeniu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień 

planowany termin uchwalenia w/w studium to przełom 2021/2022 r. 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Powierzchnia objęta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego na dzień 31.12.2020 r. wynosi 9932,62 ha co stanowi około 49% powierzchni 

całkowitej gminy. Na terenie gminy Lubaczów obowiązuje 31 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, z czego jeden został uchwalony w 2020 r.: tj. miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opaka 2019”. 

Prace nad  uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„Opaka 2019” rozpoczęły się uchwałą Nr V/36/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 27 lutego 

2019. Z kolei w dniu 15 października 2020 r. Uchwałą nr XXIV/245/2020  (opublikowaną w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego , w dnu  30 listopada 2020 r. Poz. 4543) 

Rada Gminy Lubaczów przyjęła w/w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

W 2020 r. procedowano następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

 „CMENTARZ DĄBKÓW” (uchwała Rady Gminy Lubaczów Nr XL/368/2017 z dnia 29 

września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „CMENTARZ DĄBKÓW – uchwała 

inicjująca rozpoczęcie prac planistycznych nad MPZP), 

 „OPAKA 2018”  (uchwała Rady Gminy Lubaczów Nr XLV/428/2018 z dnia 30 stycznia 

2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „OPAKA 2018” – uchwała inicjująca rozpoczęcie prac 

planistycznych nad MPZP). 

 W roku 2020  Rada Gminy Lubaczów uchwałą Nr XIX/191/2020 z dnia 29 kwietnia 

2020r.przystąpiła do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów linii elektroenergetycznej WN 110kV, obejmującej część nieruchomości znajdujących 

się w granicach obrębów Załuże oraz Mokrzyca. 
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 W/w plany miejscowe opracowywane są w odpowiedzi na bieżące potrzeby związane 

z zabudową mieszkaniową, usługową oraz niezbędna infrastrukturą techniczną. 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. 

 

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 2020 roku Wójt Gminy Lubaczów wydał 63 decyzje o warunkach zabudowy. 

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 oraz urządzenia infrastruktury technicznej (farmy fotowoltaiczne). 

W 2020 roku Wójt Gminy Lubaczów wydał 23 decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dotyczących przede wszystkim sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci 

elektroenergetycznych i sieci gazowych.  

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII I PROGRAMÓW 

 

Strategia Rozwoju Gminy Lubaczów  

 

 

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 
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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 2020 roku gmina Lubaczów zrealizowała szereg zadań i inwestycji zmierzających 

do realizacji założeń zawartych w ww. dokumencie strategicznym.  

 

Gospodarka i rolnictwo  

Od roku 2016 do 2020 obowiązywała 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. 

Trwa realizacja 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 realizowane są prace ogólnobudowlane obejmujące:   
- rozbudowę i przebudowę budynku stacji Basznia wraz z obiektem gospodarczym oraz 

zagospodarowanie otoczenia na cele utworzenia galerii kolejnictwa (planowane jest również 

utworzenie wystawy zewnętrznej poświęconej kolejom kresowym, renowacja zabytkowej 

lokomotywy parowej i trzech przedwojennych wagonów), 

- przebudowę wieży ciśnień w Tymcach z przeznaczeniem na obserwatorium astronomiczne 

oraz modernizację byłej hydroforni i dostosowanie jej do potrzeb szkoleniowo-edukacyjnych, 

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

pamięci poświęcona historii Baszni Dolnej i jej okolic oraz księdzu kardynałowi Marianowi 

Jaworskiemu, pełniącemu w latach 1950 - 1951 funkcję wikariusza w tutejszej parafii. 

W ramach zadania zakończono dotychczas następujące etapy:  

- przebudowę budynku byłej zlewni mleka w Baszni Dolnej, który po modernizacji 

udostępniony zostanie do prowadzenia działalności gospodarczej, 

- prace konserwatorskie przy dwóch zabytkowych żelaznych mostach, które zostały przekazane 

gminie przez PKP PLK S.A. z linii kolejowej Jarosław - Sokal (z Nowej Grobli oraz 

Lubaczowa),  

- przebudowę dróg do rewitalizowanych obiektów. 

 
 
 

Turystyka, rekreacja i oferta czasu wolnego   

 

 W latach 2019 – 2020 został zrealizowany projekt pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz 

z przebudową boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej.” W ramach 

przedsięwzięcia wybudowano salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-socjalnym, salę do 

ćwiczeń korekcyjnych oraz częścią dydaktyczną z klasami lekcyjnymi. Zmodernizowano także 

dwa sportowe boiska wielofunkcyjne. Gmina uzyskała dofinansowanie ww. zadania ze 

środków MSiT .    
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 W grudniu 2020 roku zakończono realizację przedsięwzięcia pn.: ”Rozbudowa i 

modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Baszni Górnej” – współfinansowanego ze 

środków MKiDN i KG PSP. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia była także budowa 

nowego garażu dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Baszni Górnej, zakupionego przez gminę Lubaczów w grudniu 2019 roku. 

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

aktywizacji społeczności Basznia Górna służącej zaspokajaniu potrzeb społecznych i 

kulturalnych poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Baszni Górnej”- współfinansowany 

z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2017 - 2020. 

 W 2020 roku rozpoczęto również rozbudowę świetlicy wiejskiej w Antonikach – etap I – 

wykonanie fundamentów.  Zakupiono trybuny sportowe na boisko sportowe w Krowicy 

Hołodowskiej  oraz w Antonikach.  

 Także w 2020 roku uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej na zadanie pn.: ”Przebudowa boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Młodowie”, jego realizacja została zaplanowana na rok 2021.  

 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 o  turystyce kulturowej. Dotychczas zorganizowano pięć edycji forum w 

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

promocyjno-informacyjne. W 2020 roku gmina wydała: 

- „Kresowe Jadło – przepisy kuchni lokalnej” – zbiór receptur na potrawy, które wzięły udział 

w konkursie kulinarnym pod ta samą nazwą (publikacja dofinansowana ze środków KSOW),  

- „Festiwal Dziedzictwa Kresów” -  folder prezentujący dotychczasowy dorobek, narzędzia i 

efekty działań w zakresie zachowywania dziedzictwa dawnych Kresów poprzez organizację 

FDK.    

Ponadto, staraniem gminy Lubaczów, w 2020 roku została wydana książka pt.: ”Julian Dąbek. 

Historia nauczyciela i żołnierza” autorstwa dra Zygmunta Kubraka 

 

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 2020 zrealizowano 

również liczne zadnia w strategicznych obszarach gminy Lubaczów. 

W roku 2020  rozpoczęto realizację zadania pod nazwą  „Budowa sieci wodociągowej i 

sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach Opaka (Żuki) i Dąbków (Osiedle) wraz z 

rozbudową stacji uzdatniania wody w Szczutkowie” w ramach Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 

Poza tym, w 2020 roku gmina Lubaczów otrzymała dofinansowanie z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację projektu pt. „Przebudowa Stacji Uzdatniania 

Wody w Mokrzycy”. Realizację zaplanowano na rok 2021.  

Również w 2020 złożono wniosek w ramach PROW pt.: „Budowa sieci  kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa i Lisie Jamy,  przebudowa odcinków sieci 

wodociągowej w miejscowościach  Basznia Górna, Podlesie i Tymce oraz przebudowa stacji 
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uzdatniania wody w Hucie Kryształowej”. Został on zakwalifikowany do dofinansowania. Jego 

realizację zaplanowano na lata 2021 – 2023. 

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 2020 roku przebudowano łącznie 12 odcinków dróg 

gminnych, na których ułożono masę asfaltową.  

Ponadto, wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Słoneczna w miejscowości Młodów oraz 

drogi gminnej ul. Leśna w  Młodowie poprzez budowę chodnika. To zadanie zostało 

dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.  

W grudniu 2020 roku zakończono przebudowę dróg osiedlowych współfinansowanych w 

ramach pomocy finansowej pozyskanej z KOWR. Były to drogi w miejscowościach: Basznia 

Dolna, Huta Kryształowa, Opaka oraz Krowica Sama. 

W 2019 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Rozbudowa Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowanie otoczenia” – 

w ramach RPO WP 2014-2020. Zadanie zakończono w sierpniu 2020 roku. Zakres projektu 

obejmował: 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.  

W latach 2019 – 2020 realizowano przedsięwzięcie polegające na usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Lubaczów. W ramach zadania unieszkodliwiono wyroby 

zawierających azbest, pochodzące głównie z demontażu pokryć dachowych u  38 mieszkańców 

w 2019 roku oraz u 15 osób w roku 2020. Zadanie było współfinansowane ze środków 

Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.   

 

Kapitał społeczny 

 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.  

 Wykonano także prace remontowe w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Baszni 

Dolnej, Młodowie oraz w Szczutkowie.    

 W 2020 roku wykonano remont pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Młodowie oraz modernizację kotłowni przy Szkole Podstawowej w Krowicy 

Samej. 

 Wykonano również remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia z Krowica Samej oraz 

instalacji CO z wymianą kotła gazowego w Ośrodku Zdrowia w Baszni Dolnej. 

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  
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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”,  

- „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 maj 2022 roku.  

 

 

 

Gminny program opieki nad zabytkami 
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Gminny program opieki nad zabytkami został wprowadzony uchwałą 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 2020 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. 

2021, poz. 710) ewidencja od 2015 r. jest prowadzona przez Wójta Gminy Lubaczów w formie 

zbioru kart adresowych. Aktualnie w w/w ewidencji znajdują się 252 karty obiektów 

zabytkowych, z czego 22 jest wpisanych do rejestru „A” zabytków nieruchomych. 

Są to: 

 

Basznia Dolna - cmentarz greko-kat., 

- rządcówka, ob. dom, nr 12, 

- murowana kapliczka przydrożna p.w. św. 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.). 

 

 

Rejestr zabytków ruchomych  
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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 Samej: 11 zabytków  

3. Trak dolno napędowy 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 

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 2020 r.  

 

1. Krowica Sama - Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Przemienienia Pańskiego  

w Krowicy Samej wykonała projekt systemu sygnalizacji pożarowej w drewnianym 

kościele w Krowicy Samej 

 

 

 

2. Krowica Sama - Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Przemienienia Pańskiego  

w Krowicy Samej wykonała montaż systemu sygnalizacji pożarowej w drewnianym 

kościele w Krowicy Samej 

 

 

 

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

wykonała pełną konserwację techniczną i estetyczną ołtarza z obrazem św. Mikołaja  

w kościele filialnym p.w. Świętego Wawrzyńca w Szczutkowie 

 

 

 

 

 

4. Sieniawka - Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych Gminy Lubaczów 

wykonało III etap prac remontowo-konserwatorskich przy dwóch nagrobkach 

zachowanych na cmentarzu greckokatolickim w Sieniawce: usunięcie luźnych 

zanieczyszczeń, oczyszczenie z nawarstwień biologicznych metodą chemiczną, 

wykonanie fundamentów i izolacji poziomej, montaż nagrobków. 

 

Wartość prac Dotacja Gminy 

8 000,00 zł 6 000,00 zł 

Wartość prac Dotacja PWKZ Dotacja Gminy 

30 500,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł 

Wartość prac Dotacja Marszałka 

Województwa 

Dotacja Gminy 

71 703,51 zł 20 000,00            20 000,00 zł 
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5.  Cmentarz ewangelicki w Dąbkowie – planowany koszt prac konserwatorskich  

przy nagrobkach - 51 000,00 zł. Wójt Gminy Lubaczów złożył wnioski  

do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Marszałka 

Województwa Podkarpackiego o udzielenie dotacji na w/w prace, jednak ze względu 

na ograniczone środki finansowe dotacje nie zostały przyznane. Wykonano jedynie 

zabezpieczenie elementów kamiennych nagrobków złożonych na paletach  

przed warunkami atmosferycznymi.  

6. Zakończono prace konserwatorskie przy krzyżach przydrożnych w miejscowości 

Tymce. Wykonano konserwację jednego krzyża.  

 

Wartość prac Fundusz Sołecki Dotacja Gminy 

4 500,00 zł 4 100,00 zł 400,00 zł 

 

7. W ramach rewitalizacji zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych 

w marcu 2020 r. rozpoczęto rozbudowę i przebudowę budynków stacji Basznia  

na galerię kolejnictwa, przebudowę wieży ciśnień w Tymcach z przeznaczeniem  

na obserwatorium astronomiczne i modernizację drewnianej plebanii w  Baszni Dolnej 

na lokalną izbę pamięci. Planowany termin zakończenia prac listopad 2021 r. 

 

 

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 2020 usunięto 31,25MG azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z 15 gospodarstw z terenu gminy Lubaczów. Całkowity koszt ww. przedsięwzięcia 

wyniósł 18697,50 zł, z tego dofinansowanie w wysokości 15892,88 zł udzielił Wojewódzki 

 

Wartość prac 

Nadleśnictwo 

Lubaczów 

Dotacja Gminy 

4 900,00 zł 2 900, zł 2 000,00 zł 
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Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Narodowy 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt 

 

UCHWAŁA NR XIX/190/2020 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 18 marca 2020r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubaczów na rok 2020. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi " ma na celu zapewnienie opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Lubaczów poprzez: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 

5) plan sterylizacji lub kastracji psów i kotów w gminie Lubaczów, przy pełnym 

poszanowaniu praw właścicieli zwierząt;, 

6) plan znakowania psów i kotów właścicielskich, 

7) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

8) usypianie ślepych miotów, 

9)  wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

10) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. 

11) edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedniej 

i właściwej opieki nad zwierzętami, ich sterylizacji lub kastracji oraz adopcji zwierząt 

bezdomnych, znakowania i rejestracji psów. 

Realizacja programu w 2020 r.: 

1) Gmina udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt – 

umowa Arka-Vet Usługi techniczno-weterynaryjne Narożnowska A., ul. Sybiraków 34, 

37-700 Przemyśl 

2) Gmina udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom – umowa 

z Gabinetem Weterynarii  Krzysztof Kornaga, ul. Krasickiego 8, 37-600 Lubaczów, 

3) Zapewniona została opieka na koszt gminy w 2020 r.: 

a. psy w ilości szt. 2, 

b. koty w ilości szt. 6. 

4) Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt 

(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne) - 8518,00 zł 

(słownie: osiem tysięcy pięćset osiemnaści złotych). 
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Program ochrony środowiska 

 

Uchwała nr XXVI/275/2020 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 grudnia 2020 r. w 

sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubaczów na lata 

2020-2023 z perspektywa do roku 2027. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubaczów  na lata 2020 - 2023 z uwzględnieniem 

lat 2024 – 2027, uchwalony w grudniu 2020 roku, jest dokumentem planowania 

strategicznego, stawiającym cele i kierunki polityki ochrony środowiska samorządu 

i określającym wynikające z niej działania. Program nie jest dokumentem decyzyjnym, ale 

wspomagającym działania decyzyjne gminy. Program powinien być wykorzystywany, jako 

instrument strategicznego zarządzania gminą w zakresie ochrony środowiska, jako 

podstawa tworzenia programów operacyjnych i zawierania umów i porozumień z innymi 

jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi. Przygotowany Program 

stanowić powinien przesłankę konstruowania budżetu gminy i jest podstawą do ubiegania 

się o fundusze pomocowe ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej. 

Sporządzony Program Ochrony Środowiska obejmuje szereg elementów: 

 charakterystyka stanu aktualnego środowiska na obszarze gminy w odniesieniu do 

poszczególnych jego komponentów, 

 obserwowane oraz przewidywane zagrożenia stanu środowiska na obszarze gminy, 

 cele ekologiczne postawione do osiągnięcia dla poszczególnych komponentów środowiska, 

 kierunki oraz zadania zmierzające do poprawy stanu aktualnego w zakresie ochrony 

środowiska w okresach krótko- i długoterminowych, 

 uwarunkowania realizacyjne Programu w zakresie koordynacji działań, źródeł 

finansowania oraz w zakresie zarządzania środowiskiem, 

 zasady monitorowania efektów wdrażania Programu. 

Pozytywne efekty realizacji polityki ochrony środowiska dla gminy Lubaczów w zakresie 

ochrony środowiska, powinny zostać osiągnięte poprzez realizację celów wymienionych 

poniżej zgodnych z Programem Ochrony Środowiska dla województwa podkarpackiego: 

 Minimalizacja skutków ekstremalnych zjawisk naturalnych oraz zwiększenie zasobów 

dyspozycyjnych wody dla województwa podkarpackiego; 

 Osiągniecie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz zaspokojenie 

ilościowego i jakościowego zapotrzebowania na wodę przeznaczoną do celów bytowo- 

gospodarczych oraz rekreacyjno-turystycznych; 

 Poprawa i utrzymanie wymaganej prawem jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia 

poziomu celu długoterminowego dla ozonu i krajowego celu redukcji narażenia do roku 

2020 oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez sukcesywną redukcję emisji gazów 

cieplarnianych; 

 Poprawa klimatu akustycznego; 
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 Zmniejszenie masy odpadów składowanych na składowiskach oraz zwiększenie udziału 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu surowców wtórnych i odzysku energii 

z odpadów; 

 Zachowanie, ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, ochrona 

zasobów leśnych oraz rozwój trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej; 

 Zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego mieszkańcom województwa 

podkarpackiego, w tym zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz 

ograniczenie ich skutków; 

 Ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi oraz remediacja, rekultywacja 

i rewitalizacja terenów zdegradowanych; 

 Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów geologicznych oraz ograniczanie presji 

na środowisko związanej z eksploatacją i prowadzeniem prac poszukiwawczych; 

 Ochrona ludności i środowiska przed ponadnormatywnym promieniowaniem 

elektromagnetycznym. 

 

W zakresie ochrony środowiska wykonano prace pielęgnacyjne pomników przyrody 

rosnących  na terenie Gminy Lubaczów. 

W ramach zleconych prac wykonano: 

1) cięcie sanitarne 14 szt. drzew pomnikowych rosnących na działce   nr ewid. 321/2       w 

obrębie ewidencyjnym Krowica Sama. Wartość wykonanych prac wyniosła  4989,60 

zł, 

2) cięcia prześwietlające 14 szt. drzew pomnikowych rosnących na działce nr ewid. 321/2 

w obrębie ewidencyjnym Krowica Sama. Wartość wykonanych prac wyniosła 5 076,00 

zł, 

3) wiązania  elastyczne 4 szt. drzew pomnikowych rosnących na działce nr ewid. 321/2 w 

obrębie ewidencyjnym Krowica Sama. Wartość prac wyniosła 2 160,00 zł. 

