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WSTĘP 

 

Szanowni Państwo Radni i Mieszkańcy Gminy Lubaczów, 

            Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Lubaczów za 2021r., stanowiący 

podsumowanie działalności samorządu Gminy w 2021r. z przekonaniem że, stanie się on 

podstawą do prowadzenia debaty na temat kierunków rozwoju Gminy Lubaczów w bieżącej 

kadencji jak i w najbliższej przyszłości. 

            Dokument ten został opracowany zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca , o 

samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559). 

Raport o stanie Gminy Lubaczów za 2021r.  obejmuje podsumowanie działalności Wójta, w 

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

informację o ważniejszych inicjatywach podejmowanych w 2021r. 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 

socjalną, inwestycje, gospodarkę wodno- ściekową, mieszkaniową, ochronę środowiska, 

bezpieczeństwo,  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 2021 był kolejnym trudnym rokiem ze względu na utrzymującą się pandemię koronawirusa 

Sars Cov-2, która spowodowała daleko idące zmiany społeczne i gospodarcze w kraju. 

Mierzyliśmy się ze strachem i niepewnością o zdrowie i życie nasze i naszych bliskich. 

Musieliśmy zmienić codzienne funkcjonowanie, przeorganizować pracę, naukę i opiekę nad 

dziećmi oraz osobami starszymi.  Ze względu na reżim  sanitarny  i nałożone  obostrzenia  wiele 

zadań trzeba było realizować zdalnie, przy pomocy komputera .  

          Pomimo tej trudnej sytuacji pandemicznej realizowaliśmy wszystkie zadania związane z 

obsługą mieszkańców i zaplanowane w budżecie zadania inwestycyjne.  

           Raport o stanie Gminy Lubaczów za 2021r. został sporządzony na podstawie danych 

znajdujących się w Urzędzie Gminy Lubaczów a także na podstawie przedłożonych informacji 

przez kierowników samorządowych  jednostek organizacyjnych. 

                                                                        

                                                                                                       Wiesław Kapel 

                                                                                                 Wójt Gminy Lubaczów 
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INFORMACJE OGÓLNE 

 

Ogólna charakterystyka Gminy Lubaczów 

Gmina Lubaczów położona jest w południowo-wschodniej części Polski, 

w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim i jest gminą wiejską . Powierzchnia 

gminy wynosi 203 km2, w 2021 roku zamieszkiwało ją 9 299 osób. Siedziba gminy znajduję 

się w Mieście Lubaczów przy ul, Jasna1.  

 Położenie Gminy Lubaczów na tle Polski, województwa podkarpackiego i powiatu lubaczowskiego 
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Gmina Lubaczów graniczy: od północy z Miastem i Gminą Cieszanów oraz z Gminą 

Horyniec-Zdrój, od zachodu z Miastem i Gminą Oleszyce oraz z Miastem Lubaczów, natomiast 

od południa z Gminą Wielkie Oczy.  

Wschodnia granica gminy ma długość 13 km i jednocześnie jest granicą państwową z Ukrainą. 

Na terenie gminy funkcjonuje drogowe przejście Budomierz-Hruszew.  

Zgodnie ze Statutem Gminy Lubaczów, w skład gminy wchodzą 23 sołectwa. 

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  

 

Największą powierzchniowo miejscowością jest Huta Kryształowa która zajmuje 23,51 km2, 

co stanowi 11,59% powierzchni gminy. Najmniejszą powierzchniowo jednostką jest sołectwo 

Karolówka – zajmujące 0,45 km2, co stanowi 0,22% terenu gminy.  
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 Podział Gminy Lubaczów na jednostki strukturalne 

 
 

 

 

 

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. 
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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 

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

 

Wójt Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, 

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, 
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5. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 

 

Obsługę prawną prowadziła  kancelaria radców prawnych i adwokatów „Tokarczyk i 

Partnerzy” z Rzeszowa. 

Zadania gminy realizowały również niżej wymienione jednostki organizacyjne: 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie, 

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

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie, 

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

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach, 

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej, 

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie, 

8.Gminny Żłobek w Dąbkowie „Kraina Malucha”, 

9. Zakład Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie. 

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

z siedzibą w Mokrzycy. 

 

 

 

Demografia Gminy Lubaczów 

 

 

W 2021 r. w Gminie Lubaczów liczba mieszkańców wyniosła 9 299 osób z czego 49,70 

% stanowią kobiety, a 50,30 % mężczyźni. Mieszkańcy gminy zawarli w 2020 roku 55 

małżeństw, w tym samym okresie odnotowano 18 rozwodów. 

Gmina Lubaczów w 2021 r. ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -41 osób. W 2021 roku 

urodziło się 90 dzieci, w tym 53 % dziewczynek i 47 % chłopców.    68,04 % mieszkańców 

Gminy Lubaczów jest w wieku produkcyjnym, 18,3 % w wieku przedprodukcyjnym, a 16,57% 

mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 
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W tabeli poniżej przedstawiono liczbę mieszkańców w poszczególnych miejscowościach 

gminy. 

Tabela 1. Liczba mieszkańców w miejscowościach gminy Lubaczów. Stan na 31.12.2021 r. 

 

l.p Miejscowość Pobyt stały Pobyt czasowy R-m 

p.s.  

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

1 ANTONIKI 104 118 222 0 1 1 223 

2 BAŁAJE 60 60 120 2 2 4 124 

3 BASZNIA DOLNA 436 431 867 2 5 7 874 

4 BASZNIA GÓRNA 194 213 407 2 1 3 410 

5 BOROWA GÓRA 100 96 196 0 0 0 196 

6 BUDOMIERZ 51 42 93 0 1 1 94 

7 DĄBKÓW 180 192 372 1 0 1 373 

8 DĄBROWA 152 172 324 0 0 0 324 

9 HURCZE 90 57 147 0 1 1 148 

10 HUTA 

KRYSZTAŁOWA 
40 31 71 0 0 0 71 

11 KAROLÓWKA 85 81 166 1 1 2 168 

12 KROWICA 

HOŁODOWSKA 
234 226 460 3 2 5 465 

13 KROWICA 

LASOWA 
126 136 262 1 2 3 265 

14 KROWICA SAMA 349 352 701 1 2 3 704 

15 LISIE JAMY 558 609 1167 0 0 0 1167 

16 MŁODÓW 474 497 971 2 2 4 975 

17 MOKRZYCA 79 70 149 0 0 0 149 

18 OPAKA 279 272 551 1 1 2 553 

19 PIASTOWO 89 86 175 0 0 0 175 

20 PODLESIE 34 29 63 0 0 0 63 

21 SZCZUTKÓW 175 183 358 0 0 0 358 

22 TYMCE 143 126 269 0 1 1 270 

23 WÓLKA 

KROWICKA 
183 195 378 0 0 0 378 

24 ZAŁUŻE 388 378 766 3 3 6 772 

 RAZEM 4603 4652 9255 19 25 44 9299 
Źródło: Rejestr mieszkańców gminy Lubaczów. 

 

 

Gmina Lubaczów w 2021 r. miała ujemny przyrost naturalny wynoszący -41 osób. W 2021 

roku urodziło się 90 dzieci, w tym 53,33% dziewczynek i 46,67% chłopców. Najwięcej dzieci 

urodziło się w Lisich Jamach, a najmniej w Hurczu, Piastowie, Podlesiu i Tymcach. W 2021 r. 

zmarło 132 osoby, najwięcej w Załużu. Szczegółowe dane dotyczące urodzeń i zgonów w 

poszczególnych miejscowościach gminy Lubaczów przedstawiono w tabeli nr 2. 
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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 2 2 1 2 3 -1 

2 BAŁAJE 0 1 1 1 2 3 -2 

3 BASZNIA 

DOLNA 
7 4 11 3 5 8 +3 

4 BASZNIA 

GÓRNA 
2 2 4 1 4 5 -1 

5 BOROWA GÓRA 1 1 2 3 5 8 -6 

6 BUDOMIERZ 3 0 3 2 1 3 0 

7 DĄBKÓW 0 0 0 1 1 2 -2 

8 DĄBROWA 0 1 1 3 1 4 -3 

9 HURCZE 0 0 0 0 0 0 0 

10 HUTA 

KRYSZTAŁOWA 
0 1 1 0 0 0 +1 

11 KAROLÓWKA 1 0 1 0 0 0 +1 

12 KROWICA 

HOŁODOWSKA 
3 2 5 5 1 6 -1 

13 KROWICA 

LASOWA 
5 1 6 3 4 7 -1 

14 KROWICA 

SAMA 
5 2 7 8 4 12 -5 

15 LISIE JAMY 10 10 20 7 4 11 +9 

16 MŁODÓW 4 5 9 1 7 8 +1 

17 MOKRZYCA 2 0 2 1 1 2 0 

18 OPAKA 3 2 5 5 4 9 -4 

19 PIASTOWO 0 0 0 2 3 5 -5 

20 PODLESIE 0 0 0 1 0 1 -1 

21 SZCZUTKÓW 0 2 2 4 3 7 -5 

22 TYMCE 0 0 0 3 2 5 -5 

23 WÓLKA 

KROWICKA 
0 3 3 6 4 10 -7 

24 ZAŁUŻE 2 3 5 7 6 13 -8 

 RAZEM 48 42 90 68 64 132 -42 
Źródło: Rejestr mieszkańców gminy Lubaczów. 

 

Struktura wiekowa mieszkańców gminy przedstawia się następująco: 55767 osób jest w wieku 

produkcyjnym, co stanowi 62 % mieszkańców gminy, 2013 osób jest w wieku 

przedprodukcyjnym co stanowi  21,7 %, a 1519 osób w wieku poprodukcyjnym co stanowi 

16,3 % ogółu mieszkańców gminy Lubaczów. 
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Źródło: Rejestr mieszkańców gminy Lubaczów. 

 

Mieszkańcy gminy zawarli w 2021 r. 89 małżeństw, w tym samym okresie odnotowano 16 

rozwodów. W 2021 r. 74 osoby zameldowały się w 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 nowych 

budynków mieszkalnych 

w których dokonano 

zameldowania  w 2021 r.  

Liczba osób 

zameldowanych 

Bałaje 1 4 

Borowa Góra 2 4 

Dąbków 2 6 

Hurcze 2 5 

Karolówka 1 4 

Krowica Lasowa 1 2 

Krowica Sama 1 3 

Lisie Jamy 3 6 

Młodów 7 23 

Mokrzyca 2 6 

Opaka 2 4 

Piastowo 1 4 

Szczutków 1 2 

Tymce 1 1 

Razem 27 74 

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 K-
pow. - lat, M- pow. 

65 lat - 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. - lat, M-
pow. 65 lat



Raport o  stanie Gminy Lubaczów za rok 2021 

13 

 

Mienie komunalne 

 

 

Według stanu na  dzień 31.12.2021 r. ogólna powierzchnia  gruntów mienia komunalnego 

wynosiła  2 311 ha  w tym: 

- grunty orne –                                        46  ha 

- łąki-                                                    149  ha 

- pastwiska-                                          599  ha 

- zakrzaczenia-                       175  ha 

- rowy                                                    42  ha 

- wody stojące -                                       6  ha 

   Ogółem użytków rolnych – 1017 ha. 

- lasy-                                   857  ha 

- wody płynące                                     13   ha 

- drogi wewnętrzne -                          274,5 ha      

- drogi publiczne gminne-           60,5 ha     

- tereny budowlane-                                5   ha 

- tereny rekreacyjne.   -                         22   ha 

- tereny przemysłowe                              1  ha 

- nieużytki           -                                 31  ha 

- tereny różne -                                        3  ha 

- zurbanizowane tereny niezabudowane  3 ha 

- inne tereny zabudowane –                   18  ha 

 

 

Do 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 oraz część budynku o powierzchni użytkowej 111,93 m2 oraz 

nieruchomości rolne o ogólnej powierzchni 529,2046 ha. 

- grunty orne –           20,1162ha 

- użytki zielone  -     455.6642 ha 

- grunty rolne zabudowane – 0,4215 ha 

- grunty zadrzewione i zakrzaczone – 22,9158 ha 

- nieużytki – 4,2013 ha 
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- 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 i administrowania z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

statutowej do Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie przekazano nieruchomości o 

ogólnej powierzchni 8,8001 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 użytk. 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, 

- dz. nr 717/3 o pow. 0,1919 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 podpiwniczony 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: 
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- 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 – w administrowaniu.  

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. Dąbrowa: dz. nr 347 o pow. 0,3270 ha w tym: 0,0575 ha – w administrowaniu GOK, 

9. 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. 

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

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

świetlicy o powierzchni użytkowej 145,90 m2 , w tym w administrowaniu 0,2973 ha, 

12. 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 1,6283 ha, 

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

14. 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, 

15. 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. 

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 0,1094 

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. 
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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 0,1035 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 10,4258 ha 

nieruchomości zabudowanych szatniami sportowymi w miejscowościach: 

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

powierzchni użytkowej 42,50 m2, piłkochwytami,  teren utwardzony 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 
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- Wólka Krowicka dz. nr 588/3 o powierzchni 0,9467 ha zabudowana budynkiem o konstrukcji 

metalowej na fundamencie betonowym o powierzchni 50 m2 

- Młodów  dz. nr  

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

sportowej  o powierzchni użytkowej  129,47m2, 

2) część działki 1340/75 o powierzchni 1,2734 ha, 

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

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

składające się składające się na 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, budowli na okres 

powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

tej umowy, oddano w dzierżawę z przeznaczeniem na realizacji zadań związanych 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 przekazano nieruchomości o łącznej powierzchni 1,8970 ha w miejscowościach:  

Lp. Miejscowość Nr działki Powierzchnia ha 

1. Mokrzyca  Stacja Uzdatniania Wody  206 

209 

0,3299 

0,0381 

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

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

4. Szczutków Przepompownia Wody 471/1 

471/3 

471/4 

0,0281 

0,0217 

0,0012 

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

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

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

8. Sieniawka (Huta Kryształowa)  

Stacja Uzdatniania Wody 

63/20 0,0885 

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

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

11. Krowica Sama Oczyszczalnia ścieków 804/2 0,1834 
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12. Sieniawka (Huta Kryształowa) 

 Oczyszczalnia ścieków 

17/20 0,0482 

 

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

za 2021 r. wyniósł łącznie netto  15 467,26 zł. za : 

- działki -      2551,00 zł, 

- budynki  -   1829,88 zł, 

- budowle -  11.086,38 zł.  

Umowy dzierżawy na rzecz osób fizycznych obejmowały 70,0379 ha użytków rolnych. 

Dochód z wydzierżawionych gruntów rolnych w 2021 r. wyniósł 36 526,78 zł.  

 

Część gruntów rolnych - przekształcona w wyniku uchwalenie Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy na 

działki budowlane - została sprzedana w 2021 r. (wg daty aktu notarialnego) w drodze 

przetargu w miejscowościach: Hurcze -2 dz.; Dąbków- 3 dz., Młodów -  5 dz., Opaka – 1 dz., 

Szczutków – 2 dz. oraz  w drodze bezprzetargowej: Hurcze 1 dz. na kwotę netto 537 446,15 

zł (brutto 661 058,76 zł). 

 

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

Podmiot Obręb 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 
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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 

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  pod działalność usługową oddane  zostały działki: 

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.zo.o Basznia Dolna 987 584 

ZOZ-R36 Opaka 377 838 

ZOZ-R36 Krowica Sama 485/4 118 
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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 w m2 

Lumed sp.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 

Niepubl. Przedszkole Kraina Malucha Dąbków 74,55 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  Dąbrowa  185,08 

Zakład Usług Komunalnych Sp. zo. o. Krowica Hołod. Targowisko 734,28 

Lesław Milo Lubaczów  

os. Jagiellonów 1/45 

Krowica Hołod.  Targowisko 
25,51 

Piotr Wronowski  

Stare Sioło 133A 

Krowica Hołod.  Targowisko 
25,51 

Zakład Usług Komunalnych Sp. zo. o. Krowica Sama (Szkoła) 61,20 

Dorota Malkowska  Basznia Dolna  56,32 

RAZEM: 1 890,18 
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Na cele mieszkaniowe w najem oddanych jest 407,40 m2 powierzchni lokali:  

 Najemca Miejscowość 
Powierzchnia 

użytkowa w m2 

Ciepła Barbara Basznia Dolna 66,12 

Sajdłowska Janina  Podlesie 54,46 

Szajowska Maria  Podlesie 58,30 

Pałczak Krystyna  Basznia Dolna 52,11 

Piotrowska Sylwia Basznia Dolna 59,38 

Owczarek Elżbieta Basznia Dolna 81,25 

RAZEM: 407,40 

Pustostan Basznia Dolna 35,78 

 

 

Dochód ze sprzedaży, dzierżawy działek i najmu lokali na dzień 31.12.2021 r. wyniósł: 

- sprzedaż działek + użytkowanie wieczyste za rok 2021   ( netto)                    539 508,29 zł 

- dzierżawy działek rolnych i usługowych oraz najmu lokali  

mieszkalnych i  usługowych                                                                                206 969,36 zł. 

Dochód z dzierżawy nieruchomości przekazanych do ZUK (Targowisko)          63 420,00 zł. 

 

                                                                                                                Ogółem 809 897,65 zł. 
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Leśnictwo 

Opis ogólny – Lasy 

 

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 

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:  
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- 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 2021r. zgodnie z przyjętymi zadaniami gospodarczymi odnowiono 4,20 ha powierzchni 

zrębowych, wykonano pielęgnację upraw i młodników na 29 ha, powierzchnia objęta 

trzebieżami 86 ha, pozyskano 3270 m3 drewna.   

Lasy Gminy Lubaczów podzielone są na dwa obręby: 

Obręb I nad którym nadzór i gospodarkę leśną prowadzi Pan Zdzisław Zielnik w obrębie 

następujących miejscowości: Dąbrowa, Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Krowica 

Sama, Lisie Jamy, Szczutków, Wólka Krowicka, Majdan Łukawiecki. 

Obręb II nad którym nadzór i gospodarkę leśną prowadzi Pan Tadeusz Zaborniak w obrębie 

następujących miejscowości: Antoniki, Basznia Dolna, Basznia Górna, Budomierz, Młodów,  

Opaka, Tymce, Załuże, Nowe Sioło, Podlesie. 

 

 

 

 

Dochody:  

 

 Planowane  dochody w wysokości 640 800,00 zł wykonano 772 182,24 zł. 

Głównym źródłem pozyskania dochodów jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego, na plan 

630 000,00 zł wykonano 761 482,33 zł. Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich na plan   7 

500,00 zł  wykonano 7 471,52 zł,  wpływy z różnych dochodów-rozliczenia z lat ubiegłych na 

plan 3 300,00 zł wykonano 3 226,39 zł, sprzedaż drewna z (mienia) działek nieleśnych na plan 

10 500,00zł  wykonano 5 238,61 zł. 

 

 

 

Wydatki:  

 

Plan wydatków 357 150,00 zł wykonanie 326 802,08 zł.  

wydatki poniesione na zakup materiałów plan 22 920,00 zł  wykonano 21 397,27 zł.  tj.: 

zakupiono sadzonki w ilości 41,0 tys. szt. w szkółkach leśnych do odnowienia  powierzchni 

zrębowych i wykonania poprawek w lasach mienia komunalnego Gminy Lubaczów, zakupiono 

środek chemiczny w ilości 180 kg do zabezpieczenia upraw przed zgryzaniem zwierzyny. 
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Poniesiono wydatki na wykonanie usług leśnych na plan 303 100,00 zł wykonano 275 832,41 

zł w tym: zapłacono Zakładowi Usług Leśnych za sadzenie lasu na pow. 4,20 ha, poprawki w 

uprawach 0,50 ha,  pozyskanie i zrywka drewna 1256,77 m3, czyszczenia późne 14,34 ha,   

pielęgnacje upraw (wykaszanie chwastów) na pow. 14,62 ha, wykonanie orki 3,52 ha, 

porządkowanie pow. zrębowych 0,86 ha, grodzenie upraw  500mb, na kwotę 145 805,31 zł, 

oraz na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Mokrzycy za pozyskanie i zrywkę drewna w 

ilości 2014,83 m³, zabezpieczanie chemiczne upraw na pow. 10,04 ha  zapłacono kwotę 

147 337,37. Wniesiono opłatę za podatek leśny w gminie Cieszanów, Wielkie Oczy, Lubaczów 

na  plan 29 500,00 zł wydatkowano  kwotę 29 055,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 

plan 630,00 wykonano 517,40 zł. 

 

 

INFORMACJE FINANSOWE 

 

Budżet Gminy 

Budżet Gminy Lubaczów w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubaczów nr 

XXV/273/2020 z dnia 29.12.2020 roku. 