Całkowita wartość robót wyniosła 12 225,60 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy dwieście 

dwadzieścia pięć 60/100) z tego 10000,00 zł stanowiła dotacja uzyskana  z Wojewódzkiego 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

 

 

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

 

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 przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zadania w zakresie Programu 
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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 

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 

postępowania 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 o parciu 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 wymaga 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 
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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. 

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 2020 r. w wyniku działań Zespołu  odbyło się 33 posiedzeń 

grup roboczych, 31 rodzin objętych było procedurą „Niebieskiej Karty”, z czego 18 wszczęto 

w 2020 r., sporządzono 18 formularzy „Niebieskiej Karty – C” , wypełnianych z osobą 

doznającą przemocy, sporządzono 15 formularzy „Niebieskiej Karty – D” - 15 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 2020 r. pracownicy socjalni 

sporządzili  złożyli 15 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.                           

 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych 

 

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.  w   sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Lubaczów na lata 2016 – 2022. 

 

Efektem opracowania i przyjęcia przez Radę Gminy wspomnianej wyżej uchwały w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  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 Rozwiązywania Problemów Społecznych są 

działaniami ciągłymi w harmonogramie  okres realizacji jest określony na lata 2016 – 2022 

 

STAN  REALIZACJI  STRATEGII 

 

Cel operacyjny Wzrost kompetencji i wiedzy potrzebnej na rynku pracy. 

 Zostało przeprowadzone  Doradztwo zawodowe realizowane w oparciu o Wewnątrzszkolny 

System Doradztwa Zawodowego obejmowało: preorientacje zawodową z dziećmi 

przedszkolnymi, orientację zawodową w klasach I – VI oraz doradztwo edukacyjno – 

zawodowe w klasach VII – VIII Forma zajęć: warsztaty grupowe, prelekcje z uczniami nt. 

wyboru dalszej drogi kształcenia.  Ze względu na pandemię COVID-19 nie odbyły się 

planowane spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu 

lubaczowskiego oraz wyjazdy na dni otwarte szkół. Te formy działania od 12 marca 2020 r. 

zostały przeniesione do Internetu – na stronie internetowej szkoły, Portalu Librus oraz 

Facebook-u szkoły zostały umieszczane informacje, poradniki i filmy instruktażowe związane 

z wyborem szkoły i rekrutacją do szkół ponadpodstawowych. Rezultaty Trafny wybór zawodu 

i dalszego kierunku kształcenia poprzez pobudzenie uczniów do samopoznania i zdobycia 

wiedzy niezbędnej do właściwego planowania kariery zawodowej, zapoznanie się z rynkiem 

pracy i rynkiem edukacyjnym.  
Organizacja staży: GOK Lubaczów Staż był szansą na zdobycie nowych umiejętności  

i doświadczenia zawodowego. Staż 0d 10.08.2020 do 09.02.2021 Rezultat Szansa na 

zatrudnienie dla 1 osoby. 
Spotkanie z pedagogiem 

 Została przeprowadzona diagnoza potrzeb wychowawczych uczniów ustalenie sposobów  

i metod prowadzących do zaspokojenia potrzeb ucznia, objecie ucznia opieką wychowawczą, 

organizacja pomocy materialnej rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacji. 
Rezultaty Szczegółowe rozpoznanie potrzeb uczniów, stały kontakt wychowawcy z domem 

rodzinnym ucznia 

Cel operacyjny Rewitalizacja społeczna ukierunkowana na redukcję ubóstwa i wykluczenia 

społecznego.   

UG Lubaczów  Projekt pt.: „Modernizacja Centrum Wsi Basznia Dolna poprzez urządzenie 

skweru przy byłej zlewni mleka”. Prace ukończono w marcu 2020 roku. 

Rezultaty: Urządzenie jednego, niezagospodarowanego dotychczas skweru, poprawa estetyki 

centrum miejscowości.   

UG Lubaczów Projekt pt.: „Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i 

przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po 

kolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia”. Okres realizacji: lata 

2020 – 2022. Od maja 2020 roku trwają prace ogólnobudowlane obejmujące:  - rozbudowę i 

przebudowę budynku stacji Basznia 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  

i dostosowanie jej do potrzeb szkoleniowo-edukacyjnych,- modernizację zabytkowej plebanii 

w Baszni Dolnej, w której zostanie utworzona lokalna izba pamięci poświęcona historii tej 

miejscowości i jej okolic oraz zasłużonym kapłanom. W ramach zadania zakończono  

w 2020 roku następujące etapy: - przebudowę budynku byłej zlewni mleka w Baszni Dolnej - 

prace konserwatorskie przy dwóch zabytkowych żelaznych mostach, - przebudowę dróg do 

rewitalizowanych obiektów. Rezultaty: rewitalizacja społeczna, gospodarcza i przestrzenna 

zdegradowanych terenów gminy Lubaczów.  
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Projekt pt.: „Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem 

wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia”. Zadanie zakończone w sierpniu 2020 roku.  

Zakres wykonanych prac: remont istniejącego budynku wraz z wykonaniem tarasu, wykonanie 

dwóch kontenerów laboratoryjnych, wiaty edukacyjnej i warsztatowej, zagospodarowanie 

istniejącego oczka wodnego z wykonaniem mola. Rezultaty: Utworzenie Centrum Edukacji 

Ekologicznej. 
Cel operacyjny : Ograniczenie marginalizacji spowodowanej ubóstwem. 

W roku 2020 realizowany był program rządowy „Posiłek w szkole i w domu 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 223 

uczniów szkół . Świadczenia pieniężne na zakup jednego gorącego posiłku dziennie otrzymało 

167 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 125 rodzin na kwotę 

300 000,00 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 1653 dzieci (948 rodziny) wypłacono 9 321 036,09 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 311  rodzin i wypłacono świadczeń na kwotę 4 252 668 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 701 zł, - dla osoby w rodzinie , w której dochód 

na osobę nie przekracza kwoty 528 zł. W ramach tej formy pomocy Ośrodek przyznaje w 

formie zasiłków celowych, celowych specjalnych na  zaspokojenie konkretnej potrzeby np. 

zakup opału, żywności , leków, odzieży. 
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, pedagoga szkolnego, kuratora sądowego, przedstawiciela GKRPA , jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej. 

Rezultatem  w ubiegłym roku zespół interdyscyplinarny monitoruje 18 rodziny dotkniętych 

przemocą. Rodziny te wizytowane są systematycznie przez pracowników socjalnych wspólnie 

z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie. Odbywają się systematycznie 

posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego  oraz grup roboczych. 

Cel operacyjny : Wzrost kompetencji rodzicielskich 

Spotkania online wychowawców klas z rodzicami, prowadzenie szkoleń w zakresie 

kompetencji rodzicielskich. 

Rezultaty organizacja szkoleń online dla rodziców we współpracy z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną   w Lubaczowie: 
„Uczeń nadmiernie korzystający z Internetu” 

„Motywowanie uczniów do pracy umysłowej” 

„Lepiej zapobiegać niż leczyć”, o różnego rodzaju uzależnieniach” 

„Rola postaw rodzicielskich w procesie wychowania” 

„Bezpieczne korzystanie z Internetu” 
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„Bezpieczeństwo w sieci” rozmowa na temat bezpiecznego korzystania z Internetu” 

Internet, reklama, telewizja – wpływ mediów na kształtowanie postaw młodzieży i zdrowie 

człowieka. 
Wsparcie asystenta rodziny. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła 

na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Asystent rodziny 

realizuje pracę socjalno – wychowawczą  w środowisku zamieszkania rodziny i w miejscu 

przez nią wskazanym. Głównym jego działaniem jest  wspieranie rodziny w różnych 

czynnościach dnia codziennego. Zadaniami asystenta rodziny są w szczególności: - 

prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz 

udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, 

samorządowe i organizacje pozarządowe, - udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich 

sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz 

zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Asystent 

rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz 

otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i 

prawidłowemu rozwojowi dzieci.  

Rezultaty: 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 lub grupą roboczą lub innymi podmiotami. 

Cel operacyjny: Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.   

Zadanie: prowadzenie prac z uczniem zdolnym poprzez zajęcia pozalekcyjne, koła 

zainteresowań, przygotowanie do konkursów. 

W placówkach  w czasie nauki stacjonarnej oraz w okresie kształcenia na odległości 

prowadzone są zajęcia z uczniem zdolnym oraz koła zainteresowań z zakresu przedmiotów 

przyrodniczych, matematycznych, humanistycznych, zajęcia informatyczne dla uczniów 

edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klasy VIII, zajęcia biblioteczne dla uczniów klasy I i 

II,   zajęcia laboratoryjne z biologii, zajęcia warcabowe, zajęcia sportowe dla uczniów klas III, 

zajęcia plastyczne dla uczniów klas IV; działa również chór szkolny, Gromada Zuchowa 

„Słoneczka” oraz drużyna harcerska,  „Wiatry lasu”. 

W przedszkolu prowadzone są zajęcia z rytmiki. 

Nauczyciele przygotowują uczniów do konkursów i egzaminów. 

W marcu 2020 r. rozpoczęła się realizacja: Programu Nauki Pływania, organizowanego przez 

Urząd Gminy Lubaczów skierowanego do uczniów klas III szkół podstawowych, ze względu 

na pandemię realizacja programu została zawieszona. Rezultaty: Promowanie uczniów 

zdolnych. 
Zadanie Organizacja zajęć wyrównawczych z poszczególnych przedmiotów 

W szkołach  organizowane są zajęcia wyrównawcze z przedmiotów dla osób mających 

trudności w nauce. Celem zajęć jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację 

procesu kształcenia uczniów oraz poprzez wsparcie indywidualnego rozwoju dostosowanego 

do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych uczniów. Rezultaty: 

Uczniowie wykazują większe zainteresowanie nauką dzięki regularnemu uczestnictwu w 

zajęciach oraz dostosowaniu procesu edukacji do ich możliwości. Trudności i braki w 

wiadomościach i umiejętnościach uczniów ulegają zmniejszeniu. 

Cel operacyjny: Popularyzacja aktywnego wypoczynku przez uprawianie sportu i rekreację  

Zadanie organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych turystyczno-krajoznawczych  

W okresie od stycznia do marca  i od września do listopada w szkole w ramach realizacji 

programu SKS organizowane były dwa razy w tygodniu zajęcia promujące gry zespołowe  
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i ćwiczenia ogólnorozwojowe,  koordynatorem Programu był Podkarpacki Szkolny Związek 

Sportowy.  Ponadto w szkole organizowano zajęcia sportowe, m.in. z mini piłki siatkowej, 

tenisa stołowego, zajęć z gry w warcaby, szachy, zajęcia sportowe ogólnorozwojowe dla 

uczniów klas III edukacji wczesnoszkolnej. Drużyna Harcerska „Wiatry Lasu” była 

współorganizatorem dwudniowego biwaku harcerskiego pod hasłem „Walka  

o przetrwanie”, który odbył się w szkole w Młodowie. Rezultaty: Zwiększenie aktywności 

fizycznej uczniów. 
Zadanie: udział  dzieci i młodzieży w turniejach i rozgrywkach sportowych. 

 W szkole działa MUKS „Partner” był organizatorem Zawodów Tenisa Stołowego.  

Od marca 2020 r. ze względu na pandemię i wytyczne MENiN, MZ i GIS organizacja 

rozgrywek i zawodów sportowych została zawieszona. 

 MUKS „Partner” ściśle współpracuje z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym, 

Powiatowym Centrum Kultury, Gminnym Ośrodkiem Sportu. 

Rezultaty: Rozwijanie zainteresowań, umiejętności i zdolności sportowych uczniów skutkuje 

osiągnięciami nagradzanymi  nagrodami rzeczowymi oraz stypendiami za wysokie wyniki we 

w zawodach sportowych. W omawianym okresie uczniowie zajęli 2. miejsce w Powiatowych 

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym dziewcząt oraz 7. miejsce w  Rejonowych 

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym dziewcząt. W niedzielę 26 stycznia 2020 

roku na Hali Sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Baszni Dolnej zostały rozegrane Eliminacje Podkarpackiej Indywidualnej Ligi Warcabowej. 

W turnieju udział wzięło 72 zawodników. W sobotę 15 lutego 2020 roku w Oleszycach 

rozegrany został III Turniej ,,Warcabowe Love'' organizowany przez Stowarzyszenie Gier 

Umysłowych ,,Czarni Oleszyce''. Udział wzięło 91 zawodników, w tym 26 reprezentantów 

MUKS Libero Basznia Dolna. 

W sobotę i niedzielę 23 lutego 2020 roku na Hali Sportowej w Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym w Baszni Dolnej został rozegrany Finał PILW 2020. W finale udział wzięło po 

ośmiu zawodników w dwóch kategoriach wiekowych, którzy awansowali po wcześniejszych 

Eliminacjach, które odbyły się pod koniec stycznia. 

Od 19 do 23 sierpnia 2020 roku w Boszkowie (woj. wielkopolskie) odbyły się Indywidualne i 

Drużynowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w warcaby 64-polowe. Zawodnicy MUKS 

Libero Basznia Dolna wywalczyli 3 złote i 3 srebrne medale .W dniach 9-11 października 2020 

roku w Horyńcu-Zdroju odbyły się XXII Indywidualne Mistrzostwa Województwa 

Podkarpackiego w Warcabach 100-polowych w grze długiej (90 minut na zawodnika) oraz VI 

edycja tych mistrzostw ale w Grze błyskawicznej. Udział wzięło 15 zawodników MUKS Libero 

Basznia Dolna. 

Cel operacyjny: Popularyzacja aktywnego wypoczynku przez uprawianie sportu i rekreację  

Zadanie: Organizacja zawodów sportowych. 

GOK: Zorganizował rodzinne przedsięwzięcia sportowe – rekreacyjne, w którym brały udział 

rodziny. 

Kresowa Osada w Baszni Dolnej 17.10.2020 r. W rajdzie wzięło udział 47 osób, 
Rezultatami zadania były: - Integracja rodzin, - zdrowy i sportowy styl życia, - aktywność na 

świeżym powietrzu, -poznawanie lokalnego środowiska i  jego walorów. 

Zadanie: Organizacja zajęć sportowych, zawodów strażackich z udziałem mieszkańców 

Organizacja zajęć sportowych w ramach  SKS. Zakwalifikowanie się  uczniów do zawodów 

rejonowych w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Tenisie Stołowym Uroczyste otwarcie sali 

gimnastycznej oraz oddanie do użytkowania kompleksu boisk sportowych - inwestycje 

dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu w ramach Programu Sportowa Polska – 

Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. 

Rezultaty: Rozwijanie umiejętności sportowych uczniów. 
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Cel operacyjny : Wspomaganie rodzin w procesie wychowania 

Diagnoza potrzeb uczniów w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Prowadzenie 

zajęć specjalistycznych, w tym dydaktyczno - wyrównawczych, kół zainteresowań: 

matematycznych, plastycznych, muzycznych, czytelniczych, szachowych, zespół wokalno- 

muzyczny ,,Gwiazdki’.’ Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla dzieci  

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadzenie zajęć logopedycznych. 

Współpraca z PPP w Lubaczowie  w zakresie określania specjalnych potrzeb edukacyjnych 

uczniów. Ponadto dla 9 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 

zorganizowano zajęć rewalidacyjne, 1 uczeń korzystał od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. 

z nauczania indywidualnego oraz 1 uczeń z pomocy w ramach zindywidualizowanej ścieżki 

kształcenia, 2 uczniów korzysta z nauczania wspomagającego ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone.  
Rezultaty: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, kształtowanie umiejętności radzenia 

sobie ze stresem, w sytuacjach trudnych, rozwój komunikacji; opracowanie we współpracy z 

rodzicami Arkuszy IPET oraz WOPFU. 

Zadanie: Prowadzenie spotkań z pedagogiem, psychologiem, logopedą. 

W placówkach oświatowych ze względu na okres pandemii i zakaz wprowadzania do szkół 

osób trzecich w szkole odbywały się jedynie cykliczne spotkania z pedagogiem szkolnym. 

Konsultacje z  pedagogiem, psychologiem i logopedą z PPP w Lubaczowie dla osób chętnych 

odbywały się na terenie poradni, uczniowie wykazujący trudności w nauce oraz zachowaniu. 

Rezultaty: terapia dysfunkcji u uczniów asertywności, umiejętności radzenia sobie ze stresem, 

w sytuacjach trudnych, z emocjami, rozwój komunikacji, przeciwdziałanie zachowaniem   

ryzykownym.  

Zadanie : Organizacja pomocy materialnej i wsparcia w trudnej sytuacji życiowej. 

Objęcie bezpłatnym posiłkiem dzieci z rodzin najuboższych, zwolnienie z opłaty 

ubezpieczenia, stypendium socjalne. 

Rezultaty: Polepszenie sytuacji materialnej rodzin. 

Cel operacyjny: Kształtowanie właściwych postaw społecznych. 

Zadanie: prelekcje, spotkania z przedstawicielami służb publicznych, pogadanka z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej. W szkołach  zorganizowano spotkania z przedstawicielami służb 

publicznych, m.in.: Policji – spotkanie „Bezpieczne ferie” Straży Granicznej – spotkanie na 

temat zasad poruszania się szlakami turystycznymi biegnącymi wzdłuż granicy państwa, 

zachowania w przypadku spotkania nieznajomych osób, odpowiedzialności prawnej za czyny 

karalne popełniane przez nieletnich, angażowanie nieletnich w  proceder przemytu, Straży 

Pożarnej – spotkanie „Bezpieczne ferie”, Sanepidu – spotkanie na temat szkodliwości e-

papierosów.  
Rezultaty: promocja bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży. Organizacja kampanii 

społecznych promujących zdrowy styl życia oraz aktywny sposób  spędzania wolnego czasu.  
Realizacja programów profilaktycznych :”Bieg po zdrowie”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, 

„Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” Udział w wyzwaniu pod hasłem #Gaszyn 

Challenge  - pomoc dla dzieci chorych na SMA w ramach akcji siepomaga.pl Przygotowanie 

apelu w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zorganizowanie 

„Kawiarenki Walentynkowej” w celu pozyskania środków finansowych na cele Samorządu 

Uczniowskiego. 
Partnerzy: GOK w Lubaczowie, Rada Rodziców, UG Lubaczów, KPP w Lubaczowie, 

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna. 

Zadanie: Udział w projektach i kampaniach wojewódzkich, ogólnopolskich. 

W placówkach szkolnych była przeprowadzona  realizacja Programów  profilaktycznych  

i edukacyjnych: „Trzymaj formę”, „Bieg po zdrowie”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Akademia 

Bezpiecznego Puchatka”, „Czyste powietrze wokół nas’, „Kubusiowi przyjaciele przyrody”, 
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„Były sobie pieniądze”, „Sprzątanie Świata”, projekt realizowany przez uczniów klasy IV b 

„Godzina wychowawcza ze światem”, podejmujący, m.in. tematykę problemów związanych z 

globalizacją, uchodźctwem, ubóstwem społecznym. Rezultaty: Promocja zdrowego stylu życia, 

wolnego od nałogów, propagowanie ruchu, sportu, zachowań bezpiecznych, kształtowanie 

postaw tolerancji, ekologicznych 

zbiórka karmy dla psów i kotów dla Fundacji Równi wobec życia – wystarczy chcieć 

Rezultaty : Kształtowanie postaw empatii, uwrażliwienie na potrzeby innych, kształtowanie 

pozytywnych wzorców wartości. 

Cel  operacyjny : Promocja kultury 

Zadanie: Organizacja konkursów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, młodzieży i dorosłych. 

W szkołach organizowano  Ogólnopolski Konkurs wielka Liga Czytelników – finał powiatowy 

– online, szkolna akcja fotograficzna – Podglądamy przyrodę – online 

Autorytet mojego regionu, autorytet mojego kraju… - konkurs wiedzy dotyczący prof. 

Franciszka Misztala – zdalnie. 

Rezultaty: Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów, popularyzacja interdyscyplinarnej 

wiedzy historycznej i społecznej (lokalnej i ogólnej), budowanie wzorców artystycznych, 

aktywizowanie do zdobywania wiedzy i umiejętności.. 

Zadanie: Organizacja spotkań autorskich i wykładów, spotkania z ludźmi kultury i sztuki, 

organizacja widowisk, spektakli, recitali, festiwali, wystaw. 

Ze względu na pandemię w szkole zorganizowano jedynie spotkanie z p. Mateuszem 

Kubiszynem – mistrzem świata w kickboxingu; w okresie kształcenia na odległość uczniowie 

wraz z nauczycielami i wychowawcami korzystali z szerokiej oferty Internetu, umożliwiającej 

uczestnictwo on-line w wydarzeniach kulturalnych – koncertach, wirtualnych wycieczkach, 

spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Rezultaty: Duży procent społeczności uczniowskiej biorący 

aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, parafii, gminy. 

Rezultaty :Rozwijanie dodatkowych umiejętności ,nadrabianie zaległości 

GOK Zorganizowano Gminno-Dekanalne Święto Plonów z zachowaniem reżimu sanitarnego 

Młodów – 06.09.2020 r. 

Zorganizowano konkurs w którym wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu 

lubaczowskiego. W konkursie wyłoniono laureatów, którym przyznano nagrody i wyróżnienia 

Kresowa Osada Basznia Dolna – 27.09.2020 r. Z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „ KRESY” 

nagrano film promujący TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE NA PODKARPACIU” Film 

wyemitowano w telewizji regionalnej oraz w mediach  społecznościowych  Myczków – 

13.12.2020r. 

Zorganizowano wydarzenie w którym uczestniczyły Panie biorące czynny udział w życiu 

kulturalnym i społecznym. Gminy Lubaczów; zaproszono przedstawicielki;  KGW, Seniorów, 

Zespołów folklorystycznych „Niespodzianka” i „Kresy”, Sołtyski, Radne Rady Gminy, 

Przedstawicielki GOK i GBP, Panie odnoszące sukcesy w sporcie, Harcerki, Dyrektorki Szkół 

Gminnych, Wydarzenie uświetniło Centrum Sztuki 

Rezultaty: W wydarzeniu kulturalnym wzięło udział ok.200 osób 

W zorganizowanym konkursie wzięło udział 20 podmiotów. Wydano publikację „Kresowe 

Jadło Przepisy Kuchni Lokalnej”. 

Zadanie : Prowadzenie kół zainteresowań 
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 W szkołach  są prowadzone kółka zainteresowań, aktywnie działa Chór szkolny,  Drużyna 

Harcerska ”Wiatry Lasu” i Gromada Zuchowa ,,Słoneczka''.  

Rezultaty : Promowanie uczniów szkoły w społeczności lokalnej, gminnej, powiatowej, 

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

Zadanie: Organizowanie spektakli, przedstawień teatralnych dla społeczności. 

W 2020 r. ze względu na pandemię w szkołach  zorganizowano  przedstawienia teatralne  

z okazji Dnia Babci i Dziadka, odbyło się ono przy udziale rodziców, dziadków. 

Cel: Ochrona i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego 

Zadanie: Prowadzenie warsztatów regionalnych dla dzieci, młodzieży 

W ramach promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego na  lekcjach historii, języka polskiego 

oraz wiedzy o społeczeństwie realizowano treści z zakresu edukacji regionalnej, w trakcie 

kształcenia na odległość chętni uczniowie klas VI a i b mieli możliwość uczestnictwa w mini-

projekcie na temat genezy ich nazwisk oraz nazw miejscowości, z których pochodzą ich rodziny 

lub w których mieszkają 

Rezultaty: Zwiększenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym regionu. 

GOK W bardzo okrojonym zakresie z zachowaniem reżimu sanitarnego zorganizowana  została 

XVI edycja Festiwalu  

Podczas wydarzenia zorganizowano; 

- wystawę  

- konkursy 

- prezentacje DSH 

- koncert  

- pokazy kulinarne kuchni kresowej. 

FDK – 24.07.2020r. – 02.08.2020r.   

Rezultaty: Wydano publikację „Festiwal Dziedzictwa Kresów. 

Organizacja konkursów o tematyce regionalnej. 

Zadanie: Organizacja konkursów o tematyce regionalnej dla dzieci, młodzieży, 

udział w konkursie „Autorytet mojego regionu, autorytet mojego kraju”. Ograniczenia 

wynikające z pandemii koronowirusa. 

 Rezultaty: Kształtowanie postaw patriotycznych, poznawanie tradycji regionu. 

Cel operacyjny: Poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych patologią. 

Zadanie: Zapobieganie przemocy w rodzinie, upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki 

uzależnień poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych, zajęć edukacyjnych, spotkań, 

konkursów ,olimpiad. Szkoły współpracowały z Sanepidem, GOPS-em, z Kuratorem Sądowym 

i Asystentem Rodziny, w okresie od marca współpraca z Kuratorem i Asystentem Rodziny 

polegała również na współpracy z wychowawcami i monitorowaniu sytuacji w zakresie 

zdalnego nauczania. Pedagog szkolny współpracuje z Gminnym Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy. 

Rezultaty : Uświadomienie o zagrożeniach płynących z różnorodnych uzależnień. 

„Wakacje, bezpieczne ferie’’ – pogadanka . Wyrównywanie szans edukacyjnych przez pomoc 

materialną dla młodzieży szkolnej (stypendia oraz wycieczki dydaktyczne). 

Rezultaty: 97 uczniów  uczestniczyło w prelekcji.  34 uczniów  otrzymało stypendia za wyniki 

w nauce i osiągnięcia sportowe (rok szkolny 2019/2020, 20 uczniów stypendia za wyniki w 

nauce ( I semestr roku szkol. 2020/2021. 
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 Udział w Ogólnopolskiej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy  i krzywdzeniu dzieci i 

młodzieży we współpracy z Fundacją po Drugie, obchody  Międzynarodowego Dnia 

Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Lekcje online nt. przemocy, informacje zamieszczone 

na stronie WWW szkoły- zakładka pedagog szkolny.  

Rezultaty: Zapoznanie się z współczesnymi zagrożeniami cywilizacji, kształtowanie 

świadomości, 

Udział w II Kuratorskiej Kampanii Przeciw Przemocy, Udział w Ogólnopolskiej Kampanii 19 

dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży we współpracy z Fundacją po 

Drugie. Prelekcje pedagoga szkolnego nt. przemocy, informacje zamieszczone na stronie 

szkoły. 
Zadanie wyrównanie szans edukacyjnych przez pomoc materialną dla młodzieży szkolnej 

(stypendia, dofinansowanie udziału w ofercie kulturalnej oraz wycieczek dydaktycznych. 

ZSP Młodów Uczniowie otrzymują darmowe ćwiczenia szkolne, w formie użyczenia korzystali 

z podręczników, szkoła przyznaje stypendia dla uczniów zdolnych; w okresie kształcenia na 

odległość, aby przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu, uczniom nie posiadającym sprzętu 

komputerowego użyczane były laptopy. 

Rezultaty: pomoc finansowa i materialna dla rodzin. 

Cel operacyjny: Wdrażanie do życia w rodzinie 

Zadanie: Organizacja akcji profilaktycznych w tym konkursów i akcji plakatowych oraz 

propagowanie zdrowego stylu życia w szkole prowadzone są  zajęcia do życia w rodzinie dla 

uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej. 

Rezultaty: Wzrost świadomości w zakresie pozytywnego wzorca rodziny. 

Zadanie: Organizacja konkursów promujących rodzinę, organizacja pikników rodzinnych, 

festynów. 

Zadanie: Poprawa infrastruktury medycznej w gminie, zatrudnienie lekarzy specjalistów, 

badania profilaktyczne. 

Cel operacyjny: wychowanie zdrowotne 

Zadanie: Organizacja akcji profilaktycznych w tym konkursów i akcji plakatowych oraz 

propagowanie zdrowego  stylu życia. Szkoła wspiera inicjatywy i akcje, mające  na celu 

promocję zdrowego stylu życia,  realizuje programy  profilaktyczne, np. „Nie pal przy mnie, 

proszę”, „Bieg po zdrowie”, „Chroń się przed kleszczami każdymi sposobami”, do marca 
organizowane były spotkania z osobami z zewnątrz, np. pracownikiem SANEPID-u odbywają 

się spotkania z pielęgniarką szkolną w związku z edukacją prozdrowotną, w związku z 

pandemią szkoła na bieżąco umieszczała informacje i wytyczne MEN, GIS i MZ dla rodziców 

i uczniów na stronie internetowej, Portalu Librus, w budynku szkoły. 

 Rezultaty: Uświadomienie zagrożeń w związku z uzależnieniami, chorobami cywilizacyjnymi. 

Organizacja akcji profilaktycznych w tym konkursów i akcji plakatowych oraz propagowanie 

zdrowego stylu życia na zajęciach lekcyjnych , świetlicowych, pozalekcyjnych, działalności 

ZHP, drużyny zuchowej. Kształtowanie postaw asertywnych wobec nałogów poprzez 

organizowanie akcji o tematyce profilaktycznej, gazetki o tematyce profilaktycznej, spotkań z 

przedstawicielami służb publicznych. Realizacja programów ekologicznych w ramach zajęć 

dydaktycznych, świetlicowych. Udział w różnych programach edukacyjnych ,,Cztery 

żywioły’’,  " Dzieci uczą rodziców", „ Akademia Bezpiecznego Puchatka”   „Nie pal przy mnie 

proszę”, „Trzymaj formę „  Wojewódzki konkurs „Bezpieczne wakacje 2020”  

Rezultaty : Propagowanie zdrowego stylu życia. 

GOK Zorganizowano spotkanie z przedstawicielkami fundacji ONKOREJS z Rzeszowa, które 

poprowadziły pieszy marsz oraz  warsztaty edukacyjne, mające na celu prowadzenie edukacji 

i profilaktyki z zakresu walki z chorobami nowotworowymi tj. profilaktyka raka piersi. Dom 

Kultury w Krowicy Samej – 24-26.08. 2020 
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Rezultaty: W przedsięwzięciu wzięło udział ok. 40 kobiet. 

Zdanie : Udział w różnych programach edukacyjnych. 

W placówkach oświatowych  w klasach  I-III realizowany jest program „Nie pal przy mnie 

proszę” „Bieg po zdrowie”. 

Rezultaty: Uświadomienie zagrożeń w związku z uzależnieniami, chorobami cywilizacji 

Zadanie: Udział w programach „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”, aktywność zdrowotna. 

Zadanie: Realizacja programów ekologicznych 

Szkoły realizują programy i projekty ekologiczne, np. program edukacyjny „Czyste powietrze 

wokół nas”, projekt klasy IV b  „Godzina wychowawcza ze światem” w którym podejmowane 

są tematy ochrony środowiska, projekt „Ziemia na rozdrożu”, „Segregujesz, dobrze 

postępujesz”, „Kubusiowi przyjaciele przyrody”, uczniowie brali udział w EKO-festiwalu 

„Razem dla Ziemi i ludzi” . 

Rezultaty: Podniesienie świadomości uczniów i rodziców o ważności ekologii w naszym życiu 

codziennym. 

Zadanie: Kształtowanie postaw asertywnych wobec nałogów poprzez organizowanie akcji o 

tematyce profilaktycznej, gazetki o tematyce profilaktycznej, spotkań z przedstawicielami 

służb publicznych, szkolenia dla nauczycieli np. Niebieska Karta. Uczniowie redagują  klasowe 

i szkolne gazetki o tematyce profilaktycznej, organizowane są zajęcia profilaktyczne z 

pedagogiem szkolnym w ramach programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”, spotkania  

z funkcjonariuszem policji, pedagogiem z Poradni – „ Używanie i nadużywanie środków 

psychoaktywnych”, pracownikiem sanepidu – zajęcia na temat skutków używek (e-

papierosów) dla organizm 

Rezultaty: Uświadomienie zagrożeń w związku z uzależnieniami , chorobami cywilizacyjnymi. 

Zadanie : Organizacja działań służących promocji rodziny wielopokoleniowej 

Przedsięwzięcia kulturalne- spotkania międzypokoleniowe z okazji obchodów Dnia Babci 

 i Dziadka w jednostkach GOK tj. Domach Kultury i świetlicach wiejskich  

Lisie Jamy, Młodów, Basznia Dolna, Załuże , Opaka, Krowica Sama, Borowa Góra, Hurcze, 

Bałaje, Wólka Krowicka. 

Rezultaty: uwrażliwienie na potrzeby  osób  starszych. 

Zadanie: Program integracji międzypokoleniowej, komunikacja międzypokoleniowa oraz 

podtrzymywanie tradycji regionalnych: wykorzystywanie wiedzy seniorów o historii, kulturze 

i regionie. 
W szkołach w ramach mini-projektu na temat pochodzenia nazwisk oraz nazw miejscowości 

uczniowie klas VI a i b korzystali z pomocy i wiedzy osób starszych ze swoich rodzin, włączyli 

sowich dziadków w działania współczesnego młodego ucznia 
Rezultaty: Poznanie historii związanych z Małą Ojczyzną, kształtowanie postawy współpracy 

międzypokoleniowej. 
Zadanie: udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych 

SP Krowica Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych ,,Szlachetna paczka’’, „Ile waży 

Św. Mikołaj?”," Razem na święta", „Góra Grosza.” 

Działalność Klubu Wolontariatu działającego przy SU – udział w ogólnopolskich akcjach 

charytatywnych – „Szlachetna paczka” , „Góra Grosza”, zbieranie nakrętek od plastykowych 

butelek, zawieszek od herbat na zakup potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego dla osób 

pozostających pod opieką fundacji. 
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Rezultaty: Integracja młodzieży i dzieci. Uczniowie uczą się pomagać bezinteresownie 

Wolontariat. 

 Zbieranie nakrętek, rolek papierowych, Góra Grosza, Szlachetna Paczka, Akcja – Pomóżmy 

bezdomnym zwierzętom. 

Rezultaty: wspieranie świadomości i znaczenia wolontariatu wśród uczniów. 

Zadanie: Program integracji osób zdrowych z niepełnosprawnymi 

 Spotkanie harcerzy z placówek szkolnych  z dziećmi z Zespołu Placówek Szkolno- 

Wychowawczych im Jan Pawła II w Lubaczowie (Drużyną Harcerską Nieprzetartego Szlaku), 

Rezultat: Uwrażliwienie uczniów na potrzeby i ograniczenia dzieci i osób z dysfunkcjami. 

ZSP Basznia Dolna Możliwość udziału uczniów niepełnosprawnych w życiu szkoły: 

uroczystościach szkolnych, akademiach itp. 
 Rezultaty: Integracja osób zdrowych z niepełnosprawnymi. Nabywanie umiejętności 

akceptacji potrzeb i oczekiwań w stosunku do siebie. 
Zadanie: Zakup literatury specjalistycznej dla opiekunów oraz osób niepełnosprawnych. 

Zadanie: Prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach i przedszkolach kształtujących 

właściwą postawę wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz aktywizujących do 

podejmowania działań samopomocowych na rzecz tych osób. 

Zadanie: Zwiększenie oferty edukacyjnej dla osób starszych (Klub Seniora) 

Zadanie: Organizacja wycieczek, wyjazdów integracyjnych 

Zadanie: zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości usług społecznych w sferze sportu, 

rekreacji i kultury w tym likwidacja barier architektonicznych w miejscach użyteczności 

publicznej. 

Cel operacyjny: Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym, przewlekle 

chorym. 

Zadanie : Wypłacanie zasiłków stałych, pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz 

zasiłków losowych. 

Zasiłek stały przysługuje: 

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej – 701 zł 

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są 

niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 528 zł 

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. 

Zasiłki  stałe -222 026 zł. 

Zasiłki pielęgnacyjne – 688 033 zł. 

Zasiłek dla opiekuna – 99 882 zł. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy-  313 534 zł. 

W roku 2020 przyznano 39 zasiłków stałych. 