Uchwalono: 

Dochody budżetu gminy w kwocie        52 099 000,00 zł  z tego: 

- dochody bieżące w kwocie                   48 551 288,00 zł 

- dochody majątkowe w kwocie               3 547 712,00 zł 
 

Wydatki budżetu gminy w kwocie         53 427 000,00 zł  z tego: 

- wydatki bieżące w kwocie                   45 135 645,00 zł  

- wydatki majątkowe w kwocie                8 291 355,00 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 

31.12.2021 r. oraz jego wykonanie przedstawia tabela: 

 

Lp. Wyszczególnienie Plan  Wykonanie  

1 Dochody ogółem 58 211 585,12  57 931 708,50 

1.1 Dochody bieżące, z tego: 51 166 064,14 50 195 352,26 

1.1.1 
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych 
3 686 391,00 3 990 270,00 

1.1.2 
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych 
228 248,00 589 452,50 

1.1.3 z subwencji ogólnej 18 406 620,00 18 406 620,00 

1.1.4 
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 

bieżące 
17 091 499,13 17 327 275,58 
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1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym: 11 753 306,01 9 881 734,18 

    

1.2 Dochody majątkowe, w tym: 7 045 520,98 7 736 356,24 

1.2.1 ze sprzedaży majątku 1 240 500,00 1 367 639,54 

1.2.2 
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 

inwestycje 
5 805 020,98 6 368 716,70 

    

2 Wydatki ogółem 60 964 755,79 53 282 712,02  

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 48 540 589,22  45 748 074,38 

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 507 395,68 17 074 519,41 

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

2.1.3 wydatki na obsługę długu 360 000,00 173 893,41 

    

2.2 Wydatki majątkowe, w tym: 12 424 166,57 7 534 637,64 

2.2.1 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w 

art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: 
12 223 920,75 7 334 391,82 

2.2.1.1 
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne  
200 245,82 200 245,82 

 

Zadania inwestycyjne 

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Lubaczów. 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

400 40002 Rozbudowa i przebudowa SUW w Mokrzycy z 

modernizacją sieci wodociągowej 

14 760,00 12 000,00 

400 40002 Rozbudowa krótkich odcinków sieci 

wodociągowej 

72 500,00 68 001,32 

400 40002 Wykonanie dokumentacji projektowej krótkie 

odcinki sieci wodociągowej 

3 500,00 3 450,00 

600 60016 Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej do 

świetlicy - SOŁECTWO PIASTOWO 

15 185,00 15 145,00 

600 60017 Budowa drogi dojazdowej i dróg osiedlowych 

wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa, 

oświetlenie uliczne) w Dąbkowie 

1 200 000,00 19 530,00 

600 60017 Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w obrębie Basznia Górna na 

dz. o nr. ewid. 867/2 

65 000,00 65 000,00 

600 60017 Droga Basznia Dolna - boczna Sobieskiego 32 200,00 32 101,18 

600 60017 Droga Krowica Sama - Lapatyna   37 000,00 36 854,05 

600 60017 Droga Szczutków 56 100,00 55 922,06 

600 60017 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - wkład 

gminy 

8 000,00 7 301,23 

600 60017 Modernizacja drogi ul. Jana Pawła II- Leśna - 

SOŁECTWO MŁODÓW 

24 000,00 24 000,00 

600 60016 Modernizacja drogi ul. Sportowa - 

SOŁECTWO MŁODÓW 

10 000,00 9 916,75 

600 60016 Projekty techniczne budowy i przebudowy 

dróg gminnych i wewnętrznych 

15 000,00 6 765,00 
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Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

600 60016 Przebudowa drogi gminnej na Cetynii (p. 

Stawski) 

49 614,00 49 533,32 

600 60016 Przebudowa drogi gminnej na Cetynii 

(położenie masy asfaltowej) ciąg dalszy w kier. 

Pana Stawskiego - SOŁECTWO KROWICA 

SAMA 

20 686,00 20 686,00 

600 60016 Przebudowa drogi gminnej w Krowicy 

Hołodowskiej przy kościele w Budomierzu 

100 573,00 100 548,81 

600 60016 Przebudowa drogi Opaka - sklep 106 700,00 106 571,18 

600 60014 Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika w 

ciągu drogi powiatowej nr 1679R Lubaczów – 

Krowica Lasowa oraz drogi powiatowej nr 

1695R Dąbrowa – Łukawiec w miejscowości 

Dąbrowa 

1 230,00 1 230,00 

600 60016 Przebudowa drogi Szczutków - Onyszczaki 90 300,00 90 128,15 

600 60017 Przebudowa drogi w Borowej Górze  

w kierunku p. Węgrzyna 

110 000,00 109 655,81 

600 60017 Przebudowa drogi w Młodowie ul. Jana Pawła 

II w kierunku ul. Leśnej 

118 700,00 118 571,16 

600 60017 Przebudowa dróg osiedlowych w Dąbkowie 17 800,00 0,00 

600 60078 Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków 

klęsk żywiołowych - wkład gminy 

47 400,00 0,00 

600 60017 Przebudowa dróg: do pani Dubniewicz (ul. 

Leśna), za panem Buratem (ul. Wiejska) oraz 

pomiędzy panem Rawskim a panem 

Juszczakiem (ul. Sobieskiego) - SOŁECTWO 

BASZNIA DOLNA 

10 600,00 10 600,00 

600 60014 Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 

1688R Lubaczów - Basznia w km 0+000 - km 

8+711 

131 340,00 131 340,00 

600 60016 Przebudowa nawierzchni drogi na 

Onyszczakach dz. nr 388/1, 312. (położenie 

nawierzchni asfaltowej) - SOŁECTWO 

SZCZUTKÓW 

16 000,00 16 000,00 

600 60014 PT chodnika Krowica Sama do osiedla 

Wolności  

8 000,00 8 000,00 

600 60016 Remont drogi gminnej koło kościoła granica 

miedzy sołectwem Krowica Hołodowska z 

sołectwem Budomierz - SOŁECTWO 

BUDOMIERZ 

9 727,00 9 727,00 

600 60016 Remont drogi Hołodówka koło kościoła - 

SOŁECTWO KROWICA HOŁODOWSKA 

7 000,00 7 000,00 

600 60016 Remont nawierzchni zjazdu do targowiska 

gminnego (działka nr ewidencyjny 1227/10) w 

Krowicy Hołodowskiej 

18 400,00 18 346,78 

600 60016 Remont nawierzchni /utwardzenie terenu 

działki nr ewidencyjny 1209/2 przy świetlicy 

wiejskiej  

w miejscowości Budomierz  

45 800,00 45 760,99 
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Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

600 60016 Utwardzenie terenu (pod parking) przy ulicy 

Sportowej naprzeciw placu zabaw - 

SOŁECTWO BASZNIA DOLNA 

12 000,00 12 000,00 

600 60017 Wykonanie dalszej części „drogi Kółkowej” - 

FUNDUSZ SOŁECKI BASZNIA GÓRNA 

6 000,00 6 000,00 

600 60016 Wykonanie dokumentacji projektowej 

„Przebudowa drogi gminnej nr 132522 Lisie 

Jamy – przed orlikiem”  

27 000,00 2 000,00 

600 60017 Wykonanie miejsc postojowych  

w miejscowości Bałaje 

38 200,00 38 148,52 

600 60016 Wykonanie miejsc postojowych  

w miejscowości Basznia Dolna 

16 000,00 13 726,07 

600 60016 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze 

gminnej od pana Dobrowolskiego do pana 

Bednarczyka - SOŁECTWO OPAKA 

15 000,00 15 000,00 

600 60014 Wykonanie peronu przystankowego przy 

drodze powiatowej Nr 1677R Szczutków – 

Wielkie Oczy – Granica Państwa w 

Szczutkowie (Ruda Szczutkowska) 

8 405,82 8 405,82 

630 63003 Ograniczenie problemów społecznych, 

gospodarczych i przestrzennych w gminie 

Lubaczów poprzez rewitalizację 

zdegradowanych obiektów pokolejowych i 

poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem 

otoczenia 

3 453 451,96 2 013 694,40 

700 70005 Zakup budynków i działek  70 500,00 56 887,00 

750 75023 Przebudowa pomieszczeń w budynku 

administracyjnym Urzędu Gminy 

1 013 210,00 1 004 776,89 
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754 75411 Budowa budynku garażowo-warsztatowego do 

konserwacji  

i dekontaminacji pojazdów przy Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Lubaczowie 

7 000,00 7 000,00 

754 75405 Wpłata jednostki na państwowy fundusz 

celowy "Zakup sprzętu transportowego dla 

Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie"  

12 000,00 12 000,00 

801 80101 Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową 

boisk sportowych przy Szkole Podstawowej  

w Krowicy Samej 

600 912,54 567 677,86 

801 80101 Przebudowa boisk przy ZSP  

w Młodowie  

781 000,00 656 631,26 

801 80101 Przebudowa budynku ZSP  

w Młodowie 

24 000,00 24 000,00 

801 80101 Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Młodowie  

z wymianą źródła ciepła oraz montażem 

instalacji fotowoltaicznej 

1 150 000,00 312 511,87 

801 80101 Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Młodowie  

z wymianą źródła ciepła oraz montażem 

instalacji fotowoltaicznej” w ramach projektu 

„Dostępna szkoła” 

68 000,00 68 000,00 

801 80101 PT budowy sali sportowej  

w Załużu 

12 500,00 1 250,00 

852 85202 Rozbudowa budynku domu pomocy społecznej 

w Krowicy Lasowej 

110 100,00 110 073,93 

855 85516 Rozbudowa budynku żłobka  

w Dąbkowie 

1 250,00 1 250,00 

900 90015  Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy 

Nowej - FUNDUSZ SOŁECKI 

KAROLÓWKA  

6 000,00 6 000,00 

900 90015  Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego 

Misztale-Flisy - FUNDUSZ SOŁECKI LISIE 

JAMY 

15 000,00 15 000,00 

900 90015  Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. 

Wiejska od Lubasów do Pilipów - FUNDUSZ 

SOŁECKI BASZNIA DOLNA   

5 500,00 5 500,00 

900 90015  Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 

przysiółku Szutki - FUNDUSZ SOŁECKI 

DĄBROWA 

3 500,00 3 500,00 

900 90095 Budowa części sanitarnej przy placu zabaw 50 200,00 50 118,84 

900 90095 Budowa i renowacja zbiornika wodnego 

służącego malej retencji w obrębie: - 

szczutków, dz. o nr ewid. 549 

100 000,00 99 937,50 

900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego- droga za wsią - 

FUNDUSZ SOŁECKI OPAKA 

8 000,00 8 000,00 

900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego drogi 

powiatowej w Mokrzycy       

43 000,00 43 000,00 

900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa - 

Karolówka  

39 000,00 38 700,00 
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900 90001 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. 

Antoniki Eaton 

4 000,00 0,00 

900 90095 Dokończenie budowy części sanitarnej przy 

placu zabaw  - FUNDUSZ SOŁECKI 

ZAŁUŻE 

13 000,00 13 000,00 

900 90015 Dokończenie oświetlenia Moczar Mały - 

FUNDUSZ SOŁECKI ZAŁUŻE 

10 000,00 10 000,00 

900 90001 Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań 

związanych  

z ochroną środowiska w zakresie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Lubaczów 

13 500,00 3 336,28 

900 90001 Odkupienie odcinków sieci kanalizacyjnej 33 720,00 33 720,00 

900 90095 Opracowanie dokumentacji technicznej dla 

zbiornika wodnego w Szczutkowie 

10 050,00 10 070,10 

900 90015 Oświetlenie Moczar Mały 24 000,00 24 015,00 

900 90015 Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę 

oświetlenia ulicznego w ciągu dróg 

wojewódzkich w miejscowości Młodów i Lisie 

Jamy 

850 000,00 0,00 

900 90015 Przebudowa linii średniego napięcia w 

miejscowości Młodów (szkoła) 

100,00 17,30 

900 90001 Rozbudowa krótkich odcinków sieci 

kanalizacyjnej 

270 600,00 230 835,95 

900 90015 Rozbudowa oświetlenia  ulicznego Wólka 

Krowicka  od Kościoła do SUW  

21 200,00 21 000,00 

900 90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego droga 

gminna Opaka za Wsią 

37 000,00 37 000,00 

900 90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Antoniki 

10 500,00 10 500,00 

900 90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Młodów ul. Pilipy 

11 300,00 11 000,00 

900 90001 Sporządzenie dokumentacji technicznej w 

zakresie odprowadzania ścieków komunalnych 

w miejscowościach: Krowica Sama i Krowica 

Hołodowska 

90 000,00 0,00 

900 90001 Wkład do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z 

o.o. 

312 180,00 306 853,08 

900 90001 Wykonanie dokumentacji projektowej krótkie 

odcinki sieci kanalizacyjnej 

43 000,00 30 250,00 

900 90015 Wykonanie dokumentacji technicznej do 

budowy oświetleń ulicznych 

59 750,00 24 769,85 

900 90001 Wykonanie dokumentacji technicznej w 

zakresie odprowadzania i oczyszczania 

ścieków komunalnych w miejscowościach: 

Dąbrowa, Krowica Sama i Krowica 

Hołodowska     

17 300,00 3 466,80 

900 90015 Wykonanie projektu technicznego pod 

oświetlenie uliczne przy ul. Długiej od pani 

Kopciuch Janiny do pani Mosiężnej Grażyny  - 

FUNDUSZ SOŁECKI LISIE JAMY 

6 000,00 6 000,00 
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900 90001 Zakup ekologicznej oczyszczalni ścieków do 

świetlicy wiejskiej - SOŁECTWO 

SZCZUTKÓW 

3 000,00 3 000,00 

921 92195 Budowa altanki na plac zabaw - FUNDUSZ 

SOŁECKI ANTONIKI 

13 000,00 13 000,00 

921 92195 Budowa altanki w Antonikach  12 700,00 9 801,70 

921 92195 Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w 

Mokrzycy 

5 440,00 5 440,00 

921 92195 Budowa pomnika Gen. Stanisława Dąbka wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą oraz 

zagospodarowaniem terenu stanowiącego 

skwer na roku ulic: Unii Lubelskiej i Marii 

Konopnickiej w Lubaczowie 

40 000,00 40 000,00 

921 92195 Izba pamięci w Załużu 4 250,00 4 230,00 

921 92195 Konkurs AKTYWNE SOŁECTWO Gminy 

Lubaczów - edycja 2020/2021 - Budowa altany 

i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w 

Mokrzycy 

10 000,00 10 000,00 

921 92195 Konkurs AKTYWNE SOŁECTWO Gminy 

Lubaczów - edycja 2020/2021 - Podniesienie 

atrakcyjności sołectwa Basznia Górna poprzez 

wykonanie siłowni zewnętrznej  

i boiska do piłki nożnej oraz impreza 

plenerowa "Jesień pachnąca ziemniakami"  

15 000,00 10 322,30 

921 92195 Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy 

wiejskiej w Baszni Górnej 

210 731,25 209 579,38 

921 92195 Rozbudowa świetlicy  

w Antonikach  

28 500,00 0,00 

921 92195 Świetlica wiejska Basznia Górna - Dąbrowa 33 200,00 33 134,40 

921 92195 Wkład do konkursu "Aktywne Sołectwo 

Gminy Lubaczów - edycja 2020/2021" - 

Budowa altany i ogrodzenia przy świetlicy 

wiejskiej w Mokrzycy - FUNDUSZ SOŁECKI 

MOKRZYCA 

13 000,00 13 000,00 

921 92195 Wkład do konkursu "Aktywne Sołectwo 

Gminy Lubaczów- edycja 2020/2021"- 

Podniesienie atrakcyjności sołectwa Basznia 

Górna poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej 

i boiska do piłki nożnej oraz impreza 

plenerowa "Jesień pachnąca ziemniakami" - 

FUNDUSZ SOŁECKI BASZNIA GÓRNA 

7 300,00 6 741,75 

926 92601 Budowa szatni sportowej  w Wólce Krowickiej 31 000,00 0,00 

  RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 12 424 166,57 7 534 637,64 

 

Sytuacja finansowa Gminy 

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

31-12-2021 r. wynosiła 148 663 800,09 zł.    

 

Planowane przychody w kwocie 4 487 258,67 zł zrealizowano w 2021 r. w łącznej kwocie 

7 098 899,75 zł, (co stanowi 158,20% planu), w tym:  
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● kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – zaciągnięto Kredyt 

długoterminowy w drodze przetargu w Banku Spółdzielczym w Narolu -  3 062 088,00 

zł; 

● niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy 

o finansach publicznych – 2 321 096,67 zł w tym: 

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) 

2 300 018,79 zł, 

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za rok 2020 

w kwocie 21 077,88 zł; 

 

● wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 

(wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 715 715,08 zł. 

 

Planowane rozchody budżetu w kwocie 1 734 088,00  zł z tytułu spłaty otrzymanych 

krajowych kredytów i pożyczek zrealizowano w kwocie 1 734 088,00 zł w tym spłata kredytów 

w kwocie 1 600 088,00 zł i spłata pożyczek w kwocie 134 000,00 zł. 

 

Kwota długu w/g stanu na 31-12-2021 r. wynosi 15 953 035,00 zł w tytułu zaciągniętych 

kredytów w wysokości 15 685 035,00 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek 268 000,00 zł. 

  

Gmina Lubaczów nie udzielała w 2021 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 

przekraczają limitu spłaty zadłużenia tj. 15 % prognozowanych dochodów budżetu 

w poszczególnych latach jego spłaty. 

Z prognozy kwoty długu Gminy Lubaczów na lata 2021 – 2035 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 2021 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 2021 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).  
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FUNDUSZ SOŁECKI  

 

 

 

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. 3.1 Ustawy z dn. 21 
lutego 2014 r. wyliczono kwoty na 2021 r., przypadające sołectwom Gminy Lubaczów, które 
przedstawia tabela:  

        

        

        

 

Wyliczenie wysokości środków z funduszu sołeckiego przypadających 
na poszczególne sołectwa w 2021 r. 

      
 

 

 

 
wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej 

niż dziesięciokrotność Kb 

 liczba mieszkańców sołectwa wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku 

 

wykonane dochody bieżące gminy za rok 2019 

liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy według stanu na 

31.12.2019 r. ustalona przez Prezesa GUS  

 

Dochody  bieżące w 2019 r. 41517592,59 

Liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy według stanu na 

31.12.2019r. ustalona przez Prezesa GUS 9187 
 

 
Kwota bazowa 4519,16758354 

Kwota bazowa w zaokrągleniu do pełnych groszy 4519,17 

Dziesięciokrotność Kb 45191,70 

 

     100 2 Kwoty środków dla 

sołectw gdzie "F" 

przewyższa 10-

krotność Kb 
Lp. Sołectwo 

    

Zaokrąglenie 

do pełnych 

groszy 

1. Antoniki 227 2,27 4,27 19296,85590 19 296,86      
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2. Bałaje 128 1,28 3,28 14822,87760 14 822,88      

3. Basznia Dolna 877 8,77 10,77 48671,46090 45 191,70    45191,70 

4. Basznia Górna 420 4,2 6,2 28018,85400 28 018,85      

5. Borowa Góra 198 1,98 3,98 17986,29660 17 986,30      

6. Budomierz 98 0,98 2,98 13467,12660 13 467,13      

7. Dąbków 371 3,71 5,71 25804,46070 25 804,46      

8. Dąbrowa 340 3,4 5,4 24403,51800 24 403,52      

9. Hurcze 150 1,5 3,5 15817,09500 15 817,10      

10. Karolówka 176 1,76 3,76 16992,07920 16 992,08      

11. Krowica Hołodowska 467 4,67 6,67 30142,86390 30 142,86      

12. Krowica Lasowa 263 2,63 4,63 20923,75710 20 923,76      

13. Krowica Sama 720 7,2 9,2 41576,36400 41 576,36      

14. Lisie Jamy 1168 11,68 10 45191,70000 45 191,70    45191,70 

15. Młodów 946 9,46 11,46 51789,68820 45 191,70    45191,70 

16. Mokrzyca 140 1,4 3,4 15365,17800 15 365,18      

17. Opaka 572 5,72 7,72 34887,99240 34 887,99      

18. Piastowo 190 1,9 3,9 17624,76300 17 624,76      

19. Podlesie 142 1,42 3,42 15455,56140 15 455,56      

20. Szczutków 367 3,67 5,67 25623,69390 25 623,69      

21. Tymce 281 2,81 4,81 21737,20770 21 737,21      

22. Wólka Krowicka 396 3,96 5,96 26934,25320 26 934,25      

23. Załuże 784 7,84 9,84 44468,63280 44 468,63      

  9421      

 

Łączna kwota środków  przypadających na 

poszczególne sołectwa w 2021 r.  606  924,53  

 

Kwota "F", jak to wynika z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim nigdy nie może przekraczać dziesięsiokrotności kwoty Kb. W 

związku  z tym pula środków funduszu sołeckiego dla sołectwa o liczbie mieszkańców powyżej 800, będzie taka sama jak pula dla 

sołectwa działającego w tej gminie o liczbie mieszkańców równej 800. Wynika to z konstrukcji algorytmu, gdzie suma [2+Lm/100] 

przy kwocie Lm wyższej niż 800 zawsze będzie zrównana do "10" przez który mnożymy kwotę Kb. 

 

Szczegółowe rozliczenie wykonanych zadań z rozbiciem na poszczególne sołectwa 
zawiera poniższa tabela.   