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 73 osobom 

Zasiłek dla opiekuna wypłacony został 15 osobom  

Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 42 osób 
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Zadanie: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom niepełnosprawnym 

i samotnym , które ze względu na wiek, chorobę lub inne dysfunkcje wymagające pomocy 

Świadczone  są w ramach pomocy sąsiedzkiej. 

Zadanie: Dostosowanie istniejącej zabudowy publicznej do celów turystycznych, 

edukacyjnych, społecznych. Dom Pomocy Społecznej utworzony w Krowicy Lasowej dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi zapewni mieszkańcom warunki spokojnego, bezpiecznego i 

godnego życia. 

Zadanie Zabezpieczenie miejsc socjalnych 

Zadanie: Inicjowanie grup wsparcia dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. 

Rodzice dzieci którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne  prowadzą rozmowy telefoniczne 

wymieniają się różnymi opiniami na temat swoich dzieci. 

Cel operacyjny: Poprawa funkcjonowania w środowisku. 

Zadanie : Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych 

Zadanie: Organizacja pomocy sąsiedzkiej. 

Cel operacyjny: Zapobieganie zjawisku pogłębiania się niepełnosprawności 

Zadanie: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia – utworzenie Domu Pomocy 

Społecznej. 

Cel operacyjny: Aktywizacja i integracja osób starszych i niepełnosprawnych. 

Organizowanie Dzień Babci i Dziadka w jednostkach GOK tj. Domy Kultury i świetlice  

wiejskiego w spotkaniach uczestniczyło około 200 osób 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. Organizowane były  wycieczki do Kopalni Soli „Wieliczka” i Klubu Seniora 

w Skawinie oraz  Nowiny Horynieckie. 

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 – 166 359,00 zł. Również był wypłacany zasiłek 

pielęgnacyjny – orzeczenie o stopniu znacznym osoby powyżej 18 roku życia , umiarkowany  

stopień do 18 roku życia  na kwotę 501 340,00zł, Także osobami , które mają orzeczony stopień 

niepełnosprawności znaczy opiekują się osoby zobowiązane do alimentacji wpłacone były 

zasiłki dla opiekuna – 34 osobom na kwotę 166 359,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy  -35 

osobom na kwotę  574 369,00 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 138 694 ,000 zł. 

Cel operacyjny: poprawa funkcjonowania w środowisku.   

Stworzenie warunków dla działalności Szkolnego Koła Wolontariatu, drużyn harcerskich  

i gromady zuchowej, organizacja pomocy koleżeńskiej wśród uczniów. 

Cel strategiczny: Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego.  

Urząd Gminy udziela organizacjom społecznym wsparcia w obsłudze finansowej, 

administracyjnej i prawnej.  
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Program wspierania rodziny  

 

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. Przyjęty 

został uchwałą nr V/33/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 27 lutego 2019 r. 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. 

 

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. 
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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.   

 

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. 

Od miesiąca stycznia ubiegłego roku umożliwiono 6 rodzinom korzystanie z pomocy 

asystenta rodziny, którego zadaniem było organizowanie pracy z rodzinom w miejscu 

zamieszkania, która polegała na: 
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 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. 
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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. 

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. 

 

 

 

 

Program współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi 
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Program współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, po 

konsultacjach społecznych został przyjęty uchwałą nr XIV/145/2019 Rady Gminy 

Lubaczów z dnia 27 listopada 2019 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. 

Celem głównym Programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy 

Lubaczów oraz wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i 

umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą  a organizacjami pozarządowymi. 

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 2020 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. 

 na zasadach i w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, 

 poprzez realizację zadań własnych gminy we współpracy z organizacjami 
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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 2020 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Lubaczów zostały ogłoszone następujące konkursy:  

1. W oparciu o ustawę o sporcie, uchwałę nr XXIX/246/2016 Rady Gminy Lubaczów z dnia 

29 listopada 2016 r.  i Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 13 lutego 2020 

r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych:  

1) „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 czerwca 2020 r. 
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2) Organizacja i udział w zawodach warcabowych i szachowych – realizacja do 30 listopada 

2020 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 22/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 05 marca 2020 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 

Hołodow. 

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 

 

7 100 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 

 

Zgodnie z §2 niniejszego zarządzenia przygotowane zostały umowy, które określały terminy i 

warunki realizacji zadań. W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia 

koronawirusem w dniu 12 marca 2020 r. PZPN zawiesił rozgrywki ligowe w piłce nożnej dla 

klas A i B.  

W związku z powyższym nie zostały podpisane umowy na realizację zadania pn. 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej” w miejscowościach: 

Basznia Dolna, Krowica Hołodowska, Lisie Jamy, Młodów, Opaka, Wólka Krowicka, 

Antoniki. 

Umowa na realizację drugiego zadania ogłoszonego w postępowaniu konkursowym 

pn.„Organizacja i udział w zawodach warcabowych i szachowych” została podpisana z 

Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym „Libero” w Baszni Dolnej.  

2. Działając w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie wykonane zostały następujące zadania: 
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1)„Wykonanie dokumentacji projektowej ochrony przeciwpożarowej dla zabytkowego 

kościoła drewnianego w Krowicy Samej”. 

Realizatorem zadania była Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w 

Krowicy Samej. Kwota dofinansowania wyniosła 6 000 zł 

2) „Prace remontowo-konserwatorskie nagrobków na cmentarzu greckokatolickim w 

Sieniawce” – III etap.   

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy 

Lubaczów. 

Gmina Lubaczów sfinansowała realizację w/w zadania kwotą 2 000,00 zł. 

3. Zarządzeniem nr 64/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 04 czerwca 2020 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 2020 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 74/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. udzielił dotacji podmiotom wyłonionym 

w otwartym konkursie ofert na realizację na terenie Gminy Lubaczów w/w zadania w 

następujących kwotach: 

 

1) Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Młodów 

Ludowy Klub Sportowy „START” Lisie Jamy 

Ludowy Klub Sportowy „GRANICZNI” Krowica Hoł. 

Ludowy Klub Sportowy „ROLNIK” Wólka Krowicka 

Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe „LKS PIAST” 

Antoniki 

Ludowy Klub Sportowy „HURAGAN” Basznia Dolna 

Ludowy Klub Sportowy „WALTER” Opaka 

 

40 000 zł 

2) 12 500 zł 

3) 12 500 zł 

4) 12 500 zł 

5) 10 500 zł 

6) 

7) 

 

  7 100 zł 

  7 100 zł 

 

Łączna kwota dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy 

o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku 

wyniosła 115 020 zł. 
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 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 i uzależniona była z 

uwzględnieniem bezpieczeństwa epidemiologicznego wynikającego z pandemii koronawirusa. 

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 

organizacji pozarządowych: 

 

Lp Nazwa przedsięwzięcia Odbiorcy działania Wysokość 

środków 

finansowych 

przeznaczona na 

organizację 

przedsięwzięcia 

1. Konkurs Kulinarny  „KRESOWE 

JADŁO” 

 

Zorganizowano konkurs w którym wzięły 

udział Koła Gospodyń Wiejskich z terenu 

powiatu lubaczowskiego.  

W konkursie wyłoniono laureatów, którym 

przyznano nagrody i wyróżnienia.  

Kresowa Osada w Baszni Dolnej -  

27.09.2020 r.  

 

 

 

 

 

 

5 000.00 zł. 

2. Organizacja wydarzenia 

kulturalnego  

„ DZIEŃ KOBIET” 

Zorganizowano wydarzenie w którym 

uczestniczyły Panie biorące czynny udział 

w życiu kulturalnym i społecznym Gminy 

Lubaczów; zaproszono przedstawicielki;  

KGW, Seniorów, Zespołów 

folklorystycznych „Niespodzianka” i 

„Kresy”, Sołtyski, Radne Rady Gminy, 

Przedstawicielki GOK i GBP, Panie 

odnoszące sukcesy w sporcie, Harcerki, 

Dyrektorki Szkół Gminnych,  

Wydarzenie uświetniło Centrum Sztuki 

Wokalnej z Rzeszowa  
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Kresowa Osada w Baszni Dolnej – 

08.03.2020 r. 

 

14824.43zł 

3. Akcja społeczna  

„ ONKOREJS – WYBIERAM 

ŻYCIE”  

Wspólnie z Urzędem Gminy Lubaczów 

zorganizowane zostało spotkanie z 

przedstawicielkami fundacji ONKOREJS, 

które poprowadziły pieszy marsz oraz  

warsztaty edukacyjne, mające na celu 

prowadzenie edukacji i profilaktyki z 

zakresu walki z chorobami 

nowotworowymi tj. profilaktyka raka 

piersi. W spotkaniu uczestniczyły Panie z 

Kół Gospodyń Wiejskich  z terenu Gminy 

Lubaczów 

Dom Kultury w Krowicy Samej – 24-26.08. 

2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350.00zł 

4. Organizacja  

„SPOTKANIA POKOLEŃ” 

Zorganizowano przedsięwzięcia 

kulturalne- spotkania międzypokoleniowe 

z okazji obchodów Dnia babci i Dziadka 

w jednostkach GOK tj. Domach Kultury 

i świetlicach wiejskich Lisie Jamy, 

Młodów, Basznia Dolna, Załuże , Opaka, 

Krowica Sama, Borowa Góra, Hurcze, 

Bałaje, Wólka Krowicka 

 

 

 

 

 

 

 

 

3739.54zł 

5. Oddanie samochodów 

ratowniczo gaśniczych dla OSP 

Basznia Górna i OSP Basznia 

Dolna  

 

Zarząd Gminny OSP 

oddanie samochodów ratowniczo 

gaśniczych dla OSP Basznia Górna i OSP 

Basznia Dolna  

 

 

 

 

 

4526.62 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. 

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, 
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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 każdego roku realizowały różne zadania 

takie jak: 

1. Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 

Pożarom”, 

 2. Gminne „Święto Strażaka”,  

 3. Festiwal Dziedzictwa Kresów,   

 4. Zawody sportowo- pożarnicze jednostek OSP i MDP. 

W 2020 roku z powodu pandemii tak ważne uroczystości dla jednostek OSP nie odbyły się. 

Możliwe były do realizacji następujące zadania: 

- 20 września 2020 r. w Baszni Dolnej odbyła się uroczystość przekazania samochodów 

ratowniczo – gaśniczych: Renault  Master strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Baszni 

Dolnej i Opel Movano strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Baszni Górnej. Wydarzenie 

pierwotnie planowane było na wiosnę bieżącego roku, jednak z uwagi na pandemię 

koronawirusa zostało przesunięte w czasie. 

 

- 4 października 2020 r. w Domu Kultury w Krowicy Samej w ramach obchodów Jubileuszu 

100-lecia OSP Krowica Hołodowska odbył się Piknik Strażacki. 

Udało się również przeprowadzić przebudowę świetlicy i budowę garażu zrealizowane 

z wykorzystaniem środków własnych budżetu gminy oraz dotacji zewnętrznych. Całkowita 

wartość projektu, który został podzielony na trzy etapy, wyniosła 643 019,07 zł. Gmina 

uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 

kwocie 163 000,00 zł, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 100 000,00 zł oraz z 

Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 w wysokości 6 497,00 zł. 

 

   Z budżetu Gminy Lubaczów w 2020 roku wydatki poniesione na realizację zadań 

z ochrony p. pożarowej wyniosły około 200 tyś zł.  

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

zakup sprzętu specjalistycznego a także umundurowania dla strażaków, zakup nowego pojazdu 

pożarniczego oraz budowę i remonty budynków będących w dyspozycji  OSP.  

 

W 2020 r. Gmina Lubaczów pozyskała dotacje dla jednostek OSP na nowe sprzęty 

i remonty a źródła finansowania zakupu przedstawia poniższa tabela: 
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Lp Nazwa jednostki OSP Instytucja 

dotująca 

Kwota dotacji Środki własne 

1 OSP Basznia Dolna-sprzęt WFOŚiGW 

 

13167,63 1463,07 

2 OSP Krowica Hołodowska 

sprzęt 

WFOŚiGW 12600,00 1400,00 

3 OSP Szczutków 

Remont remizy 

KG PSP                14999,69 8278,00 

4 OSP Młodów 

Wykonanie ogrzewania, 

zakup sprzętu 

KG PSP                5440,00 414,00 

 Razem               57762,39 zł  46207,32 11555,07 

 

 

W 2020 r. Gmina Lubaczów pozyskała jeden nowy pojazd pożarniczy do jednostki OSP 

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 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 – 2020 r.  

54 910,00 zł  RPO        

       219 640,00 zł 

 

 

Razem   54910,00 zł  219 640,00 zł  

 

Zakup wyżej wymienionego pojazdu znacznie zwiększył zabezpieczenie 

przeciwpożarowe Gminy Lubaczów.  

 

Na miarę możliwości, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego 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: 
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Lp. Nazwa przedsięwzięcia Organizator Wysokość 

przeznaczonych 

środków 

gminnych  w zł. 

1. Konkurs plastyczny dla zuchów i 

harcerzy 

ZHP Komenda Hufca 

w Lubaczowie 

200,00 

2. Konkurs profilaktyczny  Szkoła Podstawowa w Załużu 299,85 

 

2. Konkurs profilaktyczny w Bałajach Sołtys wsi Bałaje 150,00 

 

3. Wspieranie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych drużyny juniorów.  

LKS „Huragan” Basznia Dolna 3036,10 

4. Wspieranie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych drużyny juniorów. 

LKS „Start” Lisie Jamy 5640,00 

 

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. 

Działania Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów w 2020 r. 

odbywały się  z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z dotacji przekazanej 

przez Gminę Lubaczów na: 

- utrzymanie Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu - 

901.881,13 zł 

- utrzymanie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Krowicy Samej - 170.046,68 zł 

- utrzymanie Niepublicznego Przedszkola w Dąbkowie - 310.172,93 zł 

Pozostałe zadania obejmowały m.in.: 

- Organizację Wyjazdowego Posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 19.02.2021 

r. w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej - 10.514,87 zł (otrzymano środku od Województwa 

Podkarpackiego, Powiatu Lubaczowskiego oraz Nadleśnictwa Lubaczów), 

- Organizację Dni Otwartych Funduszy Unijnych - 35.000 zł (otrzymano środku od 

Województwa Podkarpackiego), 

- Środki na  działania popularyzatorskie kultury kresowej podczas FDK - 17.000 zł (otrzymano 

środku od Województwa Podkarpackiego), 

- Prace remontowo-konserwatorskie nagrobków na cmentarzu greckokatolickim w Sieniawce 

- 4.900 zł. 
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Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjęty został przez Radę Gminy w Lubaczowie 

uchwałą Nr XVI/165/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.  

 

 

 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.(t.j.Dz.U.2020.2050), 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; 

 

Na zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. w budżecie Gminy Lubaczów   

zaplanowane zostały środki finansowe w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziały: „Zwalczanie 

narkomanii” i „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w łącznej wysokości 71 100,00 zł , z czego 

wykorzystano 56 991,40 zł. 

Środki te pochodziły z opłat przedsiębiorców, którzy korzystają z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Lubaczów. 

 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 

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 
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w Rodzinie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubaczowie, placówkami ochrony zdrowia, 

Sądem Rejonowym w Lubaczowie i Prokuraturą Rejonową w Lubaczowie, organizacjami 

pozarządowymi oraz lokalnymi podmiotami, 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 2020 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 lutego 2020 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. 
 

W związku z zawartym porozumieniem na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

dokonano wpłaty w wysokości 6 443,00 zł.  

  

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 skierowana została 1 osoba z terenu 
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Gminy Lubaczów. Koszty w/w badań wyniosły łącznie 357,88 zł. 

Stała opłata sądowa do wniosku Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wyniosła 100,00 zł. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce (i na świecie) w 2020 roku odbyło się 

zaledwie 5 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Lubaczowie.  Na rozmowy informacyjno-wychowawczo-dyscyplinujące do życia 

w trzeźwości prowadzone przez Gminną Komisję Rozwiązywania wezwanych zostało 18 osób.   

 

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 były ograniczone ze 

względu na pandemię koronawirusa.  

  Na miarę możliwości, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego 

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. Konkurs plastyczny dla zuchów i 

harcerzy 

ZHP Komenda Hufca 

w Lubaczowie 

200,00 

2. Konkurs profilaktyczny  Szkoła Podstawowa w Załużu 299,85 

 

2. Konkurs profilaktyczny w Bałajach Sołtys wsi Bałaje 150,00 

 

3. Wspieranie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych drużyny juniorów.  

LKS „Huragan” Basznia Dolna 3036,10 

4. Wspieranie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych drużyny juniorów. 

LKS „Start” Lisie Jamy 5640,00 

 

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. 



Raport o stanie Gminy Lubaczów za rok 2020 

 

str. 86 

 

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. 

Ze względu na pandemię koronawirusa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Lubaczowie w 2020 r. odbyła zaledwie 5 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 2020 roku zaproszonych zostało 18 osób, z którymi Komisja 

przeprowadziła indywidualne rozmowy ostrzegawczo-wychowawcze, motywujące do podjęcia 

leczenia odwykowego. Ze względu na sytuację epidemiologiczną kraju niejednokrotnie 

kontakty koordynatora Programu z członkami rodzin osób mających problemy 

z nadużywaniem alkoholu odbywały się telefonicznie i obejmowały udzielanie informacji 

dotyczących postępowania z osobami uzależnionymi od alkoholu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i wskazania placówek leczniczych. 

 Na skutek przeprowadzonych rozmów, wobec 1 osoby nadużywającej alkoholu 

Komisja  podjęła decyzję o skierowaniu wniosku do Sądu Rejonowego w Lubaczowie III 

Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, 

Pośród wzywanych 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 

zaprzestaną spożywania alkoholu i zmienią swoje postępowanie. Jednocześnie z przyjęciem 

oświadczeń Komisja informowała wezwanych, że ich zachowanie zostanie objęte obserwacją 

w środowisku zamieszkania przez dzielnicowych i pracownika socjalnego a w razie 

niedotrzymania złożonej deklaracji, podjęte zostaną działania zmierzające do zastosowania 

obowiązku leczenia odwykowego.  