       

Miejscowość Plan  [w zł] 
Realizacja 
[w zł] Opis wydatków 

Antoniki 19 297,00 400,00 Zakup pojemników na odpady 

    500,00 Wałowanie płyty boiska sportowego 

    41,00 Zakup palisady do ogrodzenia Dęba Niepodległości 

    14,00 
Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dęba 
Niepodległości 

    12,50 
Zakup cementu do zamocowania tabliczki oznaczającej 
Dęba Niepodległości 

    100,00 Zakup środka chwastobójczego i ziemi 

    
1 865,67 Zakup benzyny bezołowiowej, żyłki, oleju, 

częsci do kosy        
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    235,30 

Zakup impregnatów do konserwacji 
urządzen na placu zabaw oraz przy szatni 
sprtowej       

    

1 800,00 Wynagrodzenie za usługe koszenia traw w 
sezonie letnim na boisku sportowym, placu 
przy swietlicy wiejskiej i placu zabaw       

    1 000,00 
Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji 
pikniku rodzinnego     

    90,00 Zakup krzewów ozdobnych       

    13 000,00 Budowa altanki na placu zabaw       

    320,00 Orkanowanie działek gminnych       

              

              

Bałaje 14 823,00 3 700,00 Wykonanie szafy gospodarczej       

    1 500,00 Zakup tablicy ogłoszeniowej       

    400,00 Zakup pojemników do segregacji odpadów 

    41,00 
Zakup palisady do ogrodzenia Dęba 
Niepodległości       

    14,00 
Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dęba 
Niepodległości   

    

1 600,00 Wynagrodzenie za usluge koszenia traw w 
sezonie letnim przy swietlicy wiejskiej i placu 
rekreacyjno - zabawowego       

    724,27 
Zakup art. spozywczych na potrzeby organizacji 
pikniku rodzinnego     

    

275,00 Wynajęcie zjeżdżalni dmuchanej dla dzieci 
na okoliczność organizacji pikniku 
rodzinnego       

    300,00 Orkanowanie poboczy dróg       

    

159,90 Zakup drabiny do świetlicy wiejskiej, 
cementu do zamocowania tabliczki 
odznaczającej Dęba Niepodległości       

    191,99 Zakup drabiny do świetlicy wiejskiej       

    385,40 
Zakup impregnatów do odmalowania urządzeń na 
placu zabaw     

    264,00 Zakup krzewów ozdobnych       

    294,60 
Zakup cebul kwiatowych i materiałów do założenia 
rabaty kwiatowej   

    24,00 
Zakup obrzeży trawnikowych  do zabezpieczenia 
rabaty kwiatowej     

    555,36 
Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, 
części do kosy       

    2 600,00 Zakup witryny chłodniczej       

              

              



Raport o  stanie Gminy Lubaczów za rok 2021 

35 

 

Basznia 
Dolna 45 192,00 1 500,00 Zakup tablicy ogłoszeniowej 

    50,00 
Aktualizacja treści tablicy regulaminowej 
placu zabaw       

    400,00 Zakup pojemników do segregacji odpadów       

    5 000,00 

Wsparcie działalności OSP poprzez 
doposażenie samochodu ratowniczo - 
gaśniczego       

    144,32 
Zakup palisady do ogrodzenia Dęba 
Niepodległości       

    
2 500,00 Usługa cateringowa  imprezy Noc 

Świętojańska       

    14,00 
Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dęba 
Niepodległości   

    2 800,00 Orkanowanie działek i poboczy dróg       

    2 149,60 Zakup żyłki, oleju, części do traktorka       

    5 500,00 
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Wiejska od 
Lubaczów do Pilipów 

    248,60 
Zakup impregnatów do odmalowania urzadzen na 
placach zabaw     

    29,00 
Cement do zamontowania tabliczki przy Dębie 
Niepodległości     

    159,90 
Zakup tablicy do oznaczenia Dębu 
Niepodległości       

    10 600,00 

Przebudowa dróg do p. Dubniewicz (ul. 
Leśna) za p. Buratem  ul. (Wiejska) oraz 
pomiędzy p. Rawskim , a p. Juszczakiem (ul. 
Sobieskiego)       

    1 500,00 

Ułożenie płyt drogowych od ul. Szkolnej  
pomiędzy p. Bundyra a p. Nowakowicz oraz 
na przepust na rzece przy ul. Sportowej       

    12 000,00 
Utwardzenie terenu (pod parking) przy ul. Sportowej 
naprzeciw placu zabaw 

    355,76 
Zakup lustra drogowego na skrzyzowanie ul. 
Jana III Sobieskiego  z ul. Szkolną i ul. Wiejską       

              

Basznia 
Górna 28 019,00 1 500,00 Zakup tablicy ogłoszeniowej       

    400,00 Zakup pojemników do segregacji odpadów       

    41,00 
Zakup palisady do ogrodzenia Dęba 
Niepodległości       

    6 000,00 Wykonanie dalszej części drogi 'Kółkowej"       

    14,00 
Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dęba 
Niepodległości   

    5 953,20 
Naprawa drogi przez łąki za mostem 
"Papiernia"       
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    159,90 
Zakup tablicy do oznaczenia Dębu 
Niepodległości       

    3 200,00 
Orkanowanie działek i poboczy dróg 
gminnych       

    2 679,00 Zakup urzadzen zabawowych        

    

797,27 Zakup art. spożywczych na potrzeby 
organizacji imprezy plenerowej w ramach 
konkursu Aktywne Sołectwo        

    

622,68 Zakup art. spożywczych na potrzeby 
organizacji imprezy plenerowej w ramach 
konkursu Aktywne Sołectwo        

    

4 600,00 Wkład do konkursu "Aktywne Sołectwo"- 
elementy siłowni zewnętrznej       

    

146,80 Zakup naczyń jednorazowych na potrzeby 
organizacji imprezy plenerowej w ramach 
konkursu Aktywne Sołectwo        

    300,00 
Wynagrodzenie dla animatora zabaw - 
impreza plenerowa       

    275,00 
Wynajęcie zjeżdzalni dmuchanej dla dzieci w ramach 
imprezy plenerowej 

    490,91 
Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, 
części do kosy       

    124,46 
Zakup cebul kwiatowych do posadzenia na rabacie przy 
swietlicy wiejskiej 

    65,90 
Zakup części do urzadzenia zabawowego na 
placu zabaw       

              

              

Borowa 
Góra 17 786,00 1 500,00 Zakup kosy spalinowej 

    400,00 Zakup pojemników do segregacji odpadów       

    41,00 
Zakup palisady do ogrodzenia Dęba 
Niepodległości       

    150,00 Zakup krzewów ozdobnych       

    1 000,00 
Wynagrodzenie dla koszącego trawę na placu przy świetlicy 
wiejskiej, w parku wiejskim i na placu zabaw 

    14,00 
Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dęba 
Niepodległości 

    275,00 

Wynajęcie zjeżdżalni dmuchanej dla dzieci 
na okoliczność organizacji pikniku 
rodzinnego       

    340,52 Orkanowanie poboczy dróg gminnych       

    
725,00 Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji 

pikniku rodzinnego     

    

12,99 Zakup cementu na potrzeby montażu 
tabliczki do oznaczenia Dęba Niepodległości       
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    159,90 zakup tablicy do oznaczenia Dębu Niepodległości 

    554,22 Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, części do kosy 

    
5 748,00 Wyrównanie i poprawienie nawierzchni drogi dojazdowej 

do pól i łąk 

    5 741,02 Dokończenie utwardzenia drogi do p. Bereżańskiego 

    

870,00 Czyszczenie działek gminnych wzdłuż drogi powiatowej oraz 
rowów wzdłuz drogi gminnej od parku wiejskiego w 
kierunku Baszni Dolnej 

              

              

Budomierz 13 467,00 400,00 Zakup pojemników do segregacji odpadów 

    41,00 Zakup palisady do ogrodzenia Dęba Niepodległości 

    14,00 
Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dęba 
Niepodległości 

    159,90 
Tablica informacyjna do oznaczenia Dębu 
Niepodległości       

    2 000,00 
Orkanowanie działek i poboczy dróg 
gminnych       

    301,80 
Zakup kostki brukowej i cementu do przygotowania 
placu pod grilla   

    89,00 
Zakup nawozów do zasilenia murawy boiska oraz srodka 
chwastobójczego 

    235,00 
Zakup impregnatów do konserwacji urzadzen na 
placu zabaw     

    473,05 Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki 

    

9 727,00 Remont drogi gminnej koło kościoła granica 
między sołectwem Krowica Hołodowska, a 
sołectwem Budomierz       

              

              

Dąbków 25 804,00 487,40 Zakup art. gospodarstwa domowego do 
świetlicy wiejskiej       

    1 500,00 Zakup gabloty ogłoszeniowej       

    

400,00 Zakup pojemników do segregacji odpadów 
do budynku świetlicy wiejskiej        

    4 579,16 
Orkanowanie traw na terenie sołectwa oraz 
koszenie działek i poboczy dróg gminnych       

    41,00 Zakup palisady do ogrodzenia Dęba Niepodległości 

    14,00 
Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dęba 
Niepodległości 

    3 500,00 Zakup szafy  do świetlicy wiejskiej       

    3 580,00 Zakup rolet okiennych do świetlicy wiejskiej       

    143,16 Zakup obrusa do świetlicy wiejskiej       

    515,00 

Wynajęcie zjeżdzalni dmuchanej na 
okoliczność organizacji imprezy 
integracyjnej       
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    216,73 
Zakup art. spożywczych na okoliczność organizacji 
imprezy integracyjnej   

    71,48 

Zakup art. naczyń jednorazowych na 
okoliczność organizacji imprezy 
integracyjnej       

    

194,80 Zakup art. papierniczych, kredek, 
kolorowanek, farb na okoliczność 
organizacji imprezy integracyjnej       

    3 000,00 Remont dachu świetlicy wiejskiej       

    99,45 Zakup benzyny, oleju, żyłki       

    159,90 
Tablica informacyjna do oznaczenia Dębu 
Niepodległości       

    6 777,30 
Montaż systemu zasilania i oświetlenia 
altany       

              

              

Dąbrowa 24 404,00 1 500,00 Zakup gabloty ogłoszeniowej       

    400,00 Zakup pojemników do segregacji odpadów 
do budynku świetlicy wiejskiej        

    41,00 Zakup palisady do ogrodzenia Dęba Niepodległości 

    14,00 Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dęba 
Niepodległości 

    192,40 Zakupn impregnatów do konserwacji 
urządzeń na placu zabaw       

    1 000,00 Orkanowanie traw na poboczach dróg 
gminnych       

    4 944,60 Zakup urzadzeń zabawowych na plac zabaw       

    468,40 Oprawa muzyczna imprezy integracyjnej       

    275,00 Wynajęcie zjeżdzalni dmuchanej na 
okoliczność organizacji imprezy 
integracyjnej       

    1 318,09 Zakup linki tnacej do kosy spalinowej, 
benzyny, oleju, żyłki       

    388,35 Zakup art. spożywczych na okoliczność organizacji 
imprezy integracyjnej   

    107,60 Zakup impregnatów do wykonania konserwacji urzavdzen 
na placu zabaw 

    159,90 Tablica informacyjna do oznaczenia Dębu 
Niepodległości       

    10 000,00 Wykonanie drogi w przysiółku Szutki biegnącej od p. 
Janczura do p. Ciska   

    3 500,00 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznergo w 
przysiółku Szutki     

              

              



Raport o  stanie Gminy Lubaczów za rok 2021 

39 

 

Hurcze 15 817,00 413,28 
Zakup pojemników do segregacji odpadów do 
świetlicy wiejskiej     

    41,00 Zakup palisady do ogrodzenia Dęba Niepodległości 

    14,00 
Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dęba 
Niepodległości 

    2 966,00 
Wykonanie odwodnienia boiska 
sportowego       

    159,90 
Zakup tablicy informacyjnej do oznaczenia Dębu 
Niepodległości     

    14,50 
Zakup cementu do zamocowania tabliczki oznaczajacej 
Dęba Niepodległości 

    10 373,72 
Koszenie traw na działce 101/3 i 126 oraz orkanowanie 
działek gminnych   

    681,25 
Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji 
imprezy integracyjnej   

    

400,00 Wynagrodzenie dla animatora zabaw dla 
dzieci zorganizowanych na potrzeby 
organizacji imprezy integracyjnej       

    

268,70 Zakup gier planszowych, klocków, mat 
piankowych dla dzieci na potrzeby 
organizacji imprezy integracyjnej       

              

              

Karolówka 16 992,00 1 500,00 Zakup gabloty ogłoszeniowej 

    50,00 
Aktualizacja treści tablicy regulaminowej 
siłowni       

    969,69 Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, części do kosy 

    8 313,00 Zakup urzadzen zabawowych na plac zabaw       

    1 300,00 Oświetlenia uliczne       

    4 700,00 
Dokumentacja projektowa do budowy oświetlenia 
ulicznego     

    128,00 
Zakup krzewów ozdobnych do podadzenia przy pkacu 
zabaw i siłowni   

              

Krowica 
Holodowska 

30 143,00 413,28 Zakup pojemników do segregacji odpadów do remizo - 
świetlicy  

    41,00 Zakup palisady do ogrodzenia Dęba Niepodległości 

    14,00 
Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dęba 
Niepodległości 

    1 620,00 Koszenie działek i poboczy dróg gminnych       

    3 500,00 
Wykonanie klimatyzacji w budynku remizo - 
świetlicy       

    49,20 Naprawa kosy spalinowej       

    7 000,00 Remont drogi Hołodówka koło kościoła 

    15 590,25 Remont dróg polnych       
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    949,89 
Zakup benzyny, oleju, żyłki i części do kosy 
spalinowej       

    159,90 
Zakup tablicy informacyjnej do oznaczenia Dębu 
Niepodległości 

    504,00 
Zakup paneli ogrodzeniowych celem wymiany w 
ogrodzeniu placu zabaw   

              

Krowica 
Lasowa 

20 924,00 1 799,00 Zakup pilarki dla OSP 

    1 500,00 Zakup gabloty ogłoszeniowej 

    
50,00 Aktualizacja treści tablicy regulaminowej 

placu zabaw       

    400,00 
Zakup pojemników do segregacji odpadów do 
świetlicy wiejskiej     

    41,00 Zakup palisady do ogrodzenia Dęba Niepodległości 

    14,00 
Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dęba 
Niepodległości 

    159,90 Zakup tablicy do oznaczenia Dębu Niepodległości 

    633,39 Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, części do kosy 

    8 090,40 

Organizacja terenu pod parking przy drodze 
gminnej do boiska, remont drogi na działce 
gminnej nr 40       

    7 200,00 Zakup woaty przystankowej 

    450,00 
Orkanowanie działek i poboczy drógh 
gminnych       

    321,70 
Zakup materiałów do wykonania konserwacji urządzeń 
na placu zabaw   

              

              

Krowica 
Sama 41 576,00 1 500,00 Zakup gabloty ogłoszeniowej 

    413,28 
Zakup pojemników do segregacji odpadów do 
domu kultury     

    36,90 Naprawa kosiarki 

    1 200,00 
Orkanowanie działek i poboczy dróg 
gminnych       

    2 348,75 Zakup strojów dla KGW        

    20 686,00 
Przebudowa drogi gminnej na Cetynii (położenie masy 
asfaltowej) ciąg dalszy w kierunku p. Stawskiego 

    2 480,00 Zakup tłucznia na drogi dojazdowe do pól       

    5 996,25 
Udrożnienie rowów, modernizacja i poprawa dróg polnych 
na terenie sołectwa 

    1 410,65 Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, części do kosy 

    4 500,00 Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw       

    99,53 
Zakup art. spożywczych na potzreby organizacji 
pikniku rodzinnego     
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693,73 Zakup art. spożywczych na potrzeby 
organizacji pikniku rodzinnego, naczyń 
jednorazowych       

              

              

Lisie Jamy 45 192,00 400,00 Zakup pojemników do segregacji odpadów do domu kultury 

    14 000,00 

Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego 
Misztale- Flisy, wykonanie projektu 
technicznego pod oświetlenie uliczne przy 
ul. Długiej od p. Kopciuch do p. Mosiężnej       

    41,00 Zakup palisady do ogrodzenia Dęba Niepodległości 

    14,00 
Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dęba 
Niepodległości 

    6 967,95 
Poprawa rowu od drogi powiatowej w kierunku rowu Spółki 
Wodnej 

    11 000,00 
Remont drogi gminnej (wyrównanie, utwardzenie gruzem) 
za cmentarzem w kierunku drogi powiatowej ul. Wspólna 

    159,90 
Zakup tablicy informacyjnej do oznaczenia 
Dębu Niepodległości       

    

300,00 Wynajęcie zjezdzalni dmuchanej dla dzieci 
na potrzeby organizacji imprezy 
integracyjnej       

    2 000,00 
Orkanowanie działek i poboczy dróg 
gminnych       

    

200,00 Zakup art. spożywczych na potrzeby 
organizacji imprezy integracyjnej dla 
członków Klujbu Seniora        

    

1 700,73 Zakup art. spożywczych na potrzeby 
organizacji imprezy integracyjnej        

    
6 000,00 Niwelacja terenu części działki nr 22 w Lisich Jamach wraz z 

profilowaniem i wyrównaniem 

    1 007,05 Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, części do kosy 

              

              

Młodów 45 192,00 50,00 Aktualizacja treści tablicy regulaminowej 
placu zabaw       

    400,00 Zakup pojemników do segregacji odpadów do domu kultury 

    1 495,68 Odmulenie rowu na Pilipach (droga Załuże- Pilipy) 

    9 916,75 Modernizacja drogi ul. Sportowa  

    4 000,00 
Zakup kruszywa- droga w kierunku strzelnic, kontynuacja 
prac nr 600,485 

    999,38 Równanie dróg polnych 

    24 000,00 Modernizacja drogi ul. Jana Pawła II- Leśna 

    1 800,00 
Orkanowanie działek i poboczy dróg 
gminnych       
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    496,00 
Zakup impregnatów do wykonania konserwacji 
urzadzen na placu zabaw   

    408,00 
Zakup i wymiana paneli ogrodzeniowych 
placu zabaw       

    

692,00 Wynagrodzenie dla koszacego pobocza ulic: 
Leśna, Miłosza, Szkolna, Błonie oraz placów 
zabaw       

    
786,75 Zakup części do kosy spalinowej, benzyny, 

oleju ,żyłki       

              

              

Mokrzyca 15 365,00 413,28 
Zakup pojemników do segregacji odpadów do świetlicy 
wiejskiej 

    41,00 Zakup palisady do ogrodzenia Dęba Niepodległości 

    14,00 
Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dęba 
Niepodległości 

    15,71 
Zakup cementu do zamontowania tabliczki oznaczającej ęba 
Niepodległości 

    159,90 
Zakup tablicy informacyjnej do oznaczenie Dębu 
Niepodległości 

    479,95 
Orkanowanie działek i poboczy dróg 
gminnych       

    13 000,00 
Wkład do konkursu Aktywne Sołectwo- budowa altany przy 
świetlicy wiejskiej 

    675,00 Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej       

    594,99 
Zakup części do kosy spalinowej, żyłki, oleju, 
żyłki       

              

              

Opaka 34 888,00 1 500,00 Zakup gabloty ogłoszeniowej       

    400,00 
Zakup pojemników do segregacji odpadów do świetlicy 
wiejskiej 

    
50,00 Aktualizacja treści tablicy regulaminowej 

placu zabaw       

    2 000,00 
Zabezpieczenie brzegów zbiornika wodnego , zakup ławek i 
koszów 

    8 000,00 Budowa oświetlenia ulicznego- droga za wsią 

    1 300,00 
Orkanowanie działek i poboczy dróg 
gminnych       

    1 182,84 
Zakup części do traktorka do koszenia trawy, 
benzyny, oleju, żyłki     

    15 000,00 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
drodze gminnej od p. Dobrowolskiego do p. 
Bednarczyka       

    4 420,44 
Wykonanie nawierzchni z kamienia droga za świetlicą w 
kierunku p. Rokosza 
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    198,60 

Zakup impregnatów do wykonania 
konserwacji kantówek do wymiany w 
huśtawkach       

    250,06 Zakup kantówek do wymiany w huśtawkach       

              

              

Piastowo 17 625,00           

    400,00 
Zakup pojemników do segregacji odpadów do świetlicy 
wiejskiej 

    15 145,00 
Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej do 
świetlicy       

    41,00 Zakup palisady do ogrodzenia Dęba Niepodległości 

    
14,00 Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dęba 

Niepodległości 

    
159,90 Zakup tablicy informacyjnej do oznaczenia Dębu 

Niepodległości     

    194,85 Zakup benzyny, oleju, żyłki       

    1 000,00 
Orkanowanie działek i poboczy dróg 
gminnych       

    500,00 
Zakup paneli ogrodzeniowych i montaż przy 
placu zabaw       

              

              

Podlesie 15 456,00 

          

    400,00 
Zakup pojemników do segregacji odpadów do świetlicy 
wiejskiej (Pastorówki) 

    41,00 Zakup palisady do ogrodzenia Dęba Niepodległości 

    14,00 
Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dęba 
Niepodległości 

    3 600,01 Orkanowanie poboczy dróg gminnych       

    

491,19 Zakup art. spożywczych na potrzeby 
przygotowania poczęstunku dla 
uczestników Pikniku Rodzinnego       

    

221,98 Zakup środków ochrony roślin, 
owadobójczych na potrzeby wykonania prac 
pielegnacyjnych na  rabatach przy budynku 
Pastorówki       

    
7 916,00 Przebudowa nawierzchni drogi od p. Tokarza do drogi w 

kierunku Huty Kryształowej (koło kopalni siarki) 

    
159,90 Zakup tablicy informacyjnej do oznaczenia Dębu 

Niepodległości 

    

948,22 Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, części do kosy, 
środków ochrony roślin 

    
970,00 Zakup doposażenia (półmisków, salaterek) do kuchni 

budynku Pastorówki 
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527,60 Zakup naczyń i sztućców do kuchni budynku 

Pastorówki       

              

              

Szczutków 25 624,00           

    14,00 
Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dęba 
Niepodległości 

    41,00 Zakup palisady do ogrodzenia Dęba Niepodległości 

    159,90 
Zakup tablicy informacyjnej do oznaczenia Dąbu 
Niepodległości     

    400,00 
Zakup pojemników do segregacji odpadów do świetlicy 
wiejskiej 

    16 000,00 

Przebudowa nawierzchni drogi na 
Onyszczakach dz. Nr 388/1 312 (połozenie 
nawierzchni asfaltowej)       

    49,20 Naprawa kosiarki       

    343,40 Zakup części, żyłki, oleju, benzyny 

    3 000,00 Zakup ekelogicznej oczyszczalni ścieków 

    2 300,00 
Orkanowanie działek i poboczy dróg 
gminnych       

    1 998,75 
Okopanie rowów i zawiezienie dołów na drodze od p. 
Sytego w kierunku Zapasiecza 

    613,34 
Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji 
pikniku rodzinnego     

    79,36 
Zakup naczyń jednorazowych na potrzeby organizacji 
pikniku rodzinnego   

    250,06 
Zakup kantówki sosnowej w celu wymiany w huśtawce 
na placu zabaw   

    229,40 
Zakup impregnatów w celu wykonania 
konserwacji  zakupionej kantówki sosnowej       

    120,00 Zakup krzewów ozdobnych       

              

              

Tymce 21 737,00           

    400,00 
Zakup pojemników do segregacji odpadów do świetlicy 
wiejskiej 

    41,00 Zakup palisady do ogrodzenia Dęba Niepodległości 

    14,00 
Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dęba 
Niepodległości 

    159,90 
Zakup tablicy informacyjnej do oznaczenia Dębu 
Niepodległości     

    24,90 
Zakup cementu do wmurowania tabliczki przy Dębie 
Niepodległości   

    7 500,00 
Koszenie traw dz. gminnych  na terenie 
sołectwa       
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    11 295,62 
wykonanie prac konserwatorskich kapliczka 
koło Chmaja       

    75,30 Zakup krzewów ozdobnych       

    1 500,00 Zakup gabloty ogłoszeniowej       

    
415,00 Zakup i wymiana paneli ogrodzeniowych 

przy placu zabaw       

    
50,00 Aktualizacja treści tablicy regulaminowej 

placu zabaw       

              

              

Wólka 
Krowicka 

26 934,00 

          

  

  1 910,68 Zakup art. spożywczych na potrzeby 
organizacji imprezy integracyjnej        

  
  1 980,00 Zakup i ułożenie korytek w rowie koło p. 

Kubiszyna       

    4 493,39 Remont dróg polnych, naprawa mostków       

    491,00 Wycinka zakrzaczeń       

    1 500,00 Zakup gabloty ogłoszeniowej       

    
400,00 Zakup pojemników do segregacji odpadów do świetlicy 

wiejskiej 

    41,00 Zakup palisady do ogrodzenia Dęba Niepodległości 

    
14,46 Zakup siatki i wkrętów do wykonania ogrodzenia Dęba 

Niepodległości 

    
159,90 Zakup tablicy informacyjnej do oznaczenia Dębu 

Niepodległości     

    924,76 Zakup benzyny bezołowiowej, oleju, żyłki, części do kosy 

    

275,00 Wynajecie zjezdzalni dmuchanej dla dzieci 
na potzreby organizacji Pikniku Rodzinnego       

    

150,00 Zakup zestawu kluczy na potzreby 
wykonywania drobnych remontów sprzetu 
do koszenia trawy       

    
4 950,30 Orkanowanie placów świetlic, poboczy dróg wraz z 

przyległymi rowami (2x),  

    276,00 Naprawa traktorka       

    
300,00 Organizacja animacji dla dzieci podczas 

Pikniku Rodzinnego       

    3 813,00 Zakup karuzeli tarczowej placu zabaw       

    381,30 Zakup stojaka na rowery       

    
4 305,00 Zakup rolet okiennych do kuchni w świetlicy 

wiejskiej       

    
500,00 Wykonanie konserwacji urzadzen na placu zabaw 

oraz altanki     
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Załuże 44 469,00           

    400,00 
Zakup pojemników do segregacji odpadów do świetlicy 
wiejskiej 

    12 951,90 Remont dróg polnych w obrębie sołectwa       

    160,01 
Zakup części do opryskiwacza recznego i srodka 
chwastobójczego     

    198,80 
Zakup materialów do wykonania konserwacji 
kaplicy cmentarnej     

    1 200,00 Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw       

    234,32 
Zakup toreb bawełnianych na okoliczność organizacji 
Pikniku Rodzinnego 

    714,15 

Zakup art. spożywczych, naczyń 
jednorazowych na okoliczność organizacji 
pikniku Rodzinnego       

    1 000,00 wykonanie rolety drzwiowej w Domu Kultury 

    

150,70 Zakup artykułów przeznaczonych na 
nagrody dla najmłodszych uczestników 
Pikniku Rodzinnego       

    10 000,00 Dokończenie oświetlenia Moczar Mały       

    13 000,00 
Dokończenie budowy sieci sanitarnej przy 
placu zabaw       

    159,90 Zakup tablicy do oznaczenia Dębu Niepodległości 

    1 010,60 zakup części do kosiarki , benzyny, oleju, żyłki 

    1 500,00 Orkanowanie działek gminnych (2x)       

    
437,85 Zakup folii membrany do zabezpieczenia dachu w Izbie 

Pamięci 

    

660,80 Koszenie trawy w sezonie letnim na boisku 
sportowym i wokół szatni sportowej       

    
250,00 Zakup materiałów do wykonania tablic 

ogłoszeniowych       

              

  606 726,00 
598 

694,01         

       

       

Razem wykonanie w podziale na poszczególne sołectwa wydatki w 2021 r. wyniosły 
598694,01 zł    

       

Zwrot z budżetu państwa części wydatków  do budżetu gminy Lubaczów za wydatki poniesione w 
2019 r. wyniósł 143048,55 zł 

       

W ramach  konkursu Aktywne Sołectw Gminy Lubaczów w 2021 r. projekt pn. „Podniesienie 
atrakcyjności sołectwa Basznia Górna poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej i boiska do piłki 
nożnej  
oraz impreza plenerowa - Jesień pachnąca ziemniakami”     
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  

 

Przetarg 

W grudniu 2020 roku na podstawie rozstrzygniętego przetargu i zawartej w dniu 31.12.2020 r. 

umowy gminę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  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 01.01.2021 r do 31.12.2021 wynosiła 1 418 230,00 zł.  

Nowe stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych 

W 2020 roku Rada Gminy Lubaczów uchwałą  nr XXVI/258/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r ze 

zm. ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 

-23,00 zł miesięcznie od osoby,  

-19,00 zł od osoby  w przypadku nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w przydomowym kompostowniku. (ustalono ulgę w wysokości 4,00 zł od osoby). 

Powyższe stawki zaczęły obowiązywać od 01.01.2021r.  

W przypadku nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowiła iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków 

oraz stawki opłaty tj:  

Worek:  

120 l – 16,00 zł  

30l – 4,50 zł 

Pojemniki: 

120 l  – 6,00 zł 

240 l  -  12,00 zł 



Raport o  stanie Gminy Lubaczów za rok 2021 

48 

 

1100 l – 58,00 zł 

Kontener KP-7 – 369,00 zł 

W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny określa się stawkę opłaty w wysokości czterokrotności 

stawki podstawowej tj.  

 w przypadku nieruchomości zamieszkałej 92 zł/ os 

 w przypadku nieruchomości niezamieszkałej opłata wynosi: 

 -  pojemnik 120 l – 24,00 zł 

 - pojemnik 240 l – 48,00 zł 

 - pojemnik 1100 l – 232,00 zł 

 - pojemnik 7000 l – 1476,00 

 worek 120l - 64,00 zł 

Liczba osób i przedsiębiorstw w systemie :  

W 2021r.  deklarację  złożyło 2330 gospodarstw. Ilość osób zadeklarowanych w złożonych 

deklaracjach przedstawia się następująco: 

Liczba osób ujęta w deklaracji na dzień 31.12. 2021 6733  osób na dzień 31 grudnia 

2021 

 

Liczba gospodarstw, która zadeklarowała kompostownik  2305 

Liczba gospodarstw, która nie zadeklarowała 

kompostownika  

25 

Ilość zadeklarowanych pojemników na terenie nieruchomości niezamieszkałych przedstawiał 

się następująco: 

Liczba zadeklarowanych pojemników o pojemności 120 l 285  

Liczba zadeklarowanych pojemników o pojemności 240 l 27  

Liczba zadeklarowanych pojemników o pojemności 1100 l  61  

Liczba zadeklarowanych pojemników o pojemności 7000 l 6  
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Na bieżąco deklaracje były weryfikowane – w stosunku do liczby osób ujętych w deklaracjach, 

a danymi zawartymi w ewidencji ludności np. nowe urodzone dzieci.  

W przetargu na rok 2021 założono odbiór 1 300,00 Mg na rok, w tym 681,00 Mg odpadów 

zmieszanych oraz 454,00 Mg odpadów segregowanych.  

 

Łącznie w 2021 odebrano następujące ilości poszczególnych odpadów:  

Kod odpadów Rodzaj odpadów  

Masa odebranych odpadów 

komunalnych przekazanych 

do zagospodarowania [Mg] 

2021 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 217,660 

15 01 07 Opakowania ze szkła 182,300 

16 01 03 Zużyte opony 21,5800 

17 01 01  
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

 

0,3600 

20 01 35 * 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki5) 

4,1000 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

2,8200 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

678,1000 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 85,5000 

20 01 01 Papier i tektura 37,7000 

20 01 34  
Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33 

0,0080 

  
 

1230,4880 
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Płatność za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

 

Rada Gminy Lubaczów uchwalając termin, częstotliwości i trybu 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, 

2) za 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 

zobowiązania z tytułu opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. 

wynosiła 1 681 681,00 zł, natomiast wpływy z tytułu wpłat od właścicieli nieruchomości 

wynosiły 1 644 506,45 zł. Zaległości pozostałe do zapłaty w kwocie 37 174,55 zł  podlegały 

egzekucji przez Urząd Skarbowy w Lubaczowie w formie wystawionych  tytułów 

egzekucyjnych. 

Dochody oraz wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. 

przedstawiały się następująco: 

Dochody otrzymane  z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 

31.12.2021 r. 

1. Wpływy uzyskane  z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

 

1 644 506,45 zł 

2. Nadpłata  na dzień 31.12.2021r.  12 784,10 
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Wydatki poniesione z tytułu opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi   

w 2021 r. 

1. Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

 

 

1 423 814,34 zł   

 

2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie Systemu  

Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w 2021 r. w 

tym obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, 

koszty administracyjne oraz wynagrodzenie 

pracowników. 

 

 

153 361,84 

3. Wydatki poniesione z zakresu edukacji ekologicznej 

mieszkańców 

 

 

4 983,15 zł 

 

                                                                                

Razem 

1 582 159,33 zł 

 

 

 

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów 

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów 

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

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

7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 
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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 2021 r. poz. 741  

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 

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 2021 r. poz. 741 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 koniec 2022 r. 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Powierzchnia objęta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 9959,13 ha co stanowi około 49% powierzchni 

całkowitej gminy. Na terenie gminy Lubaczów obowiązuje 33 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, z czego trzy zostały uchwalone w 2021 r.: tj. 

 „OPAKA 2019" Uchwałą nr XXIV/245/2020 Rady Gminy Lubaczów z dnia  

15 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru „OPAKA 2019", opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego , w dniu  30 listopada 2020 r. Poz. 4543, 

 „CMENTARZ DĄBKÓW” Uchwałą  nr XXX/310/2021 Rady Gminy Lubaczów z dnia  

28 maja 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

"CMENTARZ DĄBKÓW", opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego  poz. 2436 z dnia 7 lipca 2021 r., 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla odcinka trasy napowietrznej linii 

elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Tomaszów Południe − GPZ Lubaczów, Uchwałą nr 

XXX/311/2021 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 maja 2021 r., opublikowaną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 22 lipca 2021 r. poz. 2661. 

 

W/w plan miejscowy opracowywane są w odpowiedzi na bieżące potrzeby związane 

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

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

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

i gruntów leśnych) lub w przypadku potrzeby zmiany obowiązującego planu miejscowego. 

 

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 2021 roku Wójt Gminy Lubaczów wydał 82 decyzje o warunkach zabudowy. 

Powyższe decyzje wydane były głównie dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

budynków mieszkalnych wraz z budynkami gospodarczymi oraz dla zabudowy zagrodowej. 
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Drugą największą grupę wydanych decyzji o warunkach zabudowy stanowiły budynki 

usługowe oraz urządzenia infrastruktury technicznej (farmy fotowoltaiczne). 

W 2021 roku Wójt Gminy Lubaczów wydał 22 decyzje 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 

Obszar 2 – Turystykę, rekreację i ofertę czasu wolnego 

Obszar 3 – Infrastrukturę techniczną 

Obszar 4 – Kapitał społeczny. 

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

realizacji w latach 2016 – 2022.  

W 2019 roku gmina Lubaczów zrealizowała szereg zadań i inwestycji zmierzających 

do realizacji założeń zawartych w ww. dokumencie strategicznym.  

 

Gospodarka i rolnictwo  

Od roku 2016 do 2021 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” 
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współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego 2014-2020.  

Dobiega końca 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, 

W ramach zadania zakończono dotychczas następujące etapy:  

- przebudowę budynku byłej zlewni mleka w Baszni Dolnej, który został udostępniony 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,  

- 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. 

 
Turystyka, rekreacja i oferta czasu wolnego   

 

We wrześniu 2021 roku odpisano umowę o dofinansowanie na realizację projektu pt.: 

„Stworzenie atrakcji turystycznej w miejscowości Lisie Jamy poprzez odtworzenie zbiornika 

wodnego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zadanie 

jest obecnie na etapie wyłaniania wykonawcy robót.  

W okresie sprawozdawczym podpisano również umowę o dofinansowanie na realizację 

inwestycji pn.: „Budowa ścieżki spacerowo-edukacyjnej wraz z małą architekturą w Lisich 

Jamach” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020, obecnie zadanie 

jest także na etapie wyłaniania wykonawcy  

W sierpniu 2021 roku Związek Powiatowo -gminny „Ziemia Lubaczowska”, którego 

jednym z członków jest gmina Lubaczów złożył wniosek aplikacyjny, który został 

zakwalifikowany do dofinansowania pn. „Budowa infrastruktury turystycznej na terenie 

Związku Powiatowo – gminnego "Ziemia Lubaczowska" w ramach  Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza. W zakresie tego 

przedsięwzięcia, na terenie gminy Lubaczów zaplanowano m.in. budowę miejsca postoju i 

obsługi kamperów, Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR), parku linowego oraz wieży 

widokowej. Aktualnie trwają procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy ww. zadań.  

W zakresie obszaru „Turystyka, rekreacja i oferta czasu wolnego” od 2014 roku 

funkcjonuje wioska tematyczna Kresowa Osada w Baszni Dolnej, poza tym turyści 
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odwiedzający gminę Lubaczów mają również do dyspozycji trasy turystyczne „4 kolory” oraz 

folder – przewodnik po ww. trasach wraz z mapą, który został wydany w 2019 roku.   

 W okresie sprawozdawczym zrealizowano bardzo ważny projekt przy współudziale 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn.: ”Przebudowa boisk przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Młodowie”, a w  październiku 2021 roku zakończono zadanie 

współfinansowane ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 

pn.: „„Utworzenie centrum rekreacyjno -  wypoczynkowego  przy zbiorniku wodnym w Opace 

– etap I”. W roku 2021 złożono również wniosek o dotację do Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Antonikach”, który został 

pozytywnie zweryfikowany. Obecnie trwają procedury mające na celu podpisanie umowy o 

dofinansowanie. W grudniu tegoż roku  podpisano również umowę o dofinansowanie w ramach 

przedsięwzięcia: „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na boisku sportowym w Wólce 

Krowickiej”, które będzie realizowane przy współudziale środków Programu Sportowa Polska.  

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. 

Ponadto, we wrześniu 2021 roku gmina Lubaczów zorganizowała w Kresowej Osadzie 

warsztaty kulinarne Smaki Dziedzictwa  w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 

  

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 2021 roku zakończono 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. Ponadto, na wniosek mieszkańców dokonano też rozbudowy krótkich odcinków 

sieci wodociągowej w miejscowościach: Lisie Jamy (ul. Długa), Młodów (osiedle), Młodów 

(ul. Kościuszki), Opaka, Dąbków, Basznia Dolna (os. Sobieskiego).  

Sieć kanalizacyjną wykonano natomiast w miejscowościach: Basznia Dolna (ul. 

Sobieskiego, ul. Kolejowa), Młodów (osiedle), Tymce, Opaka, Dąbków, Basznia Górna.  

Poza tym, w 2021 roku gmina Lubaczów rozpoczęła realizację projektu pt. „Przebudowa 

Stacji Uzdatniania Wody w Mokrzycy” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych na realizację. Jego zakończenie zaplanowano na rok 2022.  

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 2021 roku zakończono remonty dróg gminnych publicznych oraz wewnętrznych z masy 

asfaltowej w następujących miejscowościach: Krowicy Hołodowskiej (Hołodówka), Krowicy 

Samej, Opace, Szczutkowie, Młodowie, Borowej Górze oraz Baszni Dolnej. Ponadto 
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utwardzono masą asfaltową parking obok świetlicy w Budomierzu oraz terenu rekreacyjnego 

w Bałajach, a także zjazd do targowiska w Krowicy Hołodowskiej. 

Dzięki środkom z Funduszu Sołeckiego kruszywem utwardzono odcinki dróg w Baszni 

Dolnej,  Borowej Górze, Krowicy Lasowej, Podlesiu, Opace, Młodowie oraz Dąbrowie, a przy 

wsparciu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przebudowano również drogę w 

Baszni Górnej (tzw. droga „kółkowa”). Z kolei z  kostki brukowej wykonano utwardzenie 

nawierzchni obok boiska w miejscowości Basznia Dolna. 

W okresie sprawozdawczym Samorząd Gminy Lubaczów uzyskał dofinansowanie z 

Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę i budowę dróg w: Młodowie (ul. Sąsiedzka), 

Lisich Jamach (ul. Ogrodowa), Załużu (droga do cmentarza), Bałajach, Mokrzycy, 

Szczutkowie, a także budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w Opace (przy świetlicy 

wiejskiej) oraz budowa chodnika w Dąbrowie. Realizacja tych zadań rozpocznie się w 2022 

roku. 

Wykonano budowę oświetlenia ulicznego w 7 następujących miejscowościach gminy 

Lubaczów: Antoniki, Karolówka (ul. Nowa), Załuże (Moczar Mały), Lisie Jamy (ul. Długa), 

Basznia Dolna (ul. Wiejska), Dąbrowa (Szutki).  

 

Kapitał społeczny 

 

Istotnymi działaniami podejmowanymi w 2021 roku w gminie były również te zmierzające 

do poprawy infrastruktury edukacyjnej. Zrealizowano projekt: „Remont pomieszczeń w 

budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie z przeznaczeniem na przedszkole z 

dostawą i montażem wyposażenia meblowego i dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami”. Przedsięwzięcie to było współfinansowane ze środków: Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu Dostępna Szkoła, 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz PFRON.  

Zrealizowano także zadanie pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych 

do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez remont strażnicy OSP w Szczutkowie” (docieplenie 

budynku strażnicy). 

W ramach działań mających na celu rozwój kapitału społecznego, organizowano również 

różnego rodzaju projekty miękkie. Jednym z nich jest m.in.: „KEYtoEU. Solidarność - klucz 

do rozwiązywania problemów społecznych i wspierania ewolucji Europy w przyszłości”, 

realizowany w ramach Programu Europa dla Obywateli”, w którym gmina Lubaczów jest 

jednym z ośmiu partnerów.  

 

Gminny program rewitalizacji 

 

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, 
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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). Od maja 2020 roku trwają prace ogólnobudowlane 

realizowane przez wykonawców zadania wyłonionych w drodze przetargu 

nieograniczonego. Zakończenie projektu planowane jest na lipiec 2022 roku.  

 

 

 

 

 

Gminny program opieki nad zabytkami 

 

 

Gminny program opieki nad zabytkami został wprowadzony Uchwałą nr IV/30/2019 Rady 

Gminy Lubaczów z dnia 30.01.2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami Gminy Lubaczów na lata 2019-2022  
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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 2021 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 

założoną Zarządzeniem Nr 21/2015 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 30 stycznia 2015 r. z późn. 

zm. Zgodnie z ustawą z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(tj. Dz. U. 2021, poz. 710 z późn. zm.) ewidencja od 2015 r. jest prowadzona przez Wójta 

Gminy Lubaczów w formie zbioru kart adresowych. Aktualnie w w/w ewidencji znajdują się 

253 karty obiektów zabytkowych, z czego 23 jest wpisanych do rejestru „A” zabytków 

nieruchomych. 

 

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. 
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Załuże - cmentarz komunalny (cz. wsch.). 

 

 

Rejestr zabytków ruchomych  

Rejestr zabytków ruchomych prowadzony jest przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.  

Na terenie gminy Lubaczów znajdują się następujące zabytki ruchome:  

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

dawnej cerkwi p.w. Świętego Dymitra: 28 zabytków  

2. Wyposażenie kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej: 12 zabytków  

3. Trak dolnonapędowy w Krowicy Samej.  

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

Elżbiety na cmentarzu w Krowicy Samej.  

5. Zespół dwóch nagrobków na cmentarzu w Szczutkowie otoczony wspólnym ogrodzeniem – 

Mikołaja i Marii Nazarewiczów.  

6. Krzyż pańszczyźniany w Baszni Dolnej.  

7. Kamienne figury w Sieniawce 

8. Obraz – Chrystus ubiczowany wraz z ozdobnymi blachami i ramą z kościoła w Krowicy 

Samej 

9. Nagrobek Teodora Dopira na cmentarzu greckokatolickim w Baszni Dolnej 

10. Kamienny krzyż na postumencie w Baszni Doln4ej 

 

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 2021 r.  

 

1. Kapliczka Nepomucena w Baszni Dolnej – wykonano fundamenty, drenaż obiektu  

i dach 

 

 

 

 

Wartość prac Dotacja PWKZ Koszt Gminy 

30 150,00 zł 15 000,00            15 150,00 zł 
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2. Krzyż pańszczyźniany Basznia Dolna – oczyszczono z nawarstwień biologicznych  

i malarskich, wykonano fundament, uzupełniono ubytki metodą flekowania  

i kitowania, zaimpregnowano powierzchnię. 

 

 

 

  

3. Kamienne figury w Sieniawce – wykonano fundament z izolacją poziomą, 

konserwację rzeźb i cokołu, impregnację  rzeźb. 

 

 

 

 

 

4. Sieniawka - Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów 

wykonało IV etap prac remontowo-konserwatorskich przy 7 nagrobkach zachowanych 

na cmentarzu greckokatolickim w Sieniawce: usunięcie luźnych zanieczyszczeń, 

oczyszczenie z nawarstwień biologicznych metodą chemiczną, wykonanie 

fundamentów i izolacji poziomej, montaż nagrobków. 