 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 2020 r. Komisja zaopiniowała 11 wniosków przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie 

zezwoleń na sprzedaż jednorazową alkoholu. W ślad za tym Wójt Gminy Lubaczów wydał 22 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla właścicieli punktów sprzedaży 

usytuowanych na terenie Gminy Lubaczów.  

 

 

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 miarę spływających wniosków. Wiele zaplanowanych 

przedsięwzięć nie mogło być zrealizowanych ze względu na pandemię koronawirusa.  
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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 2020 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  2020 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaczowie 

wydała 7 opinii 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 22 zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne w 2020 roku nie wydano  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. 
 

 

 

 

 

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubaczów 

na lata 2019-2023 
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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 31.12.2020r. w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wchodziło  

4 lokale mieszkalne i 3 lokale socjalne o łącznej powierzchni 414,69 m2 znajdujące  

się w budynkach stanowiących własność Gminy Lubaczów, z czego 205,54m2 przypadało  

na lokale mieszkalne w miejscowościach Basznia Dolna i Podlesie, oraz 209,15m2 na lokale 

socjalne w miejscowości Basznia Dolna. W roku 2020 został zlikwidowany lokal mieszkalny 

znajdujący się w budynku byłej stacji PKP w Baszni Dolnej. Budynek byłej stacji PKP został 

połączony z sąsiednim budynkiem gospodarczym i jest w trakcie przebudowy na Galerię 

Kolejnictwa.  

 

 

 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

 

Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Gminy, która rozpatruje i rozstrzyga 

w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w jej kompetencjach  

Rada Gminy Lubaczów liczy 15 radnych, jej pracom kieruje Przewodniczący Rady oraz dwóch 

Wiceprzewodniczących. Radni pracują w 5 komisjach stałych: Komisji Rewizyjnej (5-

osobowa), Komisji Rolnictwa, (8-osobowa), Komisja Budżetowa (9-osobowa), Komisja Spraw 

Społecznych (8-osobowa) oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ( 3-osobowa).  

W 2020 roku Rada Gminy VII kadencji podjęła ogółem 104 uchwał.  

Wszystkie uchwały 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 2020 r. - 26  uchował stanowiły prawo miejscowe i podlegały 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

Wszystkie uchwały które uzyskały moc obowiązywania zostały wdrożone do realizacji 

Poniżej wyszczególnione zostały uchwały podjęte w 2020r.  

 

1. Nr XVII/179/2020  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  
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2. Nr XVII/180/2020 w sprawie budżetu Gminy Lubaczów na 2020 r.  

3. Nr XVII/181/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Lubaczów  

4. Nr XVII/182/2020 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubaczów na 2020 

r.  

5. Nr XVII/183/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy 

na 2020 r.  

6. Nr XVII/184/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług, w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów.  

7. Nr XVII/185/2020 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy Lubaczów  

8. Nr XVIII/186/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubaczów 

na 2020 r. 

9. Nr XVIII/187/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2020 r.  

10. Nr XVIII/188/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Lubaczów  

11. Nr XVIII/189/2020 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze  

12. Nr XIX/190/2020 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubaczów w 2020 roku  

13. Nr XIX/191/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów linii elektroenergetycznej WN 110kV, 

obejmującej część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębów 

ewidencyjnych Mokrzyca oraz Załuże  

14. Nr XIX/192/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/439/2018 Rady Gminy 

Lubaczów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów 

zabaw, siłowni plenerowych, terenów rekreacyjnych oraz obiektów sportowych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Lubaczów  

15. Nr XIX/193/2020 w sprawie uchylenia uchwały własnej NR XVI/176/2019 z dnia 

30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych  

16. Nr XIX/194/2020 w sprawie zmiany uchwały własnej nr XVII/184/2020 z dnia 

29 stycznia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, 
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w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów  

17. Nr XIX/195/2020 w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności 

rolniczej przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

18. Nr XIX/196/2020 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Lubaczów 

z przeznaczeniem na realizowane w 2020 roku prace konserwatorskie.  

19. Nr XIX/197/2020 w sprawie określenia warunków zwolnienia od ponoszenia 

miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę 

Lubaczów w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2  

20. Nr XIX/198/2020 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów 

i akcji przez Wójta Gminy Lubaczów.  

21. Nr XIX/199/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 

2020 r.  

22. Nr XIX/200/2020 w sprawie zatwierdzenia Projektu Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubaczów  

23. Nr XIX/201/2020 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury 

w Lubaczowie  

24. Nr XIX/202/2020 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Lubaczowie z siedzibą w Baszni Dolnej  

25. Nr XIX/203/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Lubaczów do Stowarzyszenia 

Euroregion "Roztocze"  

26. Nr XIX/204/2020 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. Nr XIX/205/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

28. Nr XIX/206/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  

29. Nr XIX/207/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów 

na 2020 r.  

30. Nr XIX/208/2020 w sprawie zatwierdzenia Projektu Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubaczów  

31. Nr XX/209/2020 W 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego  

32. Nr XX/210/2020 w sprawie objęcia przez Gminę Lubaczów udziałów 

w Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej "Złote Runo"  
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33. Nr XX/211/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2020 r.  

34. Nr XX/212/2020 w sprawie wprowadzania zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2020 r.  

35. Nr XX/213/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.  

36. Nr XX/214/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Lubaczów  

37. Nr XXI/215/2020 w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Lubaczów Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

38. Nr XXI/216/2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

położonej w miejscowości Załuże  

39. Nr XXI/217/2020 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  

40. Nr XXI/218/2020 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 Obsza 

w Gminnym Żłobku „Kraina Malucha” w Dąbkowie  

41. Nr XXI/219/2020 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 

Nr I/5/2018 Rady Gminy Lubaczów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia 

składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubaczów  

42. Nr XXI/220/2020 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Lubaczów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej, w tym o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych 

instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego  

43. Nr XXI/221/2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji 

o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2020 r.  

44. Nr XXI/222/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie udziałów przez Gminę 

Lubaczów do spółki Zakład Usług komunalnych Spółka z o.o. w Mokrzycy  

45. Nr XXI/223/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2020 r.  

46. Nr XXI/224/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów  

47. Nr XXI/225/2020 w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy deportacji mieszańców gminy 

Lubaczów przez Sowietów na Sybir w 1940 r. 
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48. Nr XXI/226/2020 w sprawie wpisu do księgi pamiątkowej gminy Lubaczów.  

49. Nr XXI/227/2020 sprawie organizacji i przeprowadzenia konkursu "Aktywne Sołectwo 

Gminy Lubaczów - edycja 2020"  

50. Nr XXII/228/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2020 r.  

51. Nr XXII/229/2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji 

o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2020 r.  

52. Nr XXII/230/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Lubaczów  

53. Nr XXII/231/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Lubaczów  

54. Nr XXII/232/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za rok 2019 r.  

55. Nr XXII/233/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Lubaczów  

56. Nr XXII/234/2020 w sprawie objęcia udziałów w wielobranżowej spółdzielni socjalnej 

"Złote Runo".  

57. Nr XXII/235/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów 

na 2020 r.  

58. Nr XXIII/236/2020 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Lubaczów 

z przeznaczeniem na realizowane w 2020 roku prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na 

obszarze Gminy Lubaczów, nie stanowiącym jej własności  

59. Nr XXIII/237/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów 

na 2020 r.  

60. Nr XXIII/238/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Lubaczów  

61. Nr XXIII/239/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/84/2019 Rady Gminy 

Lubaczów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania 

i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieograniczony  

62. Nr XXIII/240/2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

położonej w miejscowości Dąbrowa.  

63. Nr XXIII/241/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/217/2020 Rady Gminy 

Lubaczów z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz 
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maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę 

Lubaczów oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat  

64. Nr XXIII/242/2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji 

o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2020 r.  

65. Nr XXIII/243/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2020 r.  

66. Nr XXIII/244/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Lubaczów  

67. Nr XXIV/245/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru "OPAKA 2019".  

68. Nr XXIV/246/2020 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o. o 

w Mokrzycy zadań własnych Gminy.  

69. Nr XXIV/247/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów 

na 2020 r.  

70. Nr XXIV/248/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego  

71. Nr XXIV/249/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Lubaczów  

72. Nr XXV/250/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

73. Nr XXV/251/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych  

74. Nr XXV/252/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Lubaczów do Związku Trans 

granicznego Euroregion Roztocze  

75. Nr XXV/253/2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/247/2020 Rady Gminy 

Lubaczów z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Lubaczów na 2020 rok  

76. Nr XXV/254/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

77. Nr XXV/255/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów 

na 2020 r.  

78. Nr XXV/256/2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji 

o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2020 r  

79. Nr XXV/257/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Lubaczów.  

80. Nr XXVI/258/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty  
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81. Nr XXVI/259/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Lubaczów  

82. Nr XXVI/260/2020 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/238/2020 Rady Gminy Lubaczów 

z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Lubaczów  

83. Nr XXVI/261/2020 zmieniająca uchwałę NR XVII/184/2020 Rady Gminy Lubaczów 

z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  

84. Nr XXVI/262/2020 w sprawie wyznaczenia aglomeracji ZAŁUŻE  

85. Nr XXVI/263/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Oleszyce przy realizacji 

zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Oleszyce  

86. Nr XXVI/264/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego z Gminą Miejską Lubaczów w przedmiocie wzajemnego powierzania 

zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków  

87. Nr XXVI/265/2020 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Zakład Usług 

Komunalnych Spółka z o.o. w Mokrzycy wniosku o dofinansowanie zadania pn.: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa i Lisie Jamy, 

przebudowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Basznia Górna, 

Podlesie i Tymce oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Hucie Kryształowej” 

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 oszczędzanie energii”, objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .  

88. Nr XXVI/266/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przyjęcia do 

prowadzenia 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  

89. Nr XXVI/267/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przyjęcia do 

prowadzenia przez Gminę Lubaczów zadania publicznego z zakresu organizacji opieki 
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nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Cieszanów 

w Gminnym Żłobku „Kraina Malucha” w Dąbkowie  

90. Nr XXVI/268/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/217/2020 Rady Gminy 

Lubaczów z dnia 18 czerwca 2020 r. 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  

91. Nr XXVI/269/2020 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  

92. Nr XXVI/270/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2020 r.  

93. Nr XXVI/271/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.  

94. Nr XXVI/272/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  

95. Nr XXVI/273/2020 w sprawie budżetu Gminy Lubaczów na 2021 r.  

96. Nr XXVI/274/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Lubaczów  

97. Nr XXVI/275/2020 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Lubaczów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027  

98. Nr XXVI/276/2020 w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubaczów”  

99. Nr XXVI/277/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2025  

100. Nr XXVI/278/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2021 r.  

101. Nr XXVI/279/2020 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 2021 rok  

102. Nr XXVI/280/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2020 r.  

103. Nr XXVI/281/2020 w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Lubaczów 

na rok szkolny 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu 

dzieci i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej  
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104. Nr XXVI/282/2020 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Żłobkowi w Dąbkowie 

"Kraina Malucha"  

 

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. 

Niestety z uwagi na panującą pandemię i obostrzeniami sanitarnymi panującymi w 

Europie, w 2020 roku nie odbyły się bezpośrednie spotkania z partnerami zagranicznymi 

Gminy Lubaczów.  

Wspomniane okoliczności przeszkodziły także w kontynuowaniu prac na rzecz 

ratowania i ochrony pamiątek przeszłości Niemirowa i Hruszowa na Ukrainie, jakie podejmuje 

Gmina Lubaczów wraz z Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy 

Lubaczów. Nie odbyły się również zaplanowane w harmonogramie dalsze działania 

remontowo-konserwatorskie zniszczonego neogotyckiego kościoła z 1898 r. pw. św. Józefa w 

Hruszowie. 

Od 2020 roku Gmina Lubaczów uczestniczy w międzynarodowym projekcie Europa 

dla Obywateli „Key to UE”, którego głównym celem jest wspieranie solidarności i współpracy 

samorządów Europy. W ramach przedsięwzięcia mają odbywać się wizyty studyjne w każdej 

z partnerskich gmin projektu: Alsbach-Hähnlein (Niemcy), Lamía (Grecja), Sinmartin 

(Rumunia), Sulmona (Włochy), Gmina Lubaczów (Polska), Diósd (Węgry), Kukesi (Albania), 

la Font d'EnCarrós (Hiszpania). Z uwagi na pandemię w 2020 roku dobyły się jedynie spotkania 

online i został zaproponowany harmonogram działań na rok 2021.  

 

 

Współpraca z województwem podkarpackim 

 

Gmina Lubaczów w 2020 r. dzięki współpracy z Województwem Podkarpackim 

zrealizowała projket pt. ”Wzrost integracji i aktywizacji społeczności Basznia Górna służącej 

zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w 

Baszni Górnej” przy pomocy środków z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach 

Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w wysokości 13 260,00 zł. Za 

wspomnianą kwotę zakupiono wyposażenie do świetlicy.  
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Współpraca z Powiatem Lubaczowskim: 

 

Gmina Lubaczów w 2020 r. podpisała z Powiatem Lubaczowskim umowy, których 

przedmiotem było: 

1) Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację 

następujących zadań: 

a) Wykonanie utwardzenia naprzeciw krzyża niepodległościowego w ciągu drogi 

powiatowej nr 1664R Lubaczów – Tymce w miejscowości Załuże km 3+665 str. P 

na kwotę 5 500,00 zł 

b) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1693R Krowica Hołodowska – 

Cetynia na kwotę 4 567,50 zł 

 

2) udzielenie pomocy rzeczowej: 

a) Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu w celu wykonania dwóch przejść 

dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1674R Lubaczów – Szczutków – 

Duńkowice w miejscowości Dąbków na kwotę 1 200,00 zł 

b) dokumentację architektoniczno-budowlaną niezbędną dla przebudowy drogi 

poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1693R Krowica 

Hołodowska – Cetynia w miejscowości Krowica Sama na kwotę 13 900,00 zł 

c) dokumentację architektoniczno-budowlaną niezbędną 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 na kwotę 6 150,00 zł 

d) dokumentację projektową dla przebudowy drogi powiatowej nr 1674 Lubaczów – 

Szczutków – Duńkowice poprzez budowlę chodnika w miejscowości Opaka na 

kwotę 10 000,00 zł 

 

 

 

 

Przynależność Gminy Lubaczów do organizacji: 

 

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.  
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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. 

 

 

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. 

 

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 2020 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 2020 r. to szkolenia. 

 

OŚWIATA W GMINIE 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach 
 

 

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach wchodzą: Publiczne 

Przedszkole w Lisich Jamach  oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lisich Jamach. 

Wszyscy uczniowie z obwodu realizowali obowiązek szkolny. Do Publicznego Przedszkola 

uczęszczało 57 dzieci, do Szkoły Podstawowej  120 uczniów. 

 

 

W zespole zatrudnionych było 27 nauczycieli; 21 nauczycieli w pełnym wymiarze 

czasu pracy, 4 w niepełnym wymiarze czasu pracy, 1 nauczyciel z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Baszni Dolnej dopełniaj etat, 1 nauczyciel przebywał na urlopie 

rodzicielskim. 

Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego: 

1-stażysta, 5 - kontraktowych, 4 – mianowanych, 17 – dyplomowanych. 

Kadra pedagogiczna to osoby legitymujące się wyższym wykształceniem i kwalifikacjami do 

nauczania kilku przedmiotów. 

W szkole prowadzono dodatkowe zajęcia dla uczniów: wychowanie do życia 

w rodzinie, zajęcia świetlicowe, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

zajęcia rozwijające zainteresowania: koło historyczne, koło muzyczne, programowanie oraz 

zajęcia wyrównawcze, zajęcia z psychologiem. 

W zespole aktywnie działały:  drużyna harcerska: „Bohaterowie Sienkiewicza”, oraz 

Gromada Zuchowa „Wędrujące Liski”. 

Zespół posiada: 14 sal lekcyjnych w tym: 2 pracownie komputerowe z dostępem do 

Internetu, 4 z tablicą interaktywną i monitorem multimedialnym, 1 pracownię do nauczania 

języków obcych oraz 3 sale do zajęć w przedszkolu. Ponadto  salę sportową, salę 

rehabilitacyjną- siłownię, salę lustrzaną do zajęć tanecznych, bibliotekę z czytelnią, stołówkę, 

kompleks boisk sportowych „Orlik”, plac zabaw przy przedszkolu oraz budynek z salą 

dydaktyczną tzw.  Centrum Edukacji Ekologicznej (obecnie trwa rozbudowa). 

Cały kompleks szkolny spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa, zapewniające 

bardzo dobre warunki pracy dla uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi. 

 

 

Atuty placówki: 
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 Zmodernizowany budynek przedszkola i szkoły, z zapleczem kuchennym i stołówką, 

placami zabaw, kompleksem boisk sportowych „Orlik”. Miejsca dostosowane dla osób 

z niepełnosprawnościami (winda, platforma). 

 Sale tematyczne,  takie jak: sala multimedialna pracownia językowa, sala lustrzana do 

zajęć ruchowych, sala zajęć korekcyjnych (sala terapeutyczna). 

 Wysoko wykwalifikowana kadra - samodoskonalenie nauczycieli, ciągły rozwój 

poprzez rozwijanie swoich kompetencji za pomocą różnych kursów, szkoleń, studiów 

podyplomowych. 

 Autorskie wycieczki dla uczniów, organizowane przez nauczycieli. 

 Ogniska integracyjne dla uczniów. 

 Współpraca z Politechniką Warszawską. 

 Organizacja konkursów na szczeblach gminy i powiatu:  

- Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków,  

- Powiatowy Festiwal Piosenki Harcerskiej, 

- Powiatowy Konkurs o patronie byłego gimnazjum prof. Franciszku Misztalu - „Autorytet 

mojego kraju, autorytet mojego regionu…”. 

 Prężnie działająca gromada zuchowa i drużyna harcerska. 

 Wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych. 

 Osiągnięcia uczniów: laureat i finalista „Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z 

Matematyki” dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty w Rzeszowie.  

 Koła zainteresowań: 

- Robotyka i programowanie, 

- Zajęcia muzyczne, 

- Zajęcia modelarskie 

- Szkolny Klub Wolontariusza, 

- Uczniowski Klub Sportowy „ Kryształ”. 

 Radiowęzeł szkolny i monitoring. 

 Działalność biblioteki z systemem e-biblio- możliwość zamawiania i wypożyczania 

książek drogą elektroniczną. 

 Szatnia z dostępnymi szafkami dla każdego ucznia. 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: pedagog, logopeda, psycholog. 
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- Udzielano wsparcia rodzicom w zakresie pomocy w rozwiązywaniu trudności 

wychowawczych, problemów rodzinnych, pomocy w kontaktach z odpowiednimi 

instytucjami, pomocy w zakresie pisania podań, wypełniania dokumentów. 

- Prowadzone były badania i działania diagnostyczne wobec uczniów pod kątem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier 

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie poszczególnych uczniów i ich uczestnictwo 

w życiu szkoły. Oddziaływania te były prowadzone w formie stacjonarnej, a następnie 

zdalnej poprzez: rozmowy z wychowawcami, nauczycielami przez portal Librus, 

Messenger, rozmowy telefoniczne, TEAMS; rozmowy indywidualne z uczniami 

i rodzicami – Librus, Messenger, rozmowy telefoniczne, e-mail; dokonywanie 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów objętych kształceniem 

specjalnym. 

-  Udzielano uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb. Pełniono dyżur online pedagoga, kontakt telefoniczny z uczniami 

 i rodzicami, przez portal Librus oraz komunikatory, oferowano możliwości porad  

i konsultacji. 

 Opieka świetlicowa od godz. 640 do godz. 1530. 

 Godziny pracy przedszkola: 600 – 1600. 

 Bardzo dobrze układająca się współpraca i kontakt z rodzicami za pomocą e-dziennika. 

 Bardzo dobrze układająca się współpraca z Radą Gminy oraz z Wójtem Gminy 

Lubaczów. 

 

Realizowano działania z zakresu: edukacji historyczno-patriotycznej, opieki nad Miejscami 

Pamięci Narodowej i Dziedzictwem Kresów, przedsiębiorczości i ekologii. Sprawozdania na 

bieżąco przedkładane są Wójtowi Gminy Lubaczów. 

Dokonano  analizy dotychczasowego funkcjonowania placówki, opracowano Długoterminowy 

Plan Działań Promocyjnych. 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej 

 

I. Struktura zatrudnienia i liczba uczniów     

1. Ilość zatrudnionych w szkole nauczycieli: 

Liczba nauczycieli ogółem pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni     

30 22 8 

 

 



Raport o stanie Gminy Lubaczów za rok 2020 

 

str. 102 

 

2. Pracownicy niepedagogiczni: 

 

 Razem:   9.0 etatu 

 3. Liczba uczniów 

 

Razem szkoła podstawowa 152+2 n.ind.=154   

Razem przedszkole 64   

Ogółem Przedszkole + SP 64+154=218 

 

  

 

II. Dydaktyka 

Szkoła realizuje zadania  umieszczone w rocznym planie pracy szkoły.  

Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej w klasach IV –VIII otrzymali pozytywne oceny z 

nauczania i tym samym zostali promowani do klas programowo wyższych, a uczniowie klasy 

VIII ukończyli szkołę podstawową 

Analiza egzaminu ósmoklasisty  

język polski 

 

          średni     wynik szkoły – 67% 

           średni wynik  w kraju – 59% 

   W skali staninowej szkoła znalazła się  w 7 staninie, co oznacza wysoki wynik 

Analiza wyników sprawdzianu ósmoklasisty- język angielski. 

Szkoła usytuowana w drugim staninie. 

 Z matematyki uczniowie uzyskali średnio 25,60% punktów możliwych do zdobycia, 

przy średnim wyniku krajowym 36,90%.Na niskie wyniki ogromny wpływ sprawiło 

nauczanie na odległość.  

Na zajęcia świetlicowe uczęszczało 108 uczniów. 126 uczniów ZSP i dzieci z przedszkola 

objętych było dowozem. 

Z obiadów korzystało ok.120 uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, w tym dożywianiem 

bezpłatnym objętych było 40.Szkoła uczestniczyła  realizacji programu „Trzymaj formę” i 

zadań związanych z realizacją promocji zdrowia .Szkoła posiada krajowy certyfikat Szkół 

Promujących Zdrowie. 

 Szkoła współpracowała wieloma z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły w obszarze 

preorientacji zawodowej i wyboru dalszej drogi kształcenia. 
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W szkole działają takie organizacje uczniowskie jak: zuchy, drużyna harcerska, 

W szkole prężnie działa szkolna kasa oszczędności pod patronatem PKO, liczy ponad 60 

członków. 

Duże sukcesy osiągnął Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,Libero'' .Jej członkowie 

osiągnęli sukcesy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. 

 

W szkole aktywnie działa  Szkolne Koło Wolontariatu „ Amici” oraz  Szkolne Koło Caritas . 

 

W ciągu roku szkolnego 2019/ 20 odbyło się 91 imprez i uroczystości szkolnych. 

Wszystkie działania związane są z funkcjonowaniem szkoły i są realizowane zgodnie ze 

szkolnym kalendarzem imprez.  

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

1. Dzieci i młodzież chętnie włączają się w różnorodne działania na rzecz środowiska 

lokalnego, przejmując tym samym odpowiedzialność za rozwój swojej „małej ojczyzny”. 

 2. Młodzież czuje się integralnym elementem środowiska lokalnego, chętnie podejmuje 

współpracę z dorosłymi mieszkańcami regionu.  

3. Kreatywność młodych ludzi i zdolność do podejmowania samodzielnych pomysłów przynosi 

nowe rozwiązania, wzbogaca i ożywia codzienne funkcjonowanie środowiska.  

4. Możemy liczyć na aktywny udział dzieci i młodzieży w planowanych i proponowanych przez 

nas działaniach, służących kształtowaniu pożądanych postaw i wartości (patriotycznych, 

obywatelskich, społecznych, kulturalnych). 

5.Uczniowie podczas wymienionych już form współpracy zdobywają nowe doświadczenia, 

rozwijają zainteresowania, mają możliwość prezentacji umiejętności i talentów oraz 

zdobywania nagród.  

6.Organizując różne przedsięwzięcia współpracują z rówieśnikami, zyskują uznanie kolegów i 

nauczycieli, co skutkuje wzrostem samooceny i samodzielności.  

7.Uczniowie korzystają z ciekawych form zajęć, rozwijają sprawność fizyczną i intelektualną. 

8.Również we współpracy ze środowiskiem lokalnym poznają tajniki swoich zawodów. 

9.Dzięki szkolnemu wolontariatowi niosą pomoc innym, a dzięki sponsorom korzystają z 

pomocy rzeczowej i żywnościowej.  

10.Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym korzystnie wpływa na rozwój uczniów i 

wizerunek szkoły jako instytucji dbającej o jakość kształcenia. Przyczynia się do promowaniu 

wartości edukacyjnych, kulturalnych i wychowawczych.  
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SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW 

 

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w konkursach o 

zasięgu ogólnopolskim z matematyki i języka polskiego. Stopień trudności konkursów 

sprawdzał poziom wiedzy i umiejętności uczniów, wymagał od nich dodatkowej pracy i 

zaangażowania oraz pomocy ze strony nauczycieli. Uczniowie wykazali się dużym poziomem 

wiedzy i umiejętności zarówno w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych jak i konkursach 

organizowanych przez inne placówki oświatowe zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, 

tytuły laureatów i finalistów. Również na szczeblu ogólnokrajowym sukcesy osiągnęli 

uczniowie klas I-III. 

Informacja z nauczania zdalnego 

 

Od 25 marca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. wszystkie klasy szkoły oraz od 24 października 

2020 r. do 03 stycznia 2021r.kl IV-VIII a od 30.11 do 3.01.2021 r. klasy I-III nauczyciele szkoły  

realizowali zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i w ramach 

konsultacji bezpośrednich na spotkaniach, wykorzystując w tym celu:  

a) materiały i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez 

MEN pod adresem www.epodreczniki.pl, materiały dostępne na stronach internetowych 

MEN, 

b) dziennik elektroniczny Librus 

c) materiały prezentowane w programach publicznej telewizji , 

d) komunikatory społeczne / strona internetowa, Facebook, Massanger, poczta internetowa, 

e) strony internetowe, takie jak  You-Tube  oraz udostępniane przez wydawnictwa,  

f) e-podręczniki 

g) inne materiały wskazane przez nauczyciela. 

Od września 2020 r.  nauczyciele szkoły podstawowej korzystają z oprogramowania 

Microsoftu – teamsa. 

 

Zespół  Szkolno – Przedszkolny w Młodowie 

 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Młodowie w roku 2020 uczęszczało średnio 

242  uczniów, w tym do Publicznego Przedszkola 50 dzieci, do szkoły podstawowej 192 

uczniów. Publiczne Przedszkole liczyło 4 oddziały (w tym 3 oddziały do południa i 1 oddział 

popołudniowy), w szkole podstawowej liczba oddziałów wynosiła 12. 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym pracowało 34 nauczycieli (w tym 26 

pełnozatrudnionych i 7 niepełnozatrudnionych) o następujących stopniach awansu 

http://www.epodreczniki.pl/


Raport o stanie Gminy Lubaczów za rok 2020 

 

str. 105 

 

zawodowego: nauczyciel stażysta – 2 (do czerwca 2020 r.), nauczyciel kontraktowy – 4 (do 

czerwca 2020 r.), nauczyciel mianowany – 8, nauczyciel dyplomowany – 20. Zatrudnionych 

było 12 pracowników niepedagogicznych, od września 2020 r. zatrudniono dodatkowo 2 osoby 

na staż. 

W 2020 r. liczba średnia liczba godzin dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych wynosiła w ZSP w Młodowie 550, w tym w szkole podstawowej -  449,  

w przedszkolu – 101. 

W roku 2020 w budynku szkoły został przeprowadzony remont toalet na 1 i 2 piętrze, 

dokonano wymiany świetlówek w korytarzach i części klas oraz pomalowano korytarze i klatki 

schodowe na wszystkich piętrach. 

W szkole działały następujące organizacje uczniowskie: Samorząd Uczniowski, 

Międzyszkolny Klub Sportowy „Partner”, Szkolna Kasa Oszczędności, 3. Gromada Zuchowa 

„Słoneczka”, 5. Drużyna Harcerska „Wiatry Lasu”, które aktywnie włączały się  

w organizację i udział w akcjach o zasięgu gminnym, powiatowym, rejonowym  

i ogólnopolskim. Uczniowie szkoły podstawowej oraz dzieci z przedszkola brali udział  

w programach profilaktycznych i zdrowotnych, m.in.. Szklanka mleka, Owoce i warzywa 

w szkole, Nie pal przy mnie proszę, Czyste powietrze wokół nas, Bieg po zdrowie. Młodzież 

szkolna oraz przedszkolaki z zaangażowaniem brali udział w akcjach charytatywnych, m.in. 

Szlachetna Paczka, Góra Grosza, Światełko dla Łyczakowa, zbiórka karmy dla zwierząt ze 

schroniska. Uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, jeden uczeń klasy VIII zakwalifikował się do etapu 

rejonowego z biologii i geografii.  

Ponadto młodzież szkolna chętnie uczestniczyła w zawodach sportowych, konkursach 

artystycznych: plastycznych, recytatorskich, logopedycznych na etapie szkolnym, gminnym 

lub powiatowym, otrzymując wyróżnienia lub zajmując wysokie miejsca, m.in.  

w konkursie logopedycznym organizowanym przez PPP w Lubaczowie pod hasłem „Piękno  

i trudy języka ojczystego" – wyróżnienie; w konkursach recytatorskich:  X edycji Powiatowego 

Konkursu Recytatorskiego ‘Looking for Talents’ w ZS w Oleszycach – wyróżnienie; w 

konkursach plastycznych: konkurs „Zuzia, lalka nieduża i na dodatek cała ze szmatek...” – 

wyróżnienie; Powiatowy Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach zuchów i 

harcerzy" – I miejsce, wyróżnienie. 

W szkole i przedszkolu realizowano zadania z zakresu przedsiębiorczości, ekologii oraz 

Dziedzictwa Kresów nie tylko przy omawianiu treści z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego, lecz także uczestnicząc w konkursach i projektach z w/w zakresu, np. dzieci z klasy 

„0” brały udział w projekcie  „Były sobie pieniądze” pod patronatem Fundacji BGK; klasa VIII 

zajęła 3. miejsce w powiecie w konkursie wiedzy ekologicznej „Zadbajmy  

o powietrze” organizowanym na EKO-festiwalu „Razem dla Ziemi i Ludzi”, szkoła 

współpracowała ze Stowarzyszeniem EKOSKOP. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny współpracował z ponad 20 instytucjami.  Ze względu 

na pandemię COVID-19 zarówno współpraca z instytucjami, jak i  działania nauczycieli  

i młodzieży szkolnej  w roku 2020 miały w dużym zakresie formę online. 

 

 

 
Szkoła Podstawowa im. Poety ks. J. Twardowskiego w Krowicy Samej 
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Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Poety ks. J. Twardowskiego                                   

w  Krowicy Samej odbywały się w 9 oddziałach, w tym jeden oddział przedszkolny. 

Obowiązek szkolny realizowało 109 uczniów. Ponadto przy naszej szkole działał 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny prowadzony jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społeczno – Gospodarczych Gminy Lubaczów, do którego uczęszczają dzieci 3, 4 i 5 

– letnie w liczbie 37 osób. 
W szkole pracowało 23 nauczycieli, w tym 11 nauczycieli pełnozatrudnionych i 12 

niepełnozatrudnionych, nauczyciel wspomagający– w wymiarze 20/20, pedagog 

szkolny w wymiarze 11/22 etatu. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie 

z przygotowaniem pedagogicznym. Liczba nauczycieli wg stopni awansu zawodowego: 

 stażyści – 1 

 kontraktowi – 4 

 mianowani – 8 

 dyplomowani – 10 

Ponadto zatrudnionych było 5 pracowników obsługi w pełnym wymiarze 

czasu pracy, a w sezonie grzewczym –  2 palaczy c.o. oraz 1 stażysta z Urzędu Pracy 

(przez 3 miesiące). 
 

Działalność dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczą  wspierały 

organizacje działające na terenie szkoły tj.: Szkolny Klub Sportowy (17),  9 Drużyna 

Harcerska im. Straży Granicznej (30 harcerzy), 15 Gromada Zuchowa „Płonące 

Iskierki” (19 zuchów), zespół muzyczno-wokalno-taneczny „GWIAZDKI” (24) – 

wszystkie zajęcia prowadzone były nieodpłatnie w ramach 40 godzinnego tygodnia 

pracy nauczyciela. 

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymało 24 uczniów i 4 za 

osiągnięcia sportowe. 

5 października 2020r. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo 

wybudowanej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i salami lekcyjnymi.                     

W listopadzie rozpoczęła się przebudowa starego boiska w dwa boiska 

wielofunkcyjne.   

Szkoła wzięła udział w konkursie grantowym organizowanym przez NBP na 

realizację wydarzenia edukacyjnego „Polski ZŁOTY ma sto lat.” Projekt znalazł się 

wśród stu nagrodzonych w kraju, szkoła otrzymała 7 000 zł na realizację działań 

projektowych.  Ponadto szkoła została laureatem innych konkursów grantowych - 

#SuperKoderzy oraz mPotęgi „Matematyka jak powietrze – jest wszędzie”. 

Placówka odnosiła sukcesy w konkursach na szczeblu gminnym, 

powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim głównie w zakresie 

działalności artystycznej, a także przedmiotowej. 
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Żłobek w Dąbkowie  

 

  Gminny Żłobek w Dąbkowie czynny jest przez cały rok. Placówka zapewnia warunki 

lokalowe dla 3 grup żłobkowych liczących w sumie 28 dzieci w wieku od 1 roku do 3  lat . 

I grupa liczy 8 dzieci w wieku od 1 do 1,5 roku 

II. Grupa liczy 13 dzieci w wieku 2 lat 

III. Grupa liczy 7 dzieci w wieku 2,5 -3 lat 

Pobyt dzieci w żłobku trwa od godziny 6:45 do 16:30. Do Gminnego Żłobka oprócz 

dzieci mieszkających na terenie gminy Lubaczów do placówki uczęszczały również dzieci 

m.in. z gminy Cieszanów, gminy Wielkie Oczy, gminy Horyniec Zdrój. Zgodnie z podpisanymi 

porozumieniami. 

 Żłobek posiada 3 kompleksowo wyposażone sale przystosowane dla najmłodszych 

dzieci, szatnię, salę doświadczania świata, ogródek polisensoryczny, a także zewnętrzny plac 

zabaw i boisko do ćwiczeń. 

Dzieci podczas pobytu w żłobku korzystają z trzech posiłków: śniadania, obiadu  

i podwieczorku. Posiłki do Gminnego Żłobka dostarczane są przez Zakład Usług Komunalnych  

z siedzibą w Mokrzycy. 

W 2020 r. w żłobku zatrudnionych było 4 opiekunów w pełnym wymiarze czasu pracy 

 i 3 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy zatrudnione na stanowisku: dyrektora, 

pielęgniarki, i sprzątaczki. W okresie do 31 grudnia 2020 roku placówka z powodu 

potwierdzonych przypadków zachorowania na Covid 19 wśród dzieci i pracowników była 

trzykrotnie zamknięta.  W trakcie całego roku w Gminnym Żłobku w Dąbkowie realizowane 

były liczne zajęcia: ruchowe, plastyczne, sensoryczne, rytmiczne,poznawcze. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie 

 

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. 
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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. 