 

 

 

 

 

 

5.  Cmentarz ewangelicki w Dąbkowie – Wykonano konserwację 10 kamiennych 

nagrobków  

 

 

 

 

 

6. Kapliczka Tymce – wykonano konserwację zespołu figur.  

 

 

 

 

7. Od 2020 r. w ramach rewitalizacji zdegradowanych obiektów pokolejowych  

i poprzemysłowych były prowadzone prace przy rozbudowie i przebudowie budynków 

stacji Basznia na galerię kolejnictwa, przebudowie wieży ciśnień w Tymcach  

z przeznaczeniem na obserwatorium astronomiczne i modernizację drewnianej plebanii 

w  Baszni Dolnej na lokalną izbę pamięci. W 2021 roku zakończono rozbudowę  

Wartość prac Dotacja PWKZ Koszt Gminy 

12 819,00 zł 5 000,00            7 819,00 zł 

Wartość prac Dotacja PWKZ Koszt Gminy 

18 449,00 zł 9 000,00           9 449,00 zł 

 

Wartość prac 

Nadleśnictwo 

Lubaczów 

PWKZ Przemyśl 

16 000,00 zł 4 000,00 zł 10 000,00 zł 

 

Wartość prac 

PWKZ Przemyśl 

20 000,00 zł 20 000,00 zł 

Wartość prac Koszt Gminy 

10 381,44 zł            10 381,44 zł 
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i przebudowę galerii kolejnictwa,  kontynuowano prace przy pozostałych obiektach. 

Planowany termin zakończenia prac listopad 2022 r. Budynki stacji Basznia i wieża w 

Tymcach są wpisane do gminnej ewidencji zabytków, a plebania do rejestru zabytków 

prowadzonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Przemyślu.  

8.  

 

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 2021 usunięto 32,410 Mg azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z 14 gospodarstw z terenu gminy Lubaczów. Całkowity koszt ww. 

przedsięwzięcia wyniósł 15996,28 zł, z tego dofinansowanie w wysokości 6000 zł udzielił 

Wojewódzki 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 XXVIII/300/2021 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 18 marca 

2021 r.  „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Lubaczów na rok 2021”. 
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi miał 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 2021 r.: 

1) Ze względu na brak schroniska na terenie gminy Lubaczów, zapewnienie bezdomnym 

zwierzętom miejsca w schronisku realizowane było poprzez umieszczanie ich w schronisku 

oraz doraźne wyłapywanie na podstawie podpisanej umowy z Arka-vet Usługi Techniczno-

Weterynaryjne, ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl.  

2) Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

na terenie gminy Lubaczów realizowana była na podstawie zawartej umowy Gminy 

Lubaczów z lekarzem weterynarii Panem Krzysztofem Kornaga, ul. Krasickiego 8, 37-600 

Lubaczów, 

3) Zapewniona została opieka na koszt gminy w 2021 r. w zakresie: 

a. umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku  - psy w ilości 3 szt., 

b. sterylizację bezdomnych zwierząt na koszt gminy  - psy w ilości 2 szt., koty w ilości 

9 szt. 
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4) Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt 

(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne) - 12003,99 zł 

(słownie: dwanaście tysięcy trzy złotych 99/100). 

 

 

 

 

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. 
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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; 

 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: 
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1) cięcie sanitarne 10 szt. drzew pomnikowych rosnących na działce   nr ewid. 321/2       w 

obrębie ewidencyjnym Krowica Sama. Wartość wykonanych prac wyniosła  5753,16 

zł, 

2) cięcia prześwietlające 4 szt. drzew pomnikowych rosnących na działce nr ewid. 321/2 

w obrębie ewidencyjnym Krowica Sama. Wartość wykonanych prac wyniosła 2101,68 

zł, 

3) wiązania  elastyczne 6 szt. drzew pomnikowych rosnących na działce nr ewid. 321/2 w 

obrębie ewidencyjnym Krowica Sama. Wartość prac wyniosła 2598,00  zł. 

Całkowita wartość robót wyniosła 10446,84zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy czterysta 

czterdzieści sześć  84/100) z tego 9402,15 zł stanowiła dotacja uzyskana  z Wojewódzkiego 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

 

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. 

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. 
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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 i jarosławskiego miały formę on-

line na Platformie MC Teams. Ponadto na stronie internetowej szkoły, Portalu Librus oraz 

Facebooku szkoły zostały umieszczane informacje, poradniki i filmy instruktażowe związane 

z wyborem szkoły i rekrutacją do szkół ponadpodstawowych  

Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego,  

wizyta u lokalnego przedsiębiorcy – producenta okien i drzwi - w ramach zajęć z doradztwa 

zawodowego, przeglądanie ofert szkół średnich, spotkania online z przedstawicielami szkół. 

Prelekcje na godzinach z doradztwa zawodowego na temat: „Moje zasoby i preferencje  

a oczekiwania pracodawców”, „Autoprezentacja, czyli sztuka przedstawiania samego siebie”, 

„Odpowiedzialny pracownik”, zajęcia warsztatowe „Ankieta predyspozycji zawodowych”. 

Organizacja staży: GOK Lubaczów Staż był szansą na zdobycie nowych umiejętności  

i doświadczenia zawodowego. Staż 0d 06.10.2021 do 05.04.2022. Staż od 24.02.2021 do 

23.08.2021 GBP Filia Krowica Sama Rezultat: Szansa na zatrudnienie dla 2 osób. 

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 

sytuacjach. 

 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 2021 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 188 

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

101 osób.  

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 138 rodzin na kwotę 

315 000,00 zł.  

Kolejnym zadaniem jakie realizuje GOPS jest zadanie wynikające z przepisów ustawy z dnia 

11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem tego świadczenia jest 

częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i 

zaspokojeniem jego potrzeb. Do świadczenia wychowawczego uprawnionych było 1 684 dzieci 

(1 015 rodzin) wypłacono 9 335 412,62 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 

wypłacono na kwotę 4 466 656,99 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 przekraczał kwoty 701 zł, - dla osoby w rodzinie,  

w której dochód na osobę nie przekraczał 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 .Rezultat: w ubiegłym roku zespół interdyscyplinarny 

monitorował 14 rodzin dotkniętych przemocą. Rodziny te wizytowane są systematycznie przez 

pracowników socjalnych wspólnie z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w 
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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” 

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

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, 

abyśrodowisko 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.  

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, 
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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. 

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  

i ćwiczenia ogólnorozwojowe, koordynatorem Programu był Podkarpacki Szkolny Związek 

Sportowy. Ponadto w szkole organizowano zajęcia sportowe, np. z mini piłki siatkowej, tenisa 

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

III edukacji wczesnoszkolnej.  

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

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

Zakwalifikowanie się uczniów do zawodów rejonowych w Powiatowych Igrzyskach 

Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym dziewcząt  oraz chłopców. 

I miejsce uczennicy w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w indywidualno-

drużynowych biegach przełajowych. III miejsce uczennicy w Powiatowych Igrzyskach 

Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych mistrzostwach ZSZ w LA dziewcząt.  

Rezultaty: Rozwijanie zainteresowań, umiejętności i zdolności sportowych uczniów skutkuje, 

osiągnięciami, nagradzanymi nagrodami rzeczowymi oraz stypendiami za wysokie wyniki we 

w zawodach sportowych.  

W okresie od  kwietnia do czerwca oraz od września do grudnia w szkole w ramach realizacji 

programu SKS organizowane były 3 razy w tygodniu zajęcia promujące gry zespołowe  

i ćwiczenia ogólnorozwojowe,  koordynatorem Programu był Podkarpacki Szkolny Związek 

Sportowy. Ponadto w szkole organizowano zajęcia sportowe, np. z mini piłki siatkowej, tenisa 

stołowego, zajęć z gry w warcaby, zajęcia sportowe ogólnorozwojowe dla uczniów klas III 

edukacji wczesnoszkolnej. Zorganizowano Rajd Rowerowy „Szlakiem Jana III Sobieskiego” 

dla uczniów i społeczności lokalnej, udział w Programie Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej 

„ Bieg po zdrowie”. Ponadto harcerze z drużyny „Wiatry lasu” oraz zuchy z gromady 

„Słoneczka” biorą udział w grach terenowych, np. Przyjaciele lasu. XVII warcabowym 

Turnieju ,, Olimpijskie Nadzieje’’ Gminna Spartakiada Przedszkolaków zorganizowana jest 

pod hasłem ,,Więcej ruchu dla Maluchów” Turniej w warcaby 100-polowe z Okazji Dnia 
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Dziecka Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w warcaby 100-polowe  

16 edycja imprezy sportowej w Gminie Lubaczów pod nazwą „Kwietnego biegu” w Krowicy 

Samej  XXVI Bieg im. Generała Stanisława Dąbka  XXVII Drużynowe Mistrzostwa Polski 

juniorów w warcabach 100-polowych  Eliminacje do Podkarpackiej Indywidualnej Ligi 

Warcabowej Finał Podkarpackiej Indywidualnej Ligi Warcabowej. Mistrzostwa Świata 

Juniorów w warcabach 100-polowych.  Mistrzostwa Świata juniorów w warcabach 100-

polowych. Udział uczniów w Powiatowych Biegach Przełajowych, Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej, Powiatowe Igrzyska Dzieci w Indywidualnych Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce 

XXXII Bieg im. Gen. J. Ustronia. 

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

rodziny.  

Manewry strzeleckie. Zorganizowanie spotkania edukacyjno- warsztatowego dla jednostki 

strzeleckiej „Strzelec 2033 Centrum Edukacyjno- kulturalne Pastorówka Jubileusz 10-lecia 

Klubu Seniora w Lisich Jamach. Przedsięwzięcia kulturalne spotkania między pokoleniowe  

z okazji obchodów 10-lecia powstania Klubu Seniora  

Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Rezultaty: Rozwijanie umiejętności 

sportowych uczniów. 

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. 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. 
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W szkole zorganizowano spotkania z przedstawicielami służb publicznych, m.in.: 

Policji – spotkanie Bezpieczna droga do szkoły”, Straży Granicznej – warsztaty uczące jak się 

zachować w przypadku agresji ze strony psa, kuratora sądowego – spotkanie na temat 

odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży 

Spotkanie z funkcjonariuszem KPP w Lubaczowie nt. „Bezpieczna droga do szkoły”  

Spotkanie ze strażakami z OSP w Krowicy Hołodowskiej 

Udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pod hasłem „Hazard? Nie daj się wciągnąć!” Udział 

w akcji ekologicznej Sprzątanie Świata Udział w akcji #sadzimy Udział w akcji „Przerwa na 

czytanie"Udział w HOAE ,,Florek” Mała książka -wielki człowiek Światowy Dzień Wody 

PAH  Akcja ,,Żonkile’’2021"„ Dzieci uczą rodziców” ,,Zbiera to w szkole ‘’- Ogólnopolski  

Projekt Ekologiczno- Charytatywny Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci –Ogólnopolski 

Projekt Ekologiczny ,,Szkoła odpowiedzialna Cyfrowo –Projekt Realizowany przez Fundację 

,,Dbam o mój Zasięg’’ ,,Lekcja nie śmiecenia – program Eko-edukacja realizowany prze 

Fundację Nasza Ziemia’ ’,,Szkolne Przygody Gangu Swojaków ,,Kubusiowi Przyjaciele 

Natury'' ,,Przygotujmy  lepszy świat’’ Akcja edukacyjna ,,Drużyna SIR PET-E ’Projekt „ Idą 

święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj” Realizacja programów profilaktycznych: ”Bieg 

po zdrowie”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Chroń się przed kleszczami wszystkimi 

sposobami” ,,Czyściuchowa Akademia'' ,,Mamy kota na punkcie mleka’’ ,,Akademia 

Bezpiecznego Puchatka’’ ,,Nie pal przy mnie proszę’ ’,,Międzynarodowy Dzień Pluszowego. 

Spotkanie z  pracownikiem sądu panią Aleksandrą Malec na temat tolerancji on-line. 

Spotkanie z funkcjonariuszem policji KPP w Lubaczowie. Tematem spotkanie  był bezpieczny 

Internet oraz bezpieczna droga do domu. 

Spotkanie z panią Kingą Czarną członkiem OSP. 

Spotkanie z panią pedagog Marzeną Witkoś w ramach projektu „Sami dla siebie i waszej 

przyszłości.” 

Spotkanie z przedstawicielami PGKiM Jarosław. 

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

społecznych promujących zdrowy styl życia oraz aktywny sposób spędzania wolnego czasu.  

Zadanie: Udział w projektach i kampaniach wojewódzkich, ogólnopolskich. 

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

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna 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”, „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. 
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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.  

Zakładka piękniejsza niż książka”- powiatowy konkurs plastyczny 

Najpiękniejsza kartka wielkanocna” – konkurs plastyczny, 

Tropiciele wiosny „– szkolny konkurs fotograficzny, 

Rysuj w muzeum”– powiatowy konkurs plastyczny, 

Szkolny konkurs na najpiękniejszy plakat z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, 

Szkolny konkurs „Kartka Walentynkowa’, 

Konkurs dla dzieci z klas I-III „Szczepimy się” – powiatowy konkurs plastyczny, 

Konkurs historyczno – marynistyczny „Armada”, 

Powiatowy konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”, 

Konkurs międzyszkolny- „Druga twarz matematyki”, 

Konkurs szkolny na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy, 

Konkurs dla uczniów klasy IV – „Dear Santa Claus – List do św. Mikołaja, 

Najpiękniejsze wiersze dla dzieci J. Brzechwy i J. Tuwima", 

Szkolny konkurs z języka angielskiego „Sytuacje-reakcje”  

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

Jadło Przepisy Kuchni Lokalnej”. 

Zadanie : Prowadzenie kół zainteresowań 

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. Organizacja 

konkursów dla dzieci przedszkolnych  i szkolnych, młodzieży i dorosłych. 

Czytanie ma MOC”– udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej. 

XXVI Konkurs Recytatorski Powiatu Lubaczowskiego ,,Wiosna, ach to Ty”-online 

Konkurs Recytatorski ,,Hu, hu, ha nasza zima nie jest zła'' 

XXIX Powiatowy Konkurs Recytatorski "Strofy o Ojczyźnie"                         

Konkurs Ortograficzny ,,Mistrz Ortografii-klas II i III’’ 

Wędruj z nami, zuchami i harcerzami -Powiatowy festiwal Piosenki 

Szkolny konkurs Piosenki Angielskiej ,,You con sing’’ 

XIII Prezentacje Taneczne Solo Dance" 

III Gminnym Przegląd Kolęd  i Pastorałek 

Międzyszkolny konkurs języka angielskiego „Sytuacje  - reakcje” 

Zorganizowanie Dnia św. Patryk 

Zakładka piękniejsza niż okładka 

,Rysuj w muzeum'-konkurs plastyczny 

Kartka wielkanocna do Papieża Franciszka, kontynuatora nauczania Jana Pawła II” 

kontynuatora nauczania Jana Pawła II” 

,Sacrum w literaturze i sztuce 2021’ wojewódzki  

Święto Rodziny-montaż w wykonaniu uczniów dla mamy, taty i dzieci.  

Życzenia dla mam -montaż słowno- muzyczno-taneczny online dla mam. 
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Inscenizacja ,,Kłótnia rzek’’     

Dla Babci i Dziadzia-inscenizacja bajki ,,Lokomotywa''. 

Inscenizacji bajki "Trzy świnki" w wykonaniu nauczycielek z NPP ,,Witamy Wiosnę’ -

wiosenny pokaz mody, recytacja wierszy o wiośnie. 

Spotkanie autorskie z pisarzem Marcinem Pałaszem 

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. 

Rezultaty: Zapoznanie się z współczesnymi zagrożeniami cywilizacji, kształtowanie 

świadomości, 

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, którzy nie posiadają 

odpowiedniego 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: 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. 
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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 2021”  

Realizacja szkolnego projektu "Dbam o planetę, chodzę do szkoły piechotą", odbywają się 

spotkania z pielęgniarką szkolną, odbyło się spotkanie z pracownikiem SANEPID-u na temat 

szczepień dzieci i młodzieży, 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, FB, Portalu Librus, w budynku szkoły.  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: Program 

ekologiczny „EkoEksperymentarium” Akcja „Czuwam dla Ziemi” 

Akcja „Operacja Czysta Rzeka 2021” Udział w różnych programach edukacyjnych ,,Cztery 

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

proszę”, „Trzymaj formę”, HOAE” Florek”.  Zajęcia profilaktyczne w ramach realizacji 

profilaktyki pierwszorzędowej: „ Zachowania ryzykowne uczniów“ Udział uczniów  

w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pn. „ Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS“, 

„Zawsze Razem“ Pogadanki prowadzone na  godzinie wychowawczej. 

Zawody,  imprezy  sportowe. Rezultaty : Propagowanie zdrowego stylu życia. 

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 organizmu. Rezultaty: Uświadomienie zagrożeń  

w związku z uzależnieniami, chorobami cywilizacyjnymi. 

Cel operacyjny: Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym, przewlekle 

chorym. 

Zadanie : Organizacja działań służących promocji rodziny wielopokoleniowej 
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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 ”, zbieranie nakrętek 

od plastykowych butelek, zawieszek od herbat na zakup potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego 

dla osób pozostających pod opieką fundacji. Zbieranie nakrętek, rolek papierowych, Góra 

Grosza, Szlachetna Paczka, Akcja – Pomóżmy bezdomnym zwierzętom. 

Rezultaty: Integracja młodzieży i dzieci. Uczniowie uczą się pomagać bezinteresownie 

Wolontariat, : 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), 

ZSP Basznia Dolna Możliwość udziału uczniów niepełnosprawnych w życiu szkoły: 

uroczystościach szkolnych, akademiach itp. 

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

Integracja osób zdrowych z niepełnosprawnymi. Nabywanie umiejętności akceptacji potrzeb  

i oczekiwań w stosunku do siebie. 

Zadanie: Zakup literatury specjalistycznej dla opiekunów oraz osób niepełnosprawnych. 

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). Zwiększenie 

dostępności oraz podniesienie jakości usług społecznych w sferze sportu, rekreacji i kultury  

w tym likwidacja barier architektonicznych w miejscach użyteczności publicznej. 

Zadanie : Wypłacanie zasiłków stałych, pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz 

zasiłków losowych. 
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Zasiłek stały przysługuje:/ w 2021 r./ 

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 - 217 163,00 zł. 

Zasiłki pielęgnacyjne – 688 033 zł. 

Zasiłek dla opiekuna – 99 882 zł. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy- 213 160,00 zł. 

W roku 2021 przyznano 40 zasiłków stałych. 

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 73 osobom 

Zasiłek dla opiekuna wypłacony został 17 osobom  

Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 33 osoby 

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: Inicjonowanie 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. 
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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. 

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 – 217 163,00 zł. Również był wypłacany zasiłek 

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

stopień do 18 roku życia. 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 - 17 osobom na kwotę 63 

240,00zł . 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 29 osób na kwotę 175 609,20 zł. 

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.  

 

 

Gminny 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  

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. 
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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 wielu lat stanowią liczną grupę 

klientów Ośrodka. Aktywne wspieranie rodziny związane jest z wykorzystaniem przez 

pracowników Ośrodka różnorodnych metod i narzędzi pracy, mieszczących się  

w katalogu indywidualnej, grupowej oraz środowiskowej pracy socjalnej. 

Bogate doświadczenie pracowników Ośrodka w pracy z rodzinami z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi wskazuje na potrzebę coraz bardziej pogłębionej 

i zindywidualizowanej pracy. Większe zaangażowanie osoby pomagającej może być jednym 

z warunków osiągnięcia sukcesu w pracy z rodziną. 

Praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi prowadzona 

jest przez pracowników socjalnych, których działania w omawianym obszarze są nakierowane 

na zabezpieczenia podstawowych potrzeb socjalno-bytowych dzieci. 

Dodatkową formą wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi jest 

usługa asystenta rodziny. Zaangażowanie asystenta rodziny skupia się między innymi na: 

wspieraniu rodziny w pokonywaniu trudności i barier, pomocy w uzyskaniu poprawy sytuacji 

w różnych obszarach funkcjonowania społecznego, wdrożeniu prawidłowych postaw 

życiowych, rodzicielskich wszystkich członków rodziny, odbudowaniu więzi i relacji 

rodzinnych. 

 

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” „Bieg po zdrowie”, „Bezpieczna droga do szkoły”  , „Czyste powietrze wokół 

nas”  „Nie pal przy mnie proszę” „Akademia bezpiecznego Puchatka” „sprzątanie świata”, 
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„Wygraj ze smogiem”, „ To my działamy”, „Szczepimy się”, „Kochaj życie”, „Stop nie wypalaj 

traw”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”.  

Dzieci brały udział w konkursach – „ Strofy o ojczyźnie”, „Myślę więc nie śmiecę”, 

„Pokaz Eko Mody”, „Zawsze razem”, „Zostań królem”, „Tropiciele wiosny”, „Kartka 

walentynkowa”, „Autorytet mojego regionu, autorytet mojego kraju” 

 

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”, „Zdrowo jem więcej jem” „Szklanka mleka” 

 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. Natomiast rodzinom zapewniono dostęp do poradnictwa prawnego 

bezpłatnego w ramach kuratorskiej kampanii przeciw przemocy w dniach 25.11.2021 r. – 

10.12.2021 r. 

W 2021 r. roku umożliwiono 14 rodzinom korzystanie z pomocy asystenta rodziny, którego 

zadaniem było organizowanie pracy z rodzinom w miejscu zamieszkania, która polegała na: 

 opracowywaniu i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny 

i w konsultacji z pracownikami socjalnymi; 

 udzielana jest pomoc rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego przez pracowników 

socjalnych, asystenta rodziny; 

 dokonywano okresowej oceny sytuacji rodziny, co pół roku i przekazano tą ocenę 

Kierownikowi GOPS. 