 

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.: 

 Organizacja wieczoru kolęd i pastorałek w Pastorówce i DK w Baszni Dolnej; 

 Organizacja Jubileuszu 10 – lecia Klubów Seniora z Młodowa, Krowicy Samej i Załuża w 

Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej; 

 Spotkanie opłatkowe członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – 

Wschodnich Oddział w Lubaczowie; 

 Organizacja przedstawienia teatralnego Zespołu Śpiewaczego NIESPODZIANKA pt. „Pakiet 

socjalny” w Krowicy Samej; 

 Współorganizacja Przeglądu Zespołów Kolędniczych  „Herody 2020”; 

 Organizacja I Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Krowicy Samej; 

 Dzień Babci i Dziadka w Domach Kultury w Młodowie, Krowicy Samej 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 Maska „Bambusowa 

księżniczka”, 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.  
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 Organizacja prelekcji dr Adama Kaczyńskiego – pt. „W osiemdziesiątą rocznicę deportacji 

sowieckiej. Losy Polaków na dalekiej północy Rosji.” W Lisich Jamach w 80 tą rocznicę 

deportacji sowieckiej 

 Organizacja Dnia Kobiet dla KGW, zespołów ludowych i kobiet aktywnych w Kresowej 

Osadzie. 

 Organizacja uroczystości patriotyczno-religijnej upamiętniającej76 rocznicę spalenia wsi i 

mordu na mieszkańcach Wólki Krowickiej przez OUN-UPA; 

 Obchody 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II 

 Współorganizacja „Gminnego Dnia Strażaka” w Krowicy Hołodowskiej; 

 Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Baszni Dolnej poświęconej mieszkańcom 

wywiezionym na Sybir 

 Organizacja uroczystości patriotyczno-religijnej upamiętniającej 79 rocznice mordu na 

mieszkańcach Załuża - Czarne, Podłęża, Dachnowa przez wojska Wehrmachtu; 

 Współorganizacja Nocy Świętojańskiej w Baszni Dolnej; Noc Świętojańska inaczej 

 Współorganizacja Festiwalu Dziedzictwa Kresów w Baszni Dolnej; 

 Organizacja Gminno-Dekanalnego Święta Plonów w Młodowie; - uroczysta msza 

 Uroczystość upamiętniająca pomordowanych mieszkańców wsi Dąbrowa; 

 Uroczystość upamiętniająca 76 rocznicę mordu na mieszkańcach Podlesia i Baszni Górnej 

 Uroczystość upamiętniająca postać gen. Stanisława Dąbka w 81 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; 

 Uroczystość przekazania samochodu gaśniczego dla OSP w Baszni Dolnej i Baszni Górnej; 

 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; 

 

Instytucja nasza w 2021r aplikowała o środki i realizowała  projekty: 

 z dotacji Narodowego Centrum Kultury z programu Kultura Interwencje” nakwotę -

68750.00zł. –wkład własny GOK  do projektu- 23 421,20zł. 

 Projekt „Kulinarne dziedzictwo Kresów atutem lokalnej społeczności”  w ramach Planu 

Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.   

 

       W ramach bieżącej działalności jednostek GOK w Domach Kultury w Młodowie, Załużu, 

Baszni Dolnej, Lisich Jamach, Krowicy Samej oraz Opace dla 6 Klubów Seniora wznawiane 

będą zajęcia artystyczne, gimnastyczne z elementami rehabilitacji oraz muzyczne.  

 

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 Poddworski w 

Krowicy Samej, Park Wiejski w Baszni Dolnej, place zabaw oraz dwa przystanki MOR 

(Miejsce Obsługi Roweru) oraz kilkanaście przystanków autobusowych. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna 
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     Na terenie Gminy Lubaczów działa 5 filii bibliotecznych usytuowanych w Młodowie , 

Krowicy Samej, Lisich Jamach, Załużu oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Baszni Dolnej. 

Mieszczą się one w budynkach Gminnego Ośrodka Kultury. Filia w Młodowie znajduje się w 

pomieszczeniach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego a Filia w Opace w świetlicy wiejskiej.                       

  W 2020 roku w bibliotekach przybyło 503 woluminy. Ze środków budżetowych zakupiono 

274 książki, natomiast w ramach dofinansowania z Programu Wieloletniego MKDNiS  

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet I – Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek publicznych” zakupiono 229 woluminów .                  Liczba wypożyczeń  wyniosła 

ogółem  9179.  W poszczególnych bibliotekach przedstawiają się one następująco:               

Basznia Dolna   -  2248 

Krowica Sama   - 3950 

Lisie Jamy          - 1160 

Młodów             - 398 

Opaka                 - 627 

Załuże                 - 796 

     Ogółem zarejestrowano w placówkach na terenie gminy  652 czytelników. 

Liczba czytelników w poszczególnych jednostkach: 

Basznia Dolna    - 108 

Krowica Sama     - 144 

Lisie Jamy            - 120 

Młodów               - 77 

Opaka                   - 92 

Załuże                   - 111 

    Biblioteka udostępnia księgozbiór na miejscu w czytelni oraz poprzez wypożyczenia na 

zewnątrz. W każdej placówce funkcjonuje również czytelnia internetowa. W ubiegłym roku w 

czytelni  udostępniono 59 pozycji a z internetu skorzystało 277 osób. 

    Na początku 2020 roku biblioteka wspólnie z GOK-iem zorganizowała „ Ferie na zimowo, 

bezpiecznie i zdrowo”. Dzieci i młodzież z terenu gminy miały możliwość skorzystania ze 

specjalnie dla nich przygotowanej oferty. Główną atrakcją była wycieczka do Rzeszowa, gdzie 

jej uczestnicy obejrzeli przedstawienie w Teatrze Maska. Nie zabrakło również innych atrakcji 

np. zabaw w Parku Trampolin oraz wizyta w MC Donaldsie. W ramach ferii odbyły się również 

zorganizowane wyjazdy na sztuczne lodowisko  do Cieszanowa. 

 W poszczególnych placówkach oferowano szereg warsztatów i zajęć plastycznych. 

Zorganizowano też uroczystości  z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Odbywały się również 

dyskoteki i bal karnawałowy. 
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W miesiącu styczniu biblioteka była współorganizatorem spotkania autorskiego z Simonem 

Lavee w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holocaustu. Simon Lavee 

jest autorem książki „ Oddział Niezwyciężonych”. Podczas  spotkania z nauczycielami i 

młodzieżą  z ZSP w Baszni Dolnej autor dzielił się refleksją   na temat powstania książki, 

historii jej bohaterów i jej związku z autorem. 

W styczniu GBP była również zaangażowana w organizację Jubileuszu 10 – lecia Klubów 

Seniora  z Młodowa, Krowicy Samej i Załuża. 

     W lutym przypadała 80. Rocznica deportacji ludności  Polskiej do ZSRR. W związku z 

tamtymi tragicznymi  wydarzeniami 7 lutego w Domu Kultury w Lisich Jamach odbyła się 

prelekcja dr Adama Kaczyńskiego pt. „ W osiemdziesiątą rocznice deportacji sowieckiej. Losy 

Polaków na dalekiej północy Rosji”. Biblioteka była współorganizatorem tego spotkania. 

      Niestety wpływ ogłoszenia w kraju pandemii Covid- 19 skutkował  dalszym  brakiem  

wydarzeń kulturalnych czytelniczych itp., które z czasem przeniosły się do sieci. 

Podczas pierwszego zamknięcia bibliotek pracownicy wykorzystywali zaległe urlopy 

wypoczynkowe, a po powrocie wdrożono obostrzenia sanitarne rekomendowane przez  

Bibliotekę Narodową. W okresie pandemii przeprowadzone zostały inwentaryzacje 

księgozbiorów w Baszni Dolnej, Lisich Jamach i Załużu. Ponadto biblioteki zubytkowały  

zdezaktualizowany , zniszczony księgozbiór. Ogółem wycofano 2378 pozycji. 

      Z uwagi na obostrzenia również nie udostępniano zbiorów na miejscu w czytelni oraz  

czytelnicy nie mogli korzystać z czytelni internetowej. Same wypożyczenia odbywały się w 

reżimie sanitarnym i w sposób  ograniczony tj. przed biblioteką przy drzwiach wejściowych, a 

zwracane książki poddawano kilkudniowej kwarantannie. 

Czytelnicy GBP mają dostęp do katalogu online ,dzięki temu mogą przeglądać księgozbiór 

biblioteki on-line.  GBP współpracuje  z CATL , gdzie umieszczone są nasze zbiory. Jesteśmy 

widoczni  także na facebooku i twitterze. 

     W 2020 roku biblioteka włączyła się w realizację projektu „Cyfrowe GOK-i w podregionie 

przemyskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dzięki 

temu  pozyskaliśmy nieodpłatnie na okres 4 lat- 5 przenośnych komputerów wraz z 

oprogramowaniem.  

 W omawianym okresie biblioteka przystąpiła po raz 2 do projektu „Mała Książka – Wielki 

Człowiek” 

 

POMOC SPOŁECZNA 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Polityka społeczna w gminie Lubaczów realizowana jest przez jednostkę organizacyjną tj. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie.  



Raport o stanie Gminy Lubaczów za rok 2020 

 

str. 112 

 

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 2020 r. zadania polegające na świadczeniu pomocy finansowej, i 

rzeczowej oraz pomocy opiekuńczej.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej  objętych było 19 osób  koszt zadania 114 

842,00 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 2020 roku zgodnie z ustawą o 

wspieraniu rodziny  

I systemie pieczy zastępczej zatrudniał 1 asystenta (na podstawie umowy o pracę) . Wsparciem 

asystenta zostało objętych 14 rodzin niewydolnych rodzin z terenu gminy Lubaczów, w których 

wychowywało się   nieletnich dzieci.  Ośrodek udzielił pomocy 1 115 osobom , co stanowi 

141,9 % 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 2020 przyznano 39 zasiłków stałych na kwotę  222 026,00 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 34 osobom pobierających zasiłek stały. 

 

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. 

 

20 rodzin   skorzystało  z pomocy w formie zasiłków celowych w tym 2 rodzin z zasiłków 

celowych specjalnych na łączna kwotę 39 333,00 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 
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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 2020 przyznano 125 rodzinom zasiłki okresowe na kwotę  300 000,00 zł. 

 

Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” 

 

W roku 2020 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. 

 

W ramach realizacji programu pomocą w formie gorącego posiłku objęto 223 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. 
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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 2020 roku wypłacono stypendia i zasiłki szkolne na kwotę  

208 087,50  zł tj.   187 278,75  zł dotacja i  20 808,75 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 2020 wpłacono 74 dodatki na kwotę 13 308,34 zł. 

 

Dodatek energetyczny 

 

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie  trzy warunki: 

 ma przyznany dodatek mieszkaniowy, 

 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 2020 roku wypłacono 63 dodatków na kwotę 1 150,93 zł. 

 

Świadczenia rodzinne 

Świadczenia rodzinne są obligatoryjnymi świadczeniami udzielanymi na roczne okresy 

zasiłkowe. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia przyznawane na okres od 1 

listopada 2019 roku do 31 października 2020 roku oraz przyznano świadczenia na okres od 1 

listopada 2020 roku do 31 października 2021 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. 
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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 311 dzieci  na kwotę 1 470 467 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 

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 19 osób  na kwotę  1 036 577,00 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  73 osób na kwotę  68 803,00 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 
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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 42 osoby na kwotę 313 534,00 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 22 osób na kwotę  265 950,00 zł 

 

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.  

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 31.12.2020r. 

 Rodziny, którym przyznano ŚW - 948 

 Dzieci, którym przyznano ŚW – 1 653 

 Suma wypłat – 9 321 036,09 zł. 

 

Od 1 lipca 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania 

wynikające z Rozporządzenia dot. rządowego programu „Dobry start”. 

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  
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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- 809 

Liczba przyznanych świadczeń- 1 135 

Suma wypłat – 340 500,00 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 800 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 

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 2020 wydano 43 decyzji w sprawie funduszu alimentacyjnego i wydatkowano kwotę  

175 147,00 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. 
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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 38  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 42 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 14 dłużników  do zarejestrowania się w PUP,   

- informuje właściwy PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika, 

 

Program Wspieraj Seniora 

 

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by 

ograniczyć   konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze 

względu na ich      

bezpieczeństwo. Program był realizowany w 2020 r. od 20 października  do 31 grudnia.  Z 

program mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc 

może być udzielona osobie przed 70 r. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości 

zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej I 

społecznej osoby.  

 

 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w 

Krowicy Lasowej  

 

Ogólna charakterystyka Domu 

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.  
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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. 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.  

W Domu znajduje 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 2020 roku zapewniał Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Mokrzycy  

w ramach obowiązujących norm żywienia, w tym również wyżywienie dietetyczne zgodne ze 

wskazaniem lekarza. 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 2020 roku wynosił: 27,00 zł.  

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. 

Dom  zapewniał również mieszkańcom pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, 

a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i środków 

higienicznych. 

 

Usługi opiekuńcze świadczone w Domu 
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 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. 

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. 

  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 , 
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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. 

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 2020 roku wszystkich mieszkańców w procesie 

adaptacyjnym. Formy terapii dostosowane były do możliwości mieszkańców i stanowiły przede 

wszystkim psychologiczne rozmowy wspierające.  Przeprowadzono 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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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. 

Usługi wspomagające 

 

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, muzyczne, teatralne, komputerowe, 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 



Raport o stanie Gminy Lubaczów za rok 2020 

 

str. 123 

 

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.  

W 2020 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 Domu w 2020 roku: 
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Ze względu na sytuację epidemiologiczną panującą w całym kraju przez niemal cały 

2020 r. wydarzenia kulturalne odbywały się zazwyczaj na ternie Domu. 

Do wydarzeń, które odbyły się jeszcze przed wprowadzeniem obostrzeń i ograniczeń 

można zaliczyć wszelkie występy okołoświąteczne (jasełka, przedstawienia i przeglądy 

artystyczne) organizowane na miejscu w naszym Domu , jak i poza nim w zaprzyjaźnionych 

ośrodkach i instytucjach. Do w/w wydarzeń należy zaliczyć: 

 10.01.2020 r. – jasełka zorganizowane w Domu  przy gościnnym udziale mieszkańców 

Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej.  

 12.01.2020 r. – Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Domu Kultury w Krowicy Samej  

 23.01.2020 r. – wyjazd do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Lubaczowie z 

jasełkami. 

 29.01.2020 r. – wyjazd do Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieszanowie z 

jasełkami. 

 30.01.2020 r. – wyjazd do Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek 

w Lubaczowie z jasełkami.  

 08.03.2020 r. – Dzień Kobiet w Domu z przedstawieniem przygotowanym 

mieszkańców.  

W dniu 09.03.2020 r. został wprowadzony zakaz odwiedzin mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej. Od tego momentu ruch mieszkańców został ograniczony, co przełożyło 

się także na brak fizycznego udziału mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych 

organizowanych poza terenem Domu Pomocy Społecznej.  

Od tego momentu mieszkańcy naszego Domu mogli brać udział jedynie w 

wewnętrznych imprezach i wydarzeniach kulturalnych takich jak: 28.07.2020 r. – Dzień 

naleśnika, 31.07.2020 r. – plener malarski, 19.08.2020 r. – Dzień kebaba, 07.09.2020 r. – 

Narodowe czytanie, 08.09.2020 r. – Dzień hot-doga, 23.09.2020 r. – Pożegnanie lata z 

ćwiczeniami i grillem. Mieszkańcy i personel naszego Domu Pomocy Społecznej wzięli także 

udział w głośnej akcji charytatywnej Gaszyn Challenge, gdzie to zbierane były pieniądze na 

leczenie Tosi. W dniu 02.10.2020 r. zostały także zorganizowane drugie urodziny powstania 

naszego Domu Pomocy Społecznej. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną 

urodziny odbyły się we własnym gronie mieszkańców i pracowników Domu, bez zapraszania 

gości. Podobnie została zorganizowana Zabawa andrzejkowa w dniu 26.11.2020 r. oraz 

Mikołajki w dniu 06.12.2020 r.  
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Charakterystyka mieszkańców Domu 

 

W Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej przebywają osoby, które stanowią bardzo 

zróżnicowaną grupę pod względem wiekowym, kulturowym, zdrowotnym i środowiskowym. 

Na dzień 31.12.2020 r. w domu przebywało łącznie 26 mieszkańców.  

 

Tabela 1 Struktura wiekowa mieszkańców przebywających w DPS w 2020 r. 

Wiek 

mieszkańców 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

18-39 3 6 9 

40-59 5 5 10 

60-64 2 0 2 

65-74 3 0 3 

75-79 0 1 1 

80 i powyżej 1 0 1 

Razem 14 12 26 

 

W obecnej chwili w Domu przebywa 28 mieszkańców, w tym 13 kobiet i 15 mężczyzn.  

Ubezwłasnowolnionych jest 10 osób, w tym 2 częściowo. Koszt utrzymania mieszkańca 

w 2020 r. wynosił  4500, 00 zł. Opłacających pobyt z emerytur i rent jest  osób, z zasiłku stałego 

5 osób. Wnoszących opłatę za pobyt w 2020 r. z dopłatą gminy było 31 osób. 

 

 

Struktura zatrudnienia w Domu 

 

Struktura zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej na dzień 31 

grudnia 2020 roku z podziałem na grupy zawodowe: 

 Dział opiekuńczo - terapeutyczny: 

- pielęgniarki 3 etaty,  

- opiekunowie medyczni – 3 etaty, 

- młodszy opiekun - 2  etaty, 

- instruktor ds. kulturlano – oświatowy – 0,5  etatu, 
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- terapeuta zajęciowy - 2 etat, 

- terapeuta – 1 etat,   

- kapelan –  ¼ etatu.  

- pracownik gospodarczy-  1 etat, 

- pokojowe  - 4  etaty,  

 -Dział Administracyjno-Finansowy : 

- dyrektor -  1 etat 

- pracownik administracyjny – 2 etat, 

- pracownik socjalny – 1 etat, 

- główna księgowy – 1/2 etatu. 

Stan zatrudnienia DPS na umowę o pracę na koniec 2020 roku wynosił 23 osób – 22, 

25 etatu. Zatrudniono w 2020 r. 6 osób, na umowy o pracę (okresowe).   

 Na umowę zlecenie otrzymało zatrudnienie 6 pielęgniarek, 1 psycholog, 1 psychiatra, 1 

rehabilitant.  

 

 

Projekty realizowane ze środków zewnętrznych 

 

W okresie od 01.07.2020 r. do 31.10.2020 r. w Domu realizowany był projekt w trybie 

nadzwyczajnym pn. „Lepsze jutro” w ramach Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym” PO WER. Kwota dofinansowania wyniosła 215 153,86 

zł.Środki uzyskane w ramach grantu przyczyniły się do zapewnienia właściwej i bezpiecznej 

opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz 

zabezpieczenia pensjonariuszy i personelu w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków 

COVID-19. 