Prowadzone były zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego, zajęcia logopedyczne, współpraca z PPP w Lubaczowie w zakresie określania 

specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. 

Kształtowano postawy asertywne wobec nałogów poprzez organizowanie akcji o tematyce 

profilaktycznej, gazetki o tematyce profilaktycznej, spotkań z przedstawicielami służb 

publicznych. Realizowano programy ekologiczne w ramach zajęć dydaktycznych  

i świetlicowych 
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W roku 2021 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 188 

uczniów szkół. 

 

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.  

W 2021 r. zespół interdyscyplinarny monitorował 14 rodzin dotkniętych przemocą. 

Rodziny te wizytowane są systematycznie przez pracowników socjalnych wspólnie  

z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie. 

 

Grupy robocze. 

W sytuacji, kiedy w rodzinie dochodzi do przemocy, zostaje sporządzona Niebieska 

Karta. Na wniosek przewodniczącego Zespołu zostaje powołana grupa robocza. W skład grupy 

wchodzą przedstawiciele tych instytucji, które współpracują z rodziną. Podczas pracy grupa 
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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 oraz motywuje członków rodzin do podjęcia działań na rzecz ograniczenia, bądź 

niwelowania własnych dysfunkcji  /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. 

Wsparciem asystenta  w 2021 r. objętych było 14 rodzin niewydolnych  z terenu gminy 

Lubaczów, w których wychowuje się 35 dzieci. 

 

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  

 

Program współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, po 
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konsultacjach społecznych został przyjęty uchwałą nr XXVI/279/2020 Rady Gminy 

Lubaczów z dnia 29 grudnia 2020 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 55 organizacji społecznych tj.: 

 19 Kół Gospodyń Wiejskich, 

 7 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 2021 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 

pozarządowymi poprzez zakup materiałów, usług itp. bezpośrednio z budżetu Gminy 

Lubaczów. 
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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 2021 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 28/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 15 lutego 2021 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 od 08 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r 

2) Organizacja i udział w zawodach warcabowych i szachowych – realizacja od 08 marca 2021 

r. do 30 czerwca 2020 r. 
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2. W oparciu o art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenie Nr 640/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 

01 czerwca 2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadania publicznego 

w obszarze działania na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

Zadanie pn. „VIII Ogólnopolskie Zawody Sportowo- Strzeleckie oraz organizacja szkolenia 

strzeleckiego dla młodzieży z Gminy Lubaczów” zrealizowane przez Stowarzyszenie 

Jednostka Strzelecka 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie z siedzibą w Bałajach 

13 – realizacja od 01.07.2021 r. do 01.09.2021 r. 

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

29 listopada 2016 r.  i Zarządzenie nr 91/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 15 lipca 2021 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 od 03 sierpnia 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 

2) Organizacja i udział w zawodach warcabowych i szachowych – – realizacja od 03 sierpnia 

2021 r. do 30 listopada 2021 r. 

 

 

Na w/w zadania wpłynęły oferty, które poddane zostały ocenie formalnej i merytorycznej przez 

Komisję Konkursową złożoną z pracowników Urzędu Gminy Lubaczów. 

 

Ad.1 Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej Wójt Gminy Lubaczów 

Zarządzeniem nr 36/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 08 marca 2021 r. udzielił dotacji 

podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na realizację na terenie Gminy Lubaczów 

zadań w następujących kwotach: 

 

1) Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Młodów 

Ludowy Klub Sportowy „GRANICZNI” Krowica Hoł. 

Ludowy Klub Sportowy „START” Lisie Jamy  

Ludowy Klub Sportowy „HURAGAN” Basznia Dolna 

Ludowy Klub Sportowy „ROLNIK” Wólka Krowicka 

Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe „LKS PIAST” 

Antoniki 

Ludowy Klub Sportowy „WALTER” Opaka 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Libero” 

w Baszni Dolnej 

32 000 zł 

2) 18 000 zł 

3) 16 500 zł 

4) 12 500 zł 

5) 12 500 zł 

6) 

7) 

8) 

10 500 zł 

  8 500 zł 

  5 000 zł 
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Zgodnie z §2 niniejszego zarządzenia z w/w podmiotami zawarte zostały umowy, które 

określały terminy i warunki realizacji zadań.  

 

Ad.2 Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej Wójt Gminy Lubaczów 

Zarządzeniem nr 82A/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. udzielił dotacji na realizację zadania pn. 

„VIII Ogólnopolskie Zawody Sportowo- Strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego 

dla młodzieży z Gminy Lubaczów” przez Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 2033 im. gen. 

bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie z siedzibą w Bałajach 13 – kwota udzielonej dotacji 

wyniosła 5 000 zł 

Ad.3 Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej Wójt Gminy Lubaczów 

Zarządzeniem nr 97/2021 z dnia 03 sierpnia 2021 r. udzielił dotacji następującym podmiotom 

wyłonionym w otwartym konkursie ofert: 

 

1) Ludowy Klub Sportowy „START” Lisie Jamy 

Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Młodów 

Ludowy Klub Sportowy „GRANICZNI” Krowica Hoł. 

Ludowy Klub Sportowy „ROLNIK” Wólka Krowicka 

Ludowy Klub Sportowy „HURAGAN” Basznia Dolna 

Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe „LKS PIAST” 

Antoniki 

Ludowy Klub Sportowy „WALTER” Opaka 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Libero” 

w Baszni Dolnej 

 

33 000 zł 

2) 16 500 zł 

3) 16 500 zł 

4) 12 500 zł 

5) 12 500 zł 

6) 

7) 

8) 

  8 500 zł 

  8 500 zł 

 

  5 000 zł 

 

Łączna kwota dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy 

o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku 

wyniosła 233 500 zł. 

 

 Popularyzacja kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego stylu życia  w środowisku 

lokalnym odbywała się poprzez organizację zawodów sportowych na szczeblu lokalnym, 

gminnym, powiatowym, krajowym prowadzona była także za pośrednictwem uczniowskich 

klubów sportowych działających przy szkołach na terenie gminy i organizowana była 

z uwzględnieniem bezpieczeństwa epidemiologicznego wynikającego z pandemii 

koronawirusa. 
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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: 

 

 

 

 

Nazwa Organizacji Opis realizowanego działania 

 

Finansowanie  

Stowarzyszenie Kół Gospodyń 

Wiejskich 

 Zorganizowano wydarzenie przy 

współpracy ze Stowarzyszeniem Kół 

Gospodyń Wiejskich. 

 

KOSZT ZADANIA- 8 200,00zł 

 

 

GOK Lubaczów, 

 

Kobiety z Fundacji  

„ ONKOREJS – WYBIERAM 

ŻYCIE”  

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.  

- Centrum Edukacyjno- Kulturalne 

,,Pastorówka” 28-29 06.2021r. 

 

KOSZT ZADANIA- 500.00zł 

 

 

GOK Lubaczów 
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„ WIELKA ORKIESTRA 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY” 

 

 

 

W 5 miejscowościach Gminy Lubaczów tj; 

Młodów, Lisie Jamy, Krowica Sama, 

Opaka, Basznia Dolna  zorganizowano 

grupy wolontariuszy , którzy aktywnie 

pracowali na rzecz WIELKIEJ 

ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. 

31. 01.2021r. 

Koszt zadania – 300 zł  

 

 

 

 

 

GOK Lubaczów  

Ochotnicze Straże Pożarne  

Gminy Lubaczów 

Zorganizowano zjazd sprawozdawczo- 

wyborczy Oddziału Gminnego ZOSP RP w 

Lubaczowie 

 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Krowicy Hołodowskiej – 06.11.2021r. 

Koszt zadania – 2500.00zł 

 

 

 

GOK Lubaczów 

Kluby Seniora z terenu Gminy 

Lubaczów 

 Klubów  

Przedsięwzięcia kulturalne- spotkania 

międzypokoleniowe oraz Jubileusze. 

Koszt zadania - 2596,65 zł 

 

GOK Lubaczów 

 

Jednostka Strzelecka 2033 

„STRZELEC” z Lubaczowa 

 

Zorganizowanie spotkania edukacyjno- 

warsztatowego 

Centrum Edukacyjno- Kulturalne 

,,Pastorówka” 

Koszt zadania: 350zł 

GOK Lubaczów 

Ludowe Kluby Sportowe  Wynajem namiotów na zorganizowanie 

imprezy sportowej 

Koszt wynajmu – 400 zł  

 

Stowarzyszenie wędkarskie „ 

OCZKO „ w Opace 

Zorganizowania zawodów wędkarskich na 

oczku wodnym w Opace. 

Zakup nagród oraz 

udostepnienie sali w świetlicy.  

Koszt zadania-  650.00zł.  

GOK Lubaczów 

 

 

Gmina Lubaczów realizowała zadania własne we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi głównie poprzez zakup materiałów i usług  bezpośrednio z budżetu Gminy 

Lubaczów. 
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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, 

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 2021 roku z powodu pandemii tak ważne uroczystości dla jednostek OSP nie odbyły się. 

Udało się jednak zrealizować następujące zadania: 

 

Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-

gaśniczych poprzez remont strażnicy OSP Szczutków (docieplenie budynku Strażnicy). 

 

Całkowity koszt (w zł.):  9850,46  zł  

w tym z dotacji Gminy Lubaczów:   2702,00 zł 

w tym ze środków własnych:        0,46 zł 

w tym z innych źródeł – z dotacji Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

7148,00 zł 

 

 

        Z budżetu Gminy Lubaczów w 2021 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.  
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W ramach promocji szczepień jednostki z gminy Lubaczów otrzymały dofinansowanie  

w kwocie 5000,00 zł na każdą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej na sprzęt i 

umundurowanie. 

W 2021 r. Gmina Lubaczów rozpoczęła starania o nowy pojazd pożarniczy do jednostki OSP 

Krowica Hołodowska : 

W ramach zadania publicznego Gmina Lubaczów planuje w 2022 r. doposażyć lokalną 

jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej w sprzęt niezbędny do 

udzielania pomocy osobom poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstwa tj. Lekki 

Miejski Specjalny Samochód Ratownictwa Technicznego z koszem. Zakup możliwy będzie 

dzięki środkom z  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej-

Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki specjalistycznemu pojazdowi strażacy-ochotnicy będą 

mogli nieść pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożarów w budynkach 

wielokondygnacyjnych, klęsk żywiołowych, a także coraz częstszych anomalii pogodowych, 

które powodują niebezpieczne sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu mieszkańców jak 

powalone drzewa, zerwane linie energetyczne oraz dachy na budynkach gospodarczych czy 

mieszkalnych. Zakup samochodu wyposażonego w podnośnik hydrauliczny pozwoli 

dodatkowo wykonywać akcje ratownicze na wysokościach uzupełniając lukę w istniejącej 

bazie samochodów będących na wyposażeniu Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

Gminy Lubaczów.                                                                                           

Oprócz tego planowany jest zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP Krowica 

Hołodowska obejmującej pompę powodziową LWT 250. 

 

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 Kwota 

wsparcia 

w zł 

1. „Dzień Dziecka z wędką” Stowarzyszenie wędkarskie 

„Oczko” w Opace 

200,00 

2. Piknik rodzinny  Sołectwo Dąbrowa 199,86 

 

3. Wsparcie drużyny juniorów w zakresie 

organizacji pozalekcyjnych zajęć 

sportowych 

Ludowy Klub Sportowy 

„WALTER” Opaka 

2500,00 

4.  Dofinansowanie do zajęć w ramach 

programu pn. Szkolny Klub Sportowy 

Wojewódzki Szkolny Związek 

Sportowy w Rzeszowie 

720,00 

5. Dofinansowanie do zajęć w ramach 

programu pn. „Akademia Małych 

Zdobywców” 

Wojewódzki Szkolny Związek 

Sportowy w Rzeszowie 

200,00 
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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. 

 

Wykaz zadań realizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych 

Gminy Lubaczów  w 2021 roku. 

 

Nazwa zadania Okres 

realizacji 

Opis głównych działań Wydatki 

w 2021 r. 

Finansowan

ie 

Społeczna 

Szkoła 

Podstawowa  

z Oddziałem 

Przedszkolnym  

w Załużu 

Od 

01.09.2011 r 

Szkoła realizuje cele i zadania 

określone w ustawie  o systemie 

oświaty oraz w przepisach 

wykonawczych, koncentrując się na 

prowadzeniu działalności 

dydaktycznej, wychowawczej     i 

opiekuńczej w klasach 1-8  

i oddziale przedszkolnym. 

Zatrudnionych jest 19 nauczycieli i 4 

pracowników obsługi. 

1.064.658,

46 

Środki 

przekazane 

przez 

Gminę 

Lubaczów  

 

Niepubliczny 

Punkt 

Przedszkolny  

w Krowicy 

Samej 

Od 5.09.2013 

r.  

Prowadzenie przedszkola w Krowicy 

Samej. Zatrudnionych jest 5 

nauczycieli. 

214.209,6

6 

Środki 

przekazane 

przez 

Gminę 

Lubaczów  

Niepubliczne 

Przedszkole 

„Kraina 

Malucha” 

Od 1.09.2016 

r. 

Prowadzenie przedszkola w Dąbkowie. 

Zatrudnionych jest 6  nauczycieli i 1 

pracownik obsługi 

540.014,5

6 

Środki 

przekazane 

przez 

Gminę 

Lubaczów  

Tworzenie 

nowych miejsc 

wychowania 

przedszkolnego 

w 

Niepublicznym 

Przedszkolu 

Kraina Malucha  

w Dabkowie 

01.09.2020 – 

30.04.2022 r. 

Zwiększenie liczby miejsc 

wychowania przedszkolnego w 

Niepublicznym Przedszkolu „Kraina 

Malucha” w Dąbkowie – utrzymanie 

nowych miejsc tj.: zatrudnienie 

nauczycieli  

i zakup wyposażenia 

221.375,0

0 

Dotacja z 

Regionalne

go 

Programu 

Operacyjne

go 

Województ

wa 

Podkarpacki

ego na lata 

2014-2020 

w 

wysokości 

449 643,00 

zł 
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otrzymana 

w 2020 r. 

Organizacja 

koncertu artysty 

Witek Muzyk 

Ulicy  

1.08.2021 r. W ramach współpracy przy Festiwalu 

Dziedzictwa Kresów zorganizowano i 

opłacono koncert artysty Witek Muzyk 

Ulicy  

21.860,00 CONCEPT 

ART.  

Spólka z 

o.o. 

Na Kulinarnym 

Szlaku 

Wschodniej 

Polski 

1.08.2021 r. Przygotowanie i wykonanie prezentacji 

podkarpackiej żywności regionalnej 

podczas  wydarzenia Festiwal 

Dziedzictwa Kresów   

w Baszni  

5.000,00 Województ

wo 

Podkarpacki

e 

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w 2021 roku zostało przedstawione na sesji Rady Gminy Lubaczów  dnia 04.03.2022 r. 

i opublikowane na stronie internetowej Gminy Lubaczów www.lubaczow.com.pl zakładka 

Organizacje pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

         

 

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 XXVI/278/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.  

 

 Zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. ( Dz. U. 2021 poz. 1119) oraz art. 10 ust.1 ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.(t.j.Dz.U.2020 poz.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; 

http://www.lubaczow.com.pl/
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Na zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. w budżecie Gminy Lubaczów   

zaplanowane zostały środki finansowe w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziały: „Zwalczanie 

narkomanii” i „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w łącznej wysokości 91 755,43 zł , z czego 

wykorzystano 74 369,65 zł. 

Środki te pochodziły z opłat przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubaczów oraz 

przekazane gminie na podstawie art. 93 ust. 4 wstawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok zawiera zadania zawarte w w/w ustawach. 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonywała swoje 

zadania w składzie osobowym powołanym Zarządzeniem Nr 36/2016 Wójta Gminy Lubaczów 

z dnia 10 maja  2016 r.  i Zarządzeniem Nr 159/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 14 grudnia 

2021 r.  oraz 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 

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 2021 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 2021 roku. 

 
 

I. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ  

I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU 

I NARKOMANII. 
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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 2021 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, 

1) świadczenia warunków sanitarno-higienicznych, wymagane przepisami, 

2) opieka lekarska podczas pobytu oraz pierwsza pomoc medyczna w nagłych wypadkach, 

3) 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 6 953,00 zł.  

  

Do Sądu Rejonowego w Lubaczowie – III Wydział Rodzinny i Nieletnich w 2021 roku Komisja 

skierowała dwa wnioski o zastosowania obowiązku leczenia odwykowego wobec osób 

nadużywających alkoholu. W związku z tym osoby te zostały objęte badaniem w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu, wraz ze wskazaniem rodzaju placówki lecznictwa odwykowego. 

Badania te wykonali biegli sądowi w przedmiocie orzekania o uzależnieniu od alkoholu. 

Koszty w/w badań wyniosły łącznie 715,76 zł. 

Stała opłata sądowa do wniosku Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wyniosła 200,00 zł. 

W 2021 roku odbyło się 8 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Lubaczowie, na które wezwane zostały 44 osoby. Z osobami tymi Komisja 

przeprowadziła  rozmowy informacyjno-wychowawczo-dyscyplinujące do życia w trzeźwości.   

 

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 adekwatnie do zgłaszanych potrzeb w tym zakresie. 

 

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 
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Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubaczowie, 

dyrektorami szkół terenu Gminy Lubaczów, Poradnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

i Współuzależnienia w Lubaczowie. 

Komisja  rozpoczynała czynności dotyczące indywidualnych przypadków od 

przyjmowania lub zbierania wywiadu od najbliższej rodziny, wywiadów środowiskowych 

pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie, Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubaczowie, 

dzielnicowych, kuratorów sądowych, sołtysów wsi i dokonywała analizy zebranych informacji. 

Uzyskane tą drogą informacje były podstawą do rozpoczęcia działań w zakresie ustalenia 

stopnia uzależnienia od alkoholu danej osoby i motywowania jej do podjęcia leczenia 

odwykowego. 

W ramach działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Lubaczowie uczestniczył w 12 posiedzeniach Grup Roboczych  oraz w 2 posiedzeniach 

Zespołu Interdyscyplinarnego. 
 

Osoby z Gminy Lubaczów potrzebujące wsparcia psychoterapeutycznego w szczególnych 

przypadkach, w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku miały możliwość skorzystania 

z profesjonalnej pomocy w Gabinecie Psychoterapii. 

Pomoc ta obejmowała: 

1) prowadzenie rozmów profilaktyczno-terapeutycznych z osobami uzależnionymi 

i współuzależnionymi oraz dotkniętymi przemocą w rodzinie; 

2) motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego i pomoc w utrzymaniu abstynencji; 

3) wsparcie psychoterapeutyczne w sytuacjach przeżywania kryzysów życiowych 

spowodowanych problemami psycho-somatycznymi. 

Harmonogram spotkań terapeutycznych z osobami potrzebującymi w/w działań był  

dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby 

potrzebującej wsparcia psychoterapeutycznego, jednakże w ilości nie więcej niż 1 spotkanie 

terapeutyczne tygodniowo dla jednej osoby.  

Koszt udzielonego wsparcia psychoterapeutycznego w okresie trwania umowy wyniósł 9240zł 
 

2. Działania w zakresie uzależnienia od alkoholu. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaczowie w 2021 r. odbyła 8 

posiedzeń. Na posiedzenia te zapraszane były osoby, które poprzez nadużywanie alkoholu, 

powodowały rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylały się od obowiązku 

zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócały spokój lub porządek publiczny. 

W 2021 roku zaproszone zostały 44 osoby, 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 2 osób nadużywających alkoholu 

Komisja  podjęła decyzję o skierowaniu wniosku do Sądu Rejonowego w Lubaczowie III 

Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, 

Pośród wezwanych były osoby, które po przedstawieniu im stosownych argumentów złożyły 

deklaracje leczenia dobrowolnego w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

i Współuzależnienia w Lubaczowie. Były też osoby, które oświadczyły na  piśmie, że 

zaprzestaną spożywania alkoholu i zmienią swoje postępowanie. Jednocześnie z przyjęciem 

oświadczeń Komisja informowała wezwanych, że ich zachowanie zostanie objęte obserwacją 
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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 2021 r. Komisja dokonała oględzin 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych i 

zaopiniowała 7 wniosków przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwoleń na sprzedaż 

jednorazową alkoholu. W ślad za tym Wójt Gminy Lubaczów wydał 16 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 następujące przedsięwzięcia: 

 

Lp Nazwa przedsięwzięcia Organizator Kwota 

wsparcia 

w zł 

1. V Gminny Konkurs Recytatorski pn. 

„Rodzina w poezji dziecięcej” 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Lisich Jamach 

400,00 

 

2. Kwietny Bieg: 

- dla dzieci i młodzieży szkolnej; 

- dla osób dorosłych 

Gmina Lubaczów  

1904,12 

1215,45 

3. Szkolny Dzień Profilaktyki Szkoła Podstawowa w 

Krowicy Samej 

 

299,60 

4.  Spartakiada Przedszkolaków Gmina Lubaczów 262,10 

 

5. „Dzień Dziecka z wędką” Stowarzyszenie wędkarskie 

„Oczko” w Opace 

200,00 

6. Piknik rodzinny  Sołectwo Dąbrowa 199,86 

 

7. Konkurs pn. „Bezpieczne wakacje” 

 

Komenda Powiatowa Policji w 

Lubaczowie 

214,30 

8. Wsparcie drużyny juniorów w zakresie 

organizacji pozalekcyjnych zajęć 

sportowych 

Ludowy Klub Sportowy 

„WALTER” Opaka 

2500,00 
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9.  Dofinansowanie do zajęć w ramach 

programu pn. Szkolny Klub Sportowy 

Wojewódzki Szkolny Związek 

Sportowy w Rzeszowie 

720,00 

10. Dofinansowanie do zajęć w ramach 

programu pn. „Akademia Małych 

Zdobywców” 

Wojewódzki Szkolny Związek 

Sportowy w Rzeszowie 

200,00 

11. Zorganizowanie zajęć Nordic Walking Gmina Lubaczów - Zakup kijków 

nordic walking 

2945,00 

- Wynagrodzenie 

instruktora 1080,00  

12. V edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy 

i Kreatywności 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Lisich Jamach 

 

400,00 

 

 

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 2021 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  2021 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 16 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

W 2021 roku wydanych zostało 6 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych 

podczas imprez plenerowych, do których nie stosuje się zapisów w/w uchwał. 

 

 W ramach realizowanego przez Policję w 2021 roku I etapu działań prewencyjnych 

w obszarze profilaktyki alkoholowej pn. „Alkohol – ograniczona dostępność” mającej na celu 

przeprowadzenie kontroli miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie 

przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi, w dniach 13 i 14 września 2021 r. dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji 

w Lubaczowie i Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Lubaczowie przeprowadzili wspólnie kontrolę 24 placówek handlowych prowadzących 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubaczów. 
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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 

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubaczów  

na lata 2019-2023                                                                                                                                                                                                                          

Uchwałą nr II/10/2018 Rady gminy Lubaczów z dnia 6 grudnia 2018 r. został przyjęty  

wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubaczów na lata 

2019 – 2023. 

 

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy jest prowadzone na podstawie w/w 

Uchwały.  

 

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubaczów w dniu 31.12.2021r. wchodziło  

4 lokale mieszkalne i 3 lokale socjalne o łącznej powierzchni 414,69 m2 znajdujące  

się w budynkach stanowiących własność Gminy. Lokale mieszkalne zajmują powierzchnię 

205,54m2, dwa znajdują się w Baszni Dolnej przy ul. Szkolnej i dwa znajdują w Podlesiu w 

budynku po byłej szkole. Jeden z lokali w Baszni Dolnej przy ul. Szkolnej, ze względu na zły 

stan techniczny nie jest wynajmowany. Lokale socjalne zajmują powierzchnię 209,15m2 

znajdują się na os. Sportowym, w Baszni Dolnej. 

 

 

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 Pan Roman 

Cozac  oraz dwóch Wiceprzewodniczących: Pani Agnieszka Czyrny oraz Pan Wiesław Kosior. 

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 2021 roku Rada Gminy VII kadencji  obradowała na 12 sesjach w tym 1 uroczystej, która 

odbyła się dniu 17 czerwca 2021 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lisich Jamach 

i poświęcona była  uczczeniu 30. rocznicy wizyty Jana Pawła II na Ziemi Lubaczowskiej. 
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W posiedzeniach Rady Gminy czynnie uczestniczył Wójt Gminy Lubaczów, Skarbnik Gminy, 

Sekretarz Gminy  oraz pracownicy merytoryczni urzędu w zależności od omawianych tematów 

także inne zaproszone osoby, w tym dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych. 

Od początku kadencji 2018-2023 sesje Rady Gminy Lubaczów  są transmitowane na żywo 

i dostępne na stronie internetowej Gminy Lubaczów w zakładce  „Rada Gminy – imienne-

wykazy-glosowan-radnych-oraz-nagrania-obrad-sesji”. 

Rada Gminy podjęła  w 2021 roku 107 uchwał. Wszystkie uchwały podjęte przez Radę 

Gminy Lubaczów zostały przekazane do organu sprawującego nadzór nad legalnością tj. dla 

spraw finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej (54 uchwały), a w pozostałych 

sprawach do Wojewody Podkarpackiego (53).  

Spośród uchwał podjętych w 2021 r - 29  uchwał stanowiło prawo miejscowe i  zostało 

ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 W stosunku do uchwały Rady Gminy Lubaczów  Nr XXXIII/333/2021 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Opaka 2018"  oraz uchwały  

Nr XXXI/311/2021 w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla odcinka trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji 

GPZ Tomaszów Południe − GPZ Lubaczów zostało  wydane przez Wojewodę Podkarpackiego  

rozstrzygniecie nadzorcze stwierdzające nieważność tych uchwał.  

 

Uchwały które uzyskały moc obowiązywania zostały wdrożone do realizacji  

 

Poniżej wyszczególnione zostały uchwały podjęte w 2021r.  

1. Nr XXVII/283/2021 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Lubaczów  

2. Nr XXVII/284/2021 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXVI/282/2020 

Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu 

Żłobkowi w Dąbkowie "Kraina Malucha"  

3. Nr XXVII/285/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na 

terenie Gminy Lubaczów.  

4. Nr XXVII/286/2020 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubaczów na 

2021 r  



Raport o  stanie Gminy Lubaczów za rok 2021 

100 

 

5. Nr XXVII/287/2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Gminy Lubaczów.  

6. Nr XXVII/288/2021 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów na terenie 

Gminy Lubaczów  

7. Nr XXVII/289/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubaczów 

na 2021 r.  

8. Nr XXVII/290/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  

9. Nr XXVII/291/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2021 r.  

10. Nr XXVIII/292/2021 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Lubaczów do 

Lubaczowskiego Klastra Energii  

11. Nr XXVIII/293/2021 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

położonych w miejscowości Hurcze.  

12. Nr XXVIII/294/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego 

wypacanego z budżetu gminy dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział 

w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez 

Państwową Straż lub Gminą Lubaczów.  

13. Nr XXVIII/295/2021 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów na terenie 

Gminy Lubaczów  

14. Nr XXVIII/296/2021 w sprawie zmiany treści porozumienia stanowiącego załącznik do 

Uchwały nr XXVI/267/2020 Rady Gminy Lubaczów z dnia 10 grudnia 2020 roku 

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 Miasta i Gminy Cieszanów w Gminnym 

Żłobku „Kraina Malucha” w Dąbkowie  

15. Nr XXVIII/297/2021 W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli 

pełniących inne stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubaczów  

16. Nr XXVIII/298/2021 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  

17. Nr XXVIII/299/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2021 r.  

18. Nr XXVIII/300/2021 w sprawie przyjęcia programu "Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubaczów na 

rok 2021 r."  

19. Nr XXVIII/301/2021 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Lubaczów. 

20. Nr XXVIII/302/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2021 r. 

21. Nr XXVIII/303/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o 

wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2021 r.  

22. Nr XXVIII/304/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Lubaczów.  

23. Nr XXIX/305/2021 w sprawie przyjęcia sołectwa Opaka do "Podkarpackiego Programu 

Odnowy Wsi na lata 2021-2025.  

24. Nr XXIX/306/2021 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Opaka na lata 

2021-2025.  

25. Nr XXIX/307/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej . 

26. Nr XXIX/308/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2021 r.  

27. Nr XXIX/309/2021 w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  

28. Nr XXX/310/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru "CMENTARZ DĄBKÓW".  

29. Nr XXX/311/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla odcinka trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV 

relacji GPZ Tomaszów Południe − GPZ Lubaczów  
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30. Nr XXX/312/2021 W sprawie konkursu "Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów - edycja 

2021/2022"  

31. Nr XXX/313/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

32. Nr XXX/314/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2021 r.  

33. Nr XXX/315/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2021 r  

34. Nr XXX/316/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2021 r.  

35. Nr XXX/317/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zobowiązania 

w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 

2021 r.  

36. Nr XXX/318/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2021 rok  

37. Nr XXX/319/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zobowiązania w 

zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 

2021 r.  

38. Nr XXX/320/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2021 rok  

39. Nr XXX/321/2021 sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zobowiązania w 

zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 

2021 r.  

40. Nr XXX/322/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Lubaczów  

41. Nr XXXI/323/2021 w sprawie uczczenia 30. rocznicy wizyty Jana Pawła II na Ziemi 

Lubaczowskiej  

42. Nr XXXI/324/2021 w sprawie dokonania wpisu do księgi pamiątkowej Gminy 

Lubaczów  

43. Nr XXXI/325/2021 w sprawie nadania nazwy drogi w miejscowości Lisie Jamy  

44. Nr XXXII/326/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Lubaczów  
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45. Nr XXXII/327/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Lubaczów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok  

46. Nr XXXII/328/2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Lubaczów  

47. Nr XXXII/329/2021 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

położonych w miejscowości Lisie Jamy i Opaka  

48. Nr XXXII/330/2021 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Młodów  

49. Nr XXXII/331/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy Lubaczów na 2021 rok  

50. Nr XXXII/332/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 

2021 rok  

51. Nr XXX/333/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Opaka 2018"  

52. Nr XXXIII/334/2021 w sprawie realizacji działań wskazanych w Indywidualnych 

Planach Poprawy Dostępności po zakończeniu projektu "Dostępna szkoła - 

innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej 

z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia  

53. Nr XXXIII/335/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2021 r.  

54. Nr XXXIII/336/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji 

przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2021 r.  

55. Nr XXXIII/337/2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  

56. Nr XXXIV/338/2021 w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubaczów  

57. Nr XXXIV/339/2021 w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w gminie Lubaczów 

na rok szkolny 2021/2022 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu 

dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej.  

58. Nr XXXIV/340/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.  

59. Nr XXXIV341/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

60. Nr XXXIV/342/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2021 rok  
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61. Nr XXXIV/343/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2021 r.  

62. Nr XXXIV/344/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2021 r.  

63. Nr XXXIV/345/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji 

przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2021 r.  

64. Nr XXXIV/346/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji 

przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2021 r.  

65. Nr XXXIV/347/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji 

przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2021 r.  

66. Nr XXXIV/348/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji 

przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2021 r.  

67. Nr XXXIV/349/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Lubaczów.  

68. Nr XXXIV/350/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.  

69. Nr XXXV/351/2021 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie postanowienia 

o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Lubaczów, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady 

komunalne .  

70. Nr XXXV/352/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

71. Nr XXXV/353/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2021 r.  

72. Nr XXXVI/354/2021 w sprawie założenia cmentarza komunalnego w obrębie 

ewidencyjnym Dąbków  

73. Nr XXXVI/355/2021 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXVII/285/2021 

Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Lubaczów  

74. Nr XXXVI/356/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/461/21018 Rady Gminy 

Lubaczów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lubaczów na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym.  
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75. Nr XXXVI/357/2021 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 Wielkie Oczy 

w Gminnym Żłobku „Kraina Malucha” w Dąbkowie  

76. Nr XXXVI/358/2021 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współdziałania 

z Miastem Lubaczów i Gminą Horyniec-Zdrój celem utworzenia Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Lubaczów  

77. Nr XXXVI/359/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/343/2021 Rady Gminy 

Lubaczów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy lubaczów na 2021 r.  

78. Nr XXXVI/360/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2021 r.  

79. Nr XXXVI/361/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 

2021 r.  

80. Nr XXXVII/362/2021 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości  

81. Nr XXXVII/363/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych  

82. Nr XXXVII/364/2021 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 2022 rok  

83. Nr XXXVII/365/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu 

właściwości Powiatu Lubaczowskiego i udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy 

Lubaczów  

84. Nr XXXVII/366/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania 

i wypłacania stypendiów dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących 

w  ozgrywkach ligowych w piłce nożnej klasy okręgowej.  

85. Nr XXXVII/367/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zawarcia umowy 

o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2021 rok  

86. Nr XXXVII/368/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zawarcia 

zobowiązania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2021 r.  
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87. Nr XXXVII/369/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o 

wartości przekraczalnej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2021 r.  

88. Nr XXXVII/370/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów 

na 2021 r  

89. Nr XXXVII/371/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji 

o wartości przekraczalnej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2021 r.  

90. Nr XXXVII/372/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji 

o wartości przekraczalnej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2021 r.  

91. Nr XXXVII/373/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów 

na 2021 r.  

92. Nr XXXVII/374/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Lubaczów  

93. Nr XXXVII/375/2021 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy Lubaczów  

94. Nr XXXVIII/376/2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubaczów na 

2022 rok.  

95. Nr XXXVIII/377/2021 w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Lubaczów 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

96. Nr XXXVIII/378/2021 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  

97. Nr XXXVIII/379/2021 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 Miasta i Gminy 

Cieszanów w Gminnym Żłobku „Kraina Malucha” w Dąbkowie  

98. Nr XXXVIII/380/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.  

99. Nr XXXVIII/381/2021 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
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100. Nr XXXVIII/382/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty  

101. Nr XXXVIII/383/2021 sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Lubaczów  

102. Nr XXXVIII/384/2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych na terenie Gminy Lubaczów  

103. Nr XXXVIII/385/2021 zmieniająca załącznik do uchwały 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.  

104. Nr XXXVIII/386/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie 

o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy Lubaczów na 2021 rok  

105. Nr XXXVIII/387/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 

Lubaczów na 2021 r.  

106. Nr XXXVIII/388/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Lubaczów na 2021  

107. Nr XXXVIII/389/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Lubaczów  

 

 

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 
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nawiązywania kontaktów handlowych i ekonomicznych na rynkach zagranicznych. Taka 

współpraca umożliwia realizowanie również projektów transgranicznych. 

Niestety z uwagi na panującą pandemię i obostrzenia sanitarne panujące w Europie, w 

2021 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. 

Gmina Lubaczów uczestniczy w projekcie międzynarodowym „KEYtoEU. Solidarność 

- klucz do rozwiązywania problemów społecznych i wspierania ewolucji Europy w 

przyszłości”, który jest realizowany w ramach Programu Europa dla Obywateli.  

Liderem projektu jest niemieckie stowarzyszenie Partnerschaftsverein Alsbach-

Hähnlein, a pozostali partnerzy to: Elbasan (Albania), Massamagrell (Hiszpania), Praga 

(Czechy), Sulmona (Włochy), Diósd (Wegry), Atalanti (Grecja), Kozloduy (Bułgaria) i gmina 

Lubaczów. Głównymi założeniami przedsięwzięcia są wizyty studyjne u poszczególnych 

partnerów projektu. Dotychczas odbyły się– we wrześniu ub. r. w Alsbach-Hähnlein (Niemcy), 

w lutym br (Hiszpania), w marcu (Węgry),  w marcu (Praga), w kwietniu (Włochy) i w maju 

(Grecja). Wizyta w gminie Lubaczów zaplanowana jest dni 9 – 12 czerwca 2022 roku. 

 

Współpraca z województwem podkarpackim 

Gmina Lubaczów w 2021 r. dzięki współpracy z Województwem Podkarpackim 

zorganizowała Festiwal Dziedzictwa Kresów, który odbył się w dniach 15 lipca-1 sierpnia.  

Wraz z Województwem Podkarpackim w roku 2021 Gmina Lubaczów promowała 

fundusze europejskie na wydarzeniu zorganizowanym w  Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej 

pn. „Aeropiknik Lotniczy. Fundusze Europejskie w Lot!”. 

Samorząd Województwa jest także instytucją dysponującą środki finansowe na 

realizację wielu zadań kulturalnych i inwestycyjnych, które zostały opisane w rozdziale 

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii.  

 

Współpraca z Powiatem Lubaczowskim: 

 

W roku 2021 Gmina Lubaczów została partnerem wydarzenia organizowanego przez Powiat 

Lubaczowski- „Festiwal Turystyki Rowerowej- Roztocze bez granic”. Przedsięwzięcie to ma 

na celu promowanie aktywnego trybu życia, dziedzictwa kulturowego, walorów 

przyrodniczych i turystycznych subregionu Roztocze.  

Gmina Lubaczów współpracuje z Powiatem Lubaczowskim w zakresie modernizacji dróg 

powiatowych na terenie Gminy. W roku 2021 były to następujące zadania: 
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a) wykonanie dokumentacji technicznej Przebudowa drogi Krowica Hołodowska -Cetynia 

w miejscowości Krowica Sama - Etap II oraz na wprowadzenie zmian  dokumentacji 

na zadania- przebudowa drogi poprzez budowę chodnika w Dąbrowie. 

b) udzielenie dotacji  Powiatowi Lubaczowskiemu na realizacje zadań: wykonanie peronu 

przystankowego przy drodze powiatowej nr1677R Szczutków - Wielkie Oczy - Granica 

Państwa w Szczutkowie (Ruda Szczukowska)  

c) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1688R Lubaczów-Basznia – budowa kanału technologicznego oraz 

wykonanie operatu geodezyjnego podziału działek do wniosku ZRID”. 

 

Współpraca międzygminna: 

 

W ramach współpracy międzygminnej powstał Lubaczowski Klaster Energii- porozumienie 

podpisano w dniu 10.06.2021 r. i przystąpiły do niego:  

1. Gmina Lubaczów 

2. Miasto Lubaczów 

3. Miasto i Gmina Cieszanów 

4. Gmina Horyniec -Zdrój  

5. Miasto i Gmina Narol 

6. Powiat Lubaczowski 

7. DOEKO Grup Sp. z o.o. 

Klaster energii można opisać jako porozumienie działających lokalnie podmiotów zajmujących 

się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą: energii elektrycznej, ciepła, 

chłodu, energii elektrycznej w transporcie oraz paliw. Celem klastrów energii jest rozwój 

energetyki rozproszonej. Służą one poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w 

sposób zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej, w sposób przyjazny dla 

środowiska zapewniając optymalne warunki organizacyjne, prawne i finansowe. W ramach 

Klastra, Partnerzy przygotowują wniosek do nowego projektu parasolowego OZE, w którym 

istnieje możliwość dofinansowania zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, 

powietrznych i gruntowych pomp ciepła, kotłów na pellet oraz magazynów energii w 

gospodarstwach domowych. 

 

W 2021 roku Gmina Lubaczów podpisała porozumienie międzygminne w sprawie współpracy 

gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny na rzecz przystąpienia do opracowania 

Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022–2030. 

Współpraca ta ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju samorządów zrzeszonych w 

ramach niniejszego Porozumienia gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Lubaczów, 

a także zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji, Strony deklarują wolę 

współpracy i podejmowania partnerskich inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego i przestrzennego obszaru przy wykorzystaniu kierunków i 

instrumentów wsparcia dostępnych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i 

europejskim. 
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Przynależność Gminy do organizacji 

 

Gmina Lubaczów przynależy do następujących 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.  

 

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. 
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PROT działa jako stowarzyszenie non-profit. Finansuje się ze składek członkowskich, 

dotacji, jak również działalności gospodarczej. Składka członkowska na rok 2021 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 2021 r. to szkolenia. 

 

 

 

OŚWIATA W GMINIE 

 

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 60 dzieci, do Szkoły Podstawowej  122 uczniów (stan na 31 grudnia 2021r., 

obecnie 67 – przedszkole, 124 – szkoła). 

 

W zespole zatrudnionych było 31 nauczycieli; 23 nauczycieli w pełnym wymiarze 

czasu pracy, 8 w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym 1 nauczyciel z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Baszni Dolnej dopełnia etat i przebywa na urlopie rodzicielskim, 

1 nauczyciel przebywa na urlopie na poratowanie zdrowia, 2 nauczycieli na zastępstwie 

Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego: 

1-stażysta, 7 - kontraktowych, 4 – mianowanych, 19 – 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 



Raport o  stanie Gminy Lubaczów za rok 2021 

112 

 

zajęcia rozwijające zainteresowania: koło przyrodnicze, koło muzyczne, koło geograficzne, 

programowanie, modelarstwo, zajęcia wyrównawcze, zajęcia z psychologiem. 

Zespół posiada: 14 sal lekcyjnych w tym: 2 pracownie komputerowe z dostępem do 

Internetu, 4 z tablicą interaktywną, 1 z 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  Centrum Edukacji 

Ekologicznej. 

Cały kompleks szkolny spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa, zapewniające 

bardzo dobre warunki pracy dla uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi. 

Dzieci mieszkające w miejscowościach z obwodu szkolnego dowożone są busem 

szkolnym i autobusem PKS. 

Uczniowie objęci są opieką higienistki szkolnej (1 raz w tygodniu). 

 

Atuty placówki: 

 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 Konkurs o patronie byłego gimnazjum prof. Franciszku Misztalu - „Autorytet 

mojego kraju, autorytet mojego regionu…”. 

 Wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych. 

 Koła zainteresowań. 

 Radiowęzeł szkolny i monitoring. 
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 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, nauczyciele 

wspomagający. 

- 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 oraz 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 w czasie pandemii. 

Opieka świetlicowa od godz. 640 do godz. 1530. 

 Godziny pracy przedszkola: 600 – 1600. 

 Bardzo dobrze układająca się współpraca i kontakt z rodzicami. 

 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. 

 

Szkoła systematycznie przeprowadza wnikliwą analizę wyników sprawdzianów 

i egzaminów zewnętrznych. Tej tematyce poświęcone były posiedzenia Rady Pedagogicznej, 
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na których prezentowano efekty pracy komisji powołanej do opracowywania wyników, 

formułowania wniosków z wykorzystaniem materiałów pomocniczych OKE w Krakowie oraz 

CKE. Wypracowane wnioski zostały wykorzystane w procesie dydaktycznym i posłużyły 

podwyższeniu jakości i efektywności kształcenia umiejętności ujętych w standardach  

egzaminacyjnych. 

Szkoła uzyskała wysokie wyniki egzaminów. 

Staniny 

Z języka polskiego szkoła uzyskała 7 stanin. 

Z matematyki  szkoła uzyskała 5 stanin. 

Z języka angielskiego szkoła uzyskała 7 stanin. 

 

Wyniki z każdego przedmiotu są wyższe od średniej gminy, powiatu, województwa i kraju. 

Z języka angielskiego wynik procentowy jest najwyższy w powiecie. 