W ramach projektu zatrudniono dodatkową kadrę, tj. 5 pracowników w 

celuodpowiedniego zabezpieczenia potrzeb mieszkańców oraz ochrony ich życia i zdrowia, 

szczególnie w przypadku wystąpienia przypadków zakażenia COVID-19 i ogłoszenia 

kwarantanny. Pracownicy dotychczasowi, jak i ci zatrudnieni  w ramach projektu pozostający 

w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami otrzymali dodatkowe wynagrodzenie, które 

odgrywało ważną rolę motywującą oraz wynagradzającą za poświęcenie i trud pracy włożony 

w zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w DPS pomimo przebywania w grupie zwiększonego 

ryzyka zarażeniem COVID-19. 
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W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt i wyposażenie związane z walką z 

COVID-19 : ozonator, dekontaminator, lampy wirusobójcze i bakteriobójcze, sterylizator, 

zamgławiacz, łóżka składane z materacami, parawany medyczne, koncentrator tlenu, ssak 

przenośny elektryczny, wózki toaletowo – prysznicowe, wózkowanna, podnośnik transportowo 

– kąpielowy, łóżka składane, stojaki na kroplówkę, pościele jednorazowa, inhalatory, naczynia 

higieniczne, łóżka rehabilitacyjne sterowane pilotem, szafki, przyłóżkowe, płyny do 

zamgławiaczy, tabletki do dekontaminatora, pompa infuzyjna, aparat EKG, 

pulsyksometrynapalcowe, myjka ultradźwiękowa, odkurzacz parowo – dezynfekujący, 

automatyczny automatyczny dozownik do środków dezynfekujących, termometry 

bezdotykowe montowane na ścianie, kamera termowizyjna,  

Ponadto pracownicy i mieszkańcy DPS zostali wyposażeni w wystarczające środki 

ochrony indywidulanej, profesjonalny sprzęt chroniący i zmniejszający ryzyko przeniesienia 

zakażenia na mieszkańców. W ramach grantu placówka została wyposażona m.in. w środki 

ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące, sprzęt medyczny niezbędny do 

powstrzymywania i rozprzestrzeniania się COVID-19. Zakupiono również i przeprowadzono 

testy na obecność COVID-19, pozwoliło to na bieżący monitoring sytuacji oraz ocenę natężenia 

zagrożenia. 

Dzięki wszechstronności powyższych form wsparcia mieszkańcy i pracownicy DPS 

mogli liczyć na zabezpieczenie zarówno ich podstawowych potrzeb życiowych, takich jak 

uposażenie w środki ochrony osobistej, ale także na odpowiednie zabezpieczenie ich potrzeb 

wyższego rzędu takich jak potrzeby duchowe, m.in. poprzez umożliwienie im korzystania z 

pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Efektem projektu było zmniejszenie ryzyka 

zachorowalności na wirus COVID-19 wśród pensjonariuszy oraz pracowników Domu Pomocy 

Społecznej w Krowicy Lasowej. Środki uzyskane w ramach grantu przyczyniły się do 

przeciwdziałania zagrożeniom zarażeniu COVID-19, umożliwiły łatwy dostęp do 

wyspecjalizowanego sprzętu medycznego i do niezbędnego do powstrzymywania 

rozprzestrzeniania się i przeciwdziałania negatywnym skutkom zarażenia się koronawirusem, 

zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wparcie pracowników Domu Pomocy 

Społecznej w Krowicy Lasowej pracujących bezpośrednio z osobami niepełnosprawnymi, 

długotrwale chorymi. Otrzymanie grantu przez placówkę zwiększyło ochronę życia i zdrowia 

osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, właściwą organizację opieki nad mieszkańcami 

poprzez zwiększenie liczby personelu oraz poprawę warunków wynagradzania już 

zatrudnionych pracowników zapewniających usługi opiekuńcze i wspomagające. 
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Inwestycje realizowane we własnym zakresie 

W 2020 r. w Domu prowadzane były bieżące naprawy i konserwacje sprzętów i urządzeń, 

zgodnie ze zgłoszeniami dokonywanymi przez mieszkańców i personel.  

W miesiącu grudniu 2020 r. w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między 

regionami III” w ramach obszaru D, zakupiono mikrobus - samochód osobowy marki 

RENAULT CARPOL do przewozu mieszkańców Domu,  który posłuży, jako środek transportu 

do poradni lekarskich, szpitali itp.,  a w przyszłości wyjazdów na spotkania integracyjne z 

innymi ośrodkami o podobnych profilu opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi. 

Dofinansowanie na zakup samochodu Gmina Lubaczów pozyskała z PFRON. Dom 

partycypował częściowo w sfinansowaniu tego zakupu. 

Dla potrzeb zakupionego samochoduRENAULT CARPOL , ze środków własnych został 

zakupiony i zamontowany garaż na posesji Domu.  

 

Działania w zakresie przeciwdziałania chorobie COVID – 19 

1. Realizacja projektu „Lepsze jutro” w ramach Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym” PO WER w zakresie zakupu i dystrybucji wśród 

personelu i mieszkańców środków ochrony indywidualnej oraz urządzeń medycznych, 

służących do zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID – 19. 

2. Pozyskanie sponsorów, którzy przekazali na rzecz Domu w postaci materialnej środki 

ochrony indywidualnej i dezynfekcyjne ( maseczki, kombinezony, płyny itp.): 

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

- portal #drukujemydlamedyków, 

- SP ZOZ w Lubaczowie,  

- KFA Armatura, ul. Sandomierska 14, 37-400 Nisko, 

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 

- Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, 

- Fundacja Hackerspace Kraków, 

3. Wprowadzanie procedur i rozwiązań higieniczno – sanitarnych w Domu służących 

zapobieganiu rozwojowi choroby COVID – 19. 

4. Uzyskanie dotacji od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

bieżącej działalności Domu, w tym na gratyfikację pracowników, ze szczególnym 
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uwzględnieniem osób narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa 

COVID – 19: 13 lipca 2020 r. w kwocie 9 676 zł, 30 października 2020 r. w kwocie 13 125 

zł, 12 listopada 2020 r. w kwocie 11 285 zł. W sumie kwota dofinansowania w 2020 r. 

wyniosła 34 086 zł. 

5. Przygotowywanie mieszkańców i pracowników Domu do Narodowego Programu 

Szczepień przeciw COVID – 19, poprzez informowanie o skutkach i korzyściach z 

poddania się szczepieniu. 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

Zakład Usług Komunalnych sp. 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 podstawowej działalności spółki jest: 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, Spółdzielni Socjalnej   „Magiczny Zakątek” w Dąbkowie.   

Kapitał zakładowy spółki wynosi 440 834,00 zł w tym wkład pieniężny 146 117,91 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   
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(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/,kierownik biura zarządu /1etat/, pracownicy związani z 

obsługą sieci i oczyszczalni ścieków (4etaty), pracownicy związani z gospodarką leśną (2etaty),  

pracownicy związani z obsługą cmentarzy (2etaty), oraz pracownicy związani z gastronomią  

w Dąbrowie (5,5 etatów +  umowa zlecenia 2 osoby),  na targowisku w  Krowicy Hołodowskiej 

(1etat). 

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 2020r. 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 01.01.2020r do 31.12.2020r.  

Stacja Uzdatniania Wody Produkcja ogółem 
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Huta Kryształowa 1 340 m3 

Mokrzyca 203 779 m3 

Szczutków 59 450 m3 

Wólka Krowicka 87 895 m3 

Hurcze 4 264 m3 

Ogółem 356 728 m3 

Łączna ilość wody wyprodukowanej i zakupionej przez Spółkę dla zaspokojenia potrzeb 

zbiorowego zaopatrzenia i prowadzenia działalności wyniosła 356 728 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  20 awarii sieci wodociągowej i 14awarii na sieciach kanalizacyjnych. W 

okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020r. sprzedano na terenie Gminy Lubaczów 265 361,20 m3 

wody. 

Zbiorowe odprowadzenie 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: 
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Nazwa oczyszczalni Produkcja w m3 

Oczyszczalnie Gmina Lubaczów 

Załuże 91 547 m3 

Krowica Sama 3 175 m3 

Huta Kryształowa 938 m3 

Oczyszczalnia Miasto Lubaczów 

Młodów-Karolówka 33 936 m3 

Opaka-Dąbków 25 757 m3 

Lisie Jamy-Wólka Krowicka 52 744 m3 

Oczyszczalnia Oleszyce 

Hurcze 5 506 m3 

Ogółem 213 603 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. 

 Przychody z działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym w 2020r. 

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: 2.39 zł netto: od 28.10.2020 r. - 2,40 zł netto 

- za 1m3 oczyszczonych ścieków: 5.60 zł netto: od 28.10.2020 r. - 5,65 zł netto 

 

Realizacja rzeczowo - finansowa przychodów:  

a) przychody z działalności sprzedaży wody i ścieków przedstawiają się następująco: 

Przychody w 

działalności Jedn. miary 

Przychody w 2020r  netto 

cena zł ilość m3 przychód zł 
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Woda 

sprzedaż wody zł/m3 

2,39  

Od 28.10.2020 r. 

2,40 265 361,20 633 202,57 

Ścieki 

sprzedaż 

odprowadzonych 

ścieków zł/m3 

5.60 

Od 28.10.2020 r. 

5,65 

 139 405,20 780 069,86 

Razem przychód netto 1 413 272,43 

 

 

b) przychody z działalności leśnej w okresie sprawozdawczym wyniosły w kwocie: 106 412,13 

zł   

Zgodnie z umowa zawartą z Gmina Lubaczów w okresie 08.01.2020r do 31.12.2020r w 

działalności leśnej przychody z pozyskania drewna wykonano: 

- pozyskanie drewna wielkowymiarowego 935,18 m3 w kwocie 34 601,66 zł 

- pozyskanie drewna średniowymiarowego 390,41 m3 w kwocie 14 054,76 zł 

- zrywka drewna wielkowymiarowego 935,18 m3 w kwocie 27 120,22 zł 

- zrywka drewna średniowymiarowego 390,41 m3 w kwocie 11 321,89 zł 

- zabezpieczenie chemiczne upraw 11,78ha w kwocie 4 358,60 zł 

- pozyskanie, zrywka drewna i usuwanie zakrzaczenia pochodzących z działek nieleśnych                         

  na kwotę 14 955,00 zł. 

 

c)  przychody z działalności usługowej w okresie sprawozdawczym wyniosły: 331 104,34 zł 

Prace usługowe wykonane przez spółkę w okresie sprawozdawczym: wykonanie przyłączy 

kanalizacyjnych w Baszni Górnej, wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Szkole 
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Podstawowej                     w Krowicy Samej, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w 

Agronomówce w Baszni Dolnej,  

wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w Lisich Jamach, wykonanie odcinka 

wodociągowego  w miejscowości Tymce, wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej  w Lisich 

Jamach  ul. Ogrodowa, wykonanie sieci kanalizacyjnej w Młodowie- osiedle, przebudowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Dąbków, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w 

miejscowości Załuże                                (Pani Piotrowska), Hurcze, wykonanie przyłącza 

wodociągowego i kanalizacyjnego w Mokrzycy                      (Pani Bernacka); wykonanie 

odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mokrzyca, wykonanie odcinka sieci 

kanalizacyjnej  w Lisich Jamach ul. Milowa II, wykonanie kanalizacji sanitarnej                            w 

miejscowości Hurcze (Fedyk, Mazur), wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Piastowo (Szaj), wykonanie odcinka sieci wodociągowej Młodów osiedle,  wykonanie odcinka 

sieci kanalizacyjnej  w Lisich Jamach ul. Parkowa,   

d)  przychody z pozostałej działalności /plombowanie licznika, montaż licznika, 

odprowadzanie   i oczyszczanie ścieków Tymce/ za okres sprawozdawczy wyniosły: 18 858,22 

zł 

e) przychody z działalności obsługi cmentarzy za okres sprawozdawczy wyniosły: 209 119,83 

zł spółka zajmowała się administrowaniem cmentarzy w Gminie Lubaczów w 2020 roku                                  

w miejscowościach: Krowica Sama, Lisie Jamy, 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 2020 r w wysokości 20 zł od gospodarstwa.  

W okresie sprawozdawczym przychody z pochówku zmarłego wyniosły: 30 739,06 zł,  

przychody     z wykonania piwniczek w kwocie 57 129,651 zł,  pozostałe usługi zlecone przez 

Gminę Lubaczów w kwocie 49 522,00 zł,  pozostałe usługi cmentarne w kwocie wpłaty 

mieszkańców 15 231,59 zł.   

f) przychody z działalności gastronomicznej targowisko Krowica Hołodowska od 

01.01.2020r.    do 31.12.2020 r wyniosły w kwocie 61 184,68 zł 

g) przychody z działalności gastronomicznej w od 01.01.2020 r do 31.12.2020r.  wyniosły:                          

488 100,44 zł. Działalność gastronomiczna związana jest  z przygotowaniem posiłków dla 

pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej, wyżywieniem dzieci w Szkole 
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Podstawowej w Krowicy Samej, dożywianiem dzieci w Gminnym Żłobku w Dąbkowie, 

Niepublicznym Przedszkolu „Kraina Malucha” w Dąbkowie, Spółdzielnia Socjalna „Magiczny 

Zakątek” w Dąbkowie, Prywatne Przedszkole Eko-maluchy w Lubaczowie oraz usługi 

gastronomiczne dla osób prywatnych.       

Dochody z usług gastronomicznych wynikają również  z umów podpisanych pomiędzy 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaczowie, Bieszczadzkim Oddziałem Straży 

Granicznej       w Przemyślu, Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie. 

  W okresie sprawozdawczym Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. zakupiła 

używaną koparkę gąsienicową JCB w kwocie 32.113,82 zł netto oraz samochód Volkswagen 

Transport   w kwocie netto 9.349,60 zł  do działalności cmentarnej, oraz inne wyposażenie 

niezbędne  do funkcjonowania działalności cmentarnej i leśnej (kosy spalinowe, formy do 

piwniczek).  

Starty poniesione w poszczególnych gałęziach sprzedaży spowodowane są trwająca od 

roku pandemią wirusa COVID19. Szczególnie została dotknięta działalność gastronomiczna, 

ponieważ od marca 2020 zostały zamknięte szkoły, przedszkola  które były głównym źródłem 

dochodów   w branży gastronomicznej. Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. otrzymał 

subwencje finansową  od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. reprezentowanego przez Bank 

Polskiej Spółdzielczości S.A   z siedzibą w Warszawie  w kwocie 145 000,00 zł. Z subwencji 

tej zostało pokryte koszty działalności w poszczególnych branżach  naszej firmy. 
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Wynik finansowy osiągnięty za 2020 rok  

-strata brutto  - -141 621,55 zł (przychody 2 627 932,07 zł - koszty 2 769 553,62 zł) 

Wynik finansowy na poszczególnych  działalnościach przy 100% przypisie przychodów: 

- Dostawa wody     - 97 621,96 zł    

a) przychody - 633 202,57 zł 

b) koszty - 535 580,61 zł  

- Oczyszczanie ścieków /minus/   - - 188 206,78 zł   

a) przychody - 779 949,86 zł 

b) koszty - 968 156,64 zł  

- Usługi leśne /minus/     - - 40 838,55 zł   

a) przychody - 106 412,13 zł 

b) koszty - 147 250,68 zł  

Dostarczani

e wody

Sprzedaż  

ścieków
Usługi leśne

Działalność 

cmentarna

Działalność 

Targowisko 

Krowica 

Hołodowska

Działalność 

gastronomi

czna

Działalnoś

ć usługowa

Koszty 

zakładowe
Razem:

Amortyzacja 28 584,04 19 056,03 16 974,63 3 428,18 0,00 8 815,80 0,00 0,00 76 858,68

Zużycie materiałów 34 338,23 19 096,13 15 855,84 79 047,94 27 827,60 211 190,64 115 359,24 11 249,02 513 964,64

Energia elektryczna 137 757,05 190 166,62 0,00 0,00 3 656,80 15 755,00 0,00 0,00 347 335,47

Paliwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Usługi obce 79 848,53 550 082,67 0,00 1 481,79 10 246,79 10 590,05 15 560,00 21 648,30 689 458,13

Podatki i opłaty 26 976,16 19 411,03 91,00 5 260,40 354,00 191,28 183,00 320,00 52 786,87

Wynagrodzenia 156 233,23 104 145,32 86 220,43 119 364,30 64 188,86 216 883,67 51 115,70 82 855,97 881 007,48

składki ZUS 24 718,25 16 531,53 15 036,98 20 199,94 12 358,92 39 228,11 10 543,90 11 781,63 150 399,26

Świadczenia 

pracownicze
8 534,97 5 570,68 4 590,68 6 553,37 2 000,00 8 805,91 0,00 2 123,60 38 179,21

Pozostałe 

koszty+rycząłt 

samochodowy

7 208,13 4 869,10 3 250,78 325,26 0,00 3 130,71 0,00 779,90 19 563,88

Razem: 504 198,59 928 929,11 142 020,34 235 661,18 120 632,97 514 591,17 192 761,84 130 758,42 2 769 553,62

Koszty zakładowe 

(podział)
31 382,02 39 227,53 5 230,34 10 460,67 2 615,17 24 844,10 16 998,59 130 758,42

Ogółem:
2 769 553,62246 121,85 123 248,14 539 435,27535 580,61 968 156,64 147 250,68 209 760,43
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- Działalność cmentarna /minus/   - - 37 002,02 zł 

a) przychody - 209 119,83 zł 

b) koszty - 246 121,85 zł 

- Targowisko Krowica Hołodowska /minus/  - - 62 063,46 zł 

a) przychody - 61 184,68 zł 

b) koszty - 123 248,14 zł 

- Działalność gastronomiczna/minus/   - - 51 334,83zł 

a) przychody - 488 100,44 zł 

b) koszty - 539 435,27 zł 

- Pozostała działalność  /usługowa/   -  140 202,13 zł   

a) przychody - 349 962,56  zł 

b) koszty - 209 760,43 zł  

 

 