 

Szkoła brała udział w programach: 

Dostępna szkoła 

Laboratoria przyszłości 

Program rozwoju czytelnictwa 

Poznaj Polskę 

Lekcja Enter 

 

W  Zespole aktywnie działa Szkolny Klub Wolontariusza. Organizowane były akcje takie jak: 

„Szlachetna paczka”, Góra grosza”, zbiórka zniczy „Światełko dla Łyczakowa”, zbieranie 

nakrętek, Mikołajkowa akcja dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie, zbiórka 

funduszy na schronisko dla zwierząt w Rzeszowie „Kundelek”, całoroczna zbiórka rolek 

papierowych dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Starych Oleszycach. 

 

Szkoła otrzymała certyfikat plebiscytu Nowin : „Szkoła Roku” powiatu lubaczowskiego oraz 

tytuł „Szkoły Rozwijającej Talenty” w plebiscycie Talent Powiatu Lubaczowskiego. 

 

Realizacja wydatków finansowych przebiegała zgodnie z planem. 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej 

 

I. Struktura zatrudnienia.     

1. Ilość zatrudnionych w szkole nauczycieli: 

Liczba nauczycieli ogółem pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni     

29 23 6 

 

2. Pracownicy niepedagogiczni: 14 etatów 

 

II. Liczba uczniów.  
 

Szkoła podstawowa 143+1 n.ind.=144  

 Przedszkole 57 

Razem: 201 

 

III. 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 – 63% 

 

          średni wynik  w kraju – 60% 

 

W skali staninowej szkoła znalazła się  w 6 staninie. 

 

 matematyka 
 

Średni wynik szkoły – 44 % 
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Średni wynik w kraju – 47 % 

 

W skali staninowej szkoła znalazła się  w 5 staninie. 

 język angielski 
 

Średni wynik szkoły – 55 % 

Średni wynik w kraju – 66 % 

W skali staninowej szkoła znalazła się  w 4 staninie. 

Na zajęcia świetlicowe uczęszczało 111 uczniów. Dowozem objętych było  125 

uczniów  i dzieci z przedszkola. 

Z obiadów korzystało około 121 uczniów i dzieci z przedszkola , w tym dożywianiem 

bezpłatnym objętych 31 uczniów i 9 dzieci z przedszkola.  

Szkoła uczestniczyła w realizacji programu „Trzymaj formę” i zadań związanych  

z realizacją promocji zdrowia . Szkoła posiada krajowy certyfikat Szkół Promujących 

Zdrowie. 

Szkoła realizowała cykl badań i zajęć wychowawczych w ramach szkolnej inicjatywy 

profilaktycznej ,,nawigacja w każdą pogodę” przyczyniając się do poprawy kondycji 

psychicznej uczniów. 

 Szkoła współpracowała wieloma z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły  

w obszarze preorientacji zawodowej i wyboru dalszej drogi kształcenia.  

W szkole zajęcia z florystyki przeprowadziła właścicielka miejscowej kwiaciarni.  

Uczniowie klasy 8 odbyli wyjazdy do szkół średnich leżących w pow. lubaczowskim. 

W szkole działają takie organizacje uczniowskie jak: zuchy, drużyna harcerska, 

W szkole prężnie działa szkolna kasa oszczędności pod patronatem PKO.  

SKO w naszej szkole liczy 55 członków. Wpłaty uczniów ogółem wyniosły 45 529,21zł. 

Duże sukcesy osiągnął Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,Libero'' . 

Jej członkowie osiągnęli sukcesy na szczeblu wojewódzkim ,ogólnopolskim  

i europejskim. 

 

W szkole aktywnie działa  Szkolne Koło Wolontariatu „ Amici”. Zrealizowano szereg  
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ważnych wyzwań, których celem była pomoc potrzebującym. 

 

Imprezy i uroczystości szkolne związane są z funkcjonowaniem szkoły i są 

realizowane zgodnie ze szkolnym kalendarzem imprez. 

 

IV. 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. 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). 

4.Również we współpracy ze środowiskiem lokalnym poznają tajniki swoich zawodów.  

5.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 

W zakresie bezpieczeństwa  stwierdzam, że w szkole było poważnych urazów, czy 

uszczerbków zdrowia, jest bezpiecznie.  

  W szkole zajęcia taneczne prowadzone były w wymiarze 2 godzin tygodniowo  

w mieszanej grupie tanecznej. 

  Szkoła realizowany był projekt Szkolny Klub Sportowy kierowany jest do uczniów nie 

biorących udziału   w zajęciach w klubach sportowych.  Operatorem programu jest 

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. 

   W szkole realizowane są również działania nakierowane na wspomaganie przez szkołę 

wychowawczej roli rodziny. 

Założeniem wychowania patriotycznego jest przygotowanie ucznia Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Baszni Dolnej do obywatelskiej i patriotycznej aktywności  

w społeczeństwie obywatelskim i wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności 

obywatelskie oraz postawy i wzorce zachowań. 

Bardzo dobrze układa się współpraca z rodzicami , którzy mają znaczny wpływ na życie 
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naszej szkoły. 

Jednym z podstawowych zadań Zespołu – Szkolno Przedszkolnego w Baszni Dolnej 

jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna. Jest realizowana w oparciu o program 

edukacji ekologicznej będącego ważnym elementem rocznego planu pracy szkoły. 

 

V. Informacja z nauczania zdalnego. 

W okresie zdalnego nauczania nauczyciele 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) komunikatory społeczne / strona internetowa, Facebook, Massanger, poczta 

internetowa, 

d) strony internetowe, takie jak  You Tube  oraz udostępniane przez wydawnictwa,  

e) e podręczniki 

f) inne materiały wskazane przez nauczyciela. 

 

Od września 2020 r.  nauczyciele szkoły podstawowej korzystają  

z oprogramowania Microsoftu – teamsa. W ramach promocji zwrócono szczególną 

uwagę  na modernizację strony internetowej szkoły, Facebook. Jest formą popularyzacji 

zadań, przedsięwzięć, sukcesów uczniów osiągnięć, ciekawych imprez i inicjatyw 

szkolnych. Zmieniona została szata graficzna. Strona jest bardziej przejrzysta, ciekawa, 

z najważniejszymi informacjami i dokumentami szkolnymi.  

 

Zespół  Szkolno – Przedszkolny w Młodowie 

 

W 2021 roku od stycznia do czerwca w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  

w Młodowie funkcjonowały 4 grupy przedszkolne, które łącznie liczyły 51 dzieci oraz  

http://www.epodreczniki.pl/
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12 oddziałów szkoły podstawowej, do których uczęszczało 188 uczniów. Ogółem do ZSP  

w Młodowie uczęszczało 239 uczniów. 

Od września do grudnia 2021 r. w Publicznym Przedszkolu w Młodowie funkcjonowały 

4 grupy przedszkolne, do których uczęszczało 43 wychowanków. W szkole podstawowej 

funkcjonowało 11 oddziałów, do których uczęszczało 194 uczniów. Łącznie do ZSP w 

Młodowie uczęszczało 237 uczniów. 

W od stycznia do sierpnia 2021 r. w Zespole było zatrudnionych 27 nauczycieli na cały etat  

(w tym 1 nauczyciel przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim) oraz 10 na część etatu 

oraz 14 pracowników obsługi, w tym 2 pracowników zatrudnionych w ramach stażu do 

kwietnia 2021 r. Od września do grudnia 2021 roku w Zespole było zatrudnionych  

25 nauczycieli na cały etat (w tym 1 nauczyciel przebywa na długotrwałym zwolnieniu 

lekarskim) oraz 9 na część etatu oraz 13 pracowników obsługi, w tym 1 pracownik zatrudniony 

w ramach stażu. 

W ramach prac inwestycyjnych Gminy Lubaczów w zakresie modernizacji i remontu 

budynku szkoły rozpoczęto modernizację boisk sportowych (powstał kompleks boisk 

wielofunkcyjnych) oraz remont sal na parterze budynku i zaadaptowanie ich na potrzeby 

przedszkola. W ramach realizacji projektu Dostępna Szkoła oraz środków pozyskanych  

z PEFRON-u rozpoczęto modernizację budynku pod kątem dostępności - szkoła została 

doposażona o windę oraz schodołaz. 

W zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoła organizowała 

zajęcia dla uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce. W ramach zajęć 

rozwijających uzdolnienia uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach 

warcabowych, laboratoryjnych z biologii, rozwijających zainteresowania czytelnicze, 

konstrukcyjno – modelarskich, teatralnych, gimnastyczno – ruchowych oraz rozwijających 

zainteresowania językiem angielskim, zajęciach chóru szkolnego. 

Dla uczniów mających różnorodne trudności w nauce, posiadających opinie oraz orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego zostały zorganizowane zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne (łącznie 6 godzin tygodniowo), dydaktyczno – wyrównawcze (łącznie  

4 tygodniowo), zajęcia rewalidacyjne (zorganizowane dla 2 wychowanków przedszkola oraz 

10 uczniów szkoły podstawowej). Od września 2021 r. szkoła organizuje zajęcia logopedyczne 

w wymiarze 5 godz. tygodniowo dla uczniów szkoły podstawowej i 6 godz. tygodniowo dla 

wychowanków przedszkola). W zespole objęto nauczaniem wspomagającym 3 uczniów – 1 

dziecko z przedszkola (15 godz. tygodniowo nauczania wspomagającego),  

2 uczniów szkoły podstawowej (7 i 24 godz. tygodniowo nauczania wspomagającego). 

W maju 2021 r. 18 uczniów klasy VIII przystąpiło do Egzaminu ósmoklasisty, 17 pisało 

egzamin na arkuszach standardowych, 1 uczennica ze względu  na niepełnosprawność 

umysłową w stopniu lekkim i niepełnosprawność ruchową przystąpiła do egzaminu  

w dostosowanej formie i warunkach. Średnia wyników z egzaminu z języka polskiego wyniosła 

50%, co dało stanin 3. Średnia wyników z egzaminu z matematyki wyniosła 34%, co również 

dało stanin 3. Średnia wyników uzyskana przez uczniów na egzaminie z języka angielskiego 

wynosi 53%, co dało stanin 4. 

 

Uczniowie ZSP w Młodowie brali udział w programach i projektach. Do najważniejszych 

należą: 
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1. Projekty ogólnopolskie: Owoce i warzywa w szkole, Szklanka mleka, Nie pal przy mnie 

proszę, Trzymaj Formę, Akademia bezpiecznego Puchatka, Czyste Powietrze, 

Kubusiowy Przyjaciel Natury, Szkoła do hymnu, Bohater On, Drużyna SIR PET-ERA 

Góra Grosza, Szlachetna Paczka, Sprzątanie Świata, Koloratorium, Wygrajmy ze 

smogiem we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz NASK-PIB, w ramach którego w szkole zamontowano czujnik pyłów;  

2. Projekty lokalne: ”Niech zapłonie znicz na Kresach”, zbiórka karmy dla schroniska dla 

zwierząt, Ekofestiwal Łączy nas natura 

3.  Realizacja działań ekologicznych, edukacji kresowej, przedsiębiorczości. 

4. Działalność 5. DWH „Wiatry lasu”, 3. Gromady Zuchowej „Słoneczka”. 

5. Współpraca z Bankiem Spółdzielczym w ramach SKO. 

6. Działalność MUKS „Partner” – rozwijanie międzyszkolnej współpracy w ramach 

działań sportowych i organizacji zawodów gminnych i powiatowych. 

7. Najważniejsze osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych 

i tematycznych: 

-  1. miejsce i specjalna nagroda pani poseł Teresy Pamuły w XXIX Powiatowym 

Konkursie Recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie”, 

– 1. miejsce w konkursie plastycznym poświęconym Prymasowi Tysiąclecia „Stefan, 

Stefek – droga do świętości” organizowanym w SP w Tuszymie, 

- 1. miejsce w GMINNEJ SPARTAKIADZIE PRZEDSZKOLAKÓW pod hasłem 

„Więcej ruchu dla Maluchów”, 

- 3 miejsce w powiecie w dyktandzie Łączy nas Natura, 

- 2. miejsce i wyróżnienie w konkursie powiatowym „Mój przyjaciel owad”, 

- 2. miejsce w konkursie  „ Autorytet mojego regionu, autorytet mojego kraju”, 

zorganizowanym   w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lisich Jamach, 

- wyróżnienie w  II edycji świątecznego konkursu „Rodzinny domek z piernika” 

zorganizowanego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach, 

- udział w Ogólnopolskim konkursie wzrostu kryształów dla młodzieży szkolnej 

organizowanym przez Uniwersytet Śląski, 

- 1. miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Indywidualno – Drużynowych 

Biegach Przełajowych, 

- Mistrzostwo Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych,  

-  I miejsce  w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych 6x800 dziewcząt, 

- Udział w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt, 

- 3. miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci w lekkoatletyce – bieg na 600 m 

dziewcząt, 7. miejsce w skoku w dal dziewcząt, 

- I, III oraz IV miejsce w kategorii chłopców, a także IV miejsce w kategorii dziewcząt 

w XXXII Biegu im. Generała Józefa Kustronia. 

 

 

 

Przy realizacji w/w programów i projektów szkoła współpracowała z ponad 20  

instytucjami, m.in. Urzędem Gminy Lubaczów, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  

w Lubaczowie, Uniwersytetem Rzeszowskim, Komendą Powiatową Policji w Lubaczowie, 

Kuratorem Sądowym, Powiatową Komendą Straży Pożarnej w Lubaczowie, Ochotniczą Strażą 
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Pożarną w Młodowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaczowie, 

Nadleśnictwem Lubaczów, Strażą Graniczną, Stowarzyszeniem EKOSKOP, szkołami  

z terenu Miasta i Gminy Lubaczów, parafią rzymskokatolicką w Młodowie, parafią 

rzymskokatolicką pw. Św. Stanisława w Lubaczowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Miejskim 

Domem Kultury, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Lubaczowie, Komendą 

Hufca ZHP Lubaczów, Powiatowym Bankiem Spółdzielczym. 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Poety ks. J. Twardowskiego w Krowicy Samej 

 

 

1.Liczba uczniów w szkole 101 + 12 oddział przedszkolny = 113 uczniów + 44 NPP = 157 

2.Liczba oddziałów 9 szkoła +2 NPP 

3.Liczba zatrudnionych nauczycieli (na pełny etat) 12 

4.Liczba zatrudnionych nauczycieli (na niepełny etat) 10 

5.Nauczyciele według stopni awansu zawodowego (liczba): 

 stażyści 2 

 kontraktowi 4 

 mianowani 10 

 dyplomowani 6 

6.Nauczyciele specjaliści (liczba): 

 pedagog 12 godz/tyg 

 psycholog 0 

 logopeda 6 godz./tyg 

 oligofrenopedag 0 

 socjoterapeuta 0 

 tyflo/surdopedagog 20 

 terapeuta 0 

 nauczyciel współorganizujący proces kształcenia 20 godz/tyg w klasie VI i 

20godz/tyh. w klasie 0 -surdopedagog 

7.Uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną (liczby): 

 uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 4 uczniów; 1 uczeń 

z obustronnym niedosłuchem w klasie 0, 1 uczeń niepełnosprawność intelektualna 

w stopniu lekkim – klasa III, autyzm – 1 uczeń (kl. VI), zespół Aspergera – 1 

uczennica (kl.VI) 

 uczniowie z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej 36 

 uczniowie uczęszczający na zajęcia wyrównawcze 18 

 uczniowie biorący udział w zajęciach rozwijających zainteresowania  -  

kółko czytelnicze 8, „Młodych Odkrywców”-11, wokalne 3, taneczne 7, z języka 

angielskiego 20, czytelniczo-teatralne 5, szachowe 10; RAZEM=64 

 uczniowie korzystający z pomocy logopedy – klasa 0 – 6, kl.1 – 7 i kl. 2 – 5, 

łącznie 18 uczniów  
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 uczniowie korzystający z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 1 

 uczniowie korzystający z zajęć rewalidacyjnych 3 

8. Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym 0 

9. Uczniowie realizujący zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia 0 

10. Uczniowie realizujący indywidualny tok nauczania 0 

11. Liczba uczniów ze średnią ocen od 4,75 i wyżej 14 

12. Liczba uczniów pretendujących do stypendium za wyniki w nauce 14 oraz 4 uczniów za 

osiągnięcia sportowe. 

            W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS- CoV-2 wywołującego 

chorobę COVID-19 wśród uczniów, ich rodzin oraz pracowników wprowadzono   ograniczenie 

funkcjonowania szkoły - organizację zajęć w formie nauczania zdalnego. Nauka zdalna 

odbywała  się za pośrednictwem platformy Microsoft Office Teams: 

 Nauczanie zdalne spowodowane zachorowaniem nauczycieli, a także uczniów za 

zgodą organu prowadzącego i sanepidu w dniach od 25.11.2021 – 03.12.2021r. (NPP, 

klasa 0 i klasy I – VIII) 

 Nauczanie zdalne dla klas I – VIII, oprócz NPP i klasy 0 – od 20.12.2021 do 

09.01.2022r. zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 Nauczanie zdalne dla klas V – VIII, oprócz NPP i klasy 0, I – III – od 27.01.2022 do 

27.02.2022r. zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Uczniowie brali udział w konkursach kuratoryjnych z j. polskiego, matematyki,                               

j. angielskiego i fizyki, łącznie 6 osób w tym niektóre osoby brały udział w kilku konkursach – 

na etapie szkolnym.  Wiktoria Kobak z klasy VIII zakwalifikowała się  do drugiego etapu 

rejonowego z matematyki i fizyki, ponadto zakwalifikowała się z matematyki na etap 

wojewódzki. Wiktoria Cygan z klasy VIII do etapu rejonowego z j. polskiego.  

Dla 23 dzieci dojeżdżających do szkoły zorganizowana została świetlica w wymiarze                     

10 godzin tygodniowo. Wszyscy uczniowie maja możliwość korzystania z ciepłego posiłku w 

stołówce szkolnej. Opiekę higieniczną sprawuje higienistka szkolna doraźnie raz w tyg na 

podstawie umowy z ZOZ  R-36 w Lubaczowie. Wszyscy uczniowie szkoły otrzymali darmowe 

podręczniki do realizacji podstawy programowej.  
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W ramach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowie mają 

możliwość uczęszczać na zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne, a także rozwijające 

zainteresowania – kółka czytelnicze, „Młodych Odkrywców”, wokalne, taneczne, szachowe,   

j. angielskiego, czytelniczo-teatralne (łącznie 64 uczniów).  Uczniowie mający trudności  w 

nauce wyrównują swoje braki na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych. Czworo uczniów 

z orzeczeniem z PPP w Lubaczowie (z kl. 0, III, 2 ucz. z klasy VI) uczęszczali, w ramach 

pomocy psycholoiczno-pedagogicznej, na zajęcia rewalidacyjne. 

Dnia 14.09.2021r. została wybrana Rada Rodziców, która oferuje pomoc przy różnych 

przedsięwzięciach szkolnych. Rada Rodziców wydaje także opinię o nauczycielu ubiegającym 

się o ocenę pracy – zostały wydane 2 pozytywne opinie dla 2 nauczycieli. W tym semestrze 

odbyły się 2 spotkania z rodzicami uczniów on-line,. 

W naszej szkole realizowane są programy: 

 „Program dla szkół” polegający na nieodpłatnym dostarczaniu owoców i warzyw oraz 

mleka i przetworów mlecznych (klasy I – V), 

 „Szkolny Klub Sportowy” – realizowany przy współpracy z  Wojewódzkim Szkolnym 

Związkiem Sportowym w Rzeszowie oraz UG Lubaczów,  

 Realizacja podstawy programowej rozszerzona jest dodatkowo o edukację 

ekologiczną, kresową i przedsiębiorczość. 

Realizowano projekty:  

 „Idą święta, nie o smsie lecz o kartce pamiętaj”, 

 „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”, 

 „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, 

 „Dzieci uczą Rodziców”, 

 Program ekologiczny „EkoEksperymentarium” – klasa III zdobyła Mistrza Ekologii 

 „PrzyGOTUJMY lepszy świat” 

 Akademia Bezpiecznego Puchatka, 

 „Cztery żywioły” 

 „Przerwa na czytanie” 

 Wyprawka czytelnika  -„Mała książka - wielki człowiek” 

Akcje, w których szkoła brała udział w I semestrze roku szkolnego 2021/2022: 

1. Zaszczep się wiedzą - kampania edukacyjno-społeczna dotycząca szczepień, spotkanie 

informacyjne dla Rodziców w sprawie szczepień dzieci od 12 r.ż. 

2. Akcja Sprzątania Świata „Myślę, więc nie śmiecę” 

3. „Przerwa na czytanie” 
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4. „Szkoło, Pomóż i Ty” – sprzedaż cegiełek 

5. „Niech zapłonie znicz na Kresach” – zbiórka zniczy na cmentarz Łyczakowski 

6. Szkoła Do Hymnu 

7. Dzień Pluszowego Misia 

8. „BohaterON”  

9. „Góra Grosza”, „Załóż czapkę św. Mikołaja”, „Szlachetna Paczka”, „Ile waży Święty 

Mikołaj?”, pomoc pogorzelcom ze Szczutkowa, „Razem na Święta”, WOŚP 

Spotkania z: 

1. Policjantem: „Bezpieczna droga do szkoły” 

2. Pracownikami PGKiM „Segregacja śmieci i recykling” 

3. Autorskie z Marcinem Pałaszem w GBP w Krowicy Samej 

4. Pracownikami Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu w ramach 

ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Hazard? Nie daj się wciągnąć” 

5. Przedstawicielami OSP z Krowicy Hołodowskiej – pogadanka n/t aspektów pracy 

strażaka, pokaz sprzętu gaśniczego. 

Inwestycje: 

- W czerwcu 2021r. został oddany do użytku obiekt sportowy tj. „Kompleks boisk sportowych” 

na potrzeby uczniów i społeczności lokalnej, 

- Zakupiono nawierzchnię ochronną w celu zabezpieczenia podłoża w sali gimnastycznej 

(lipiec 2021r.- ok. 15000zł), 

- zakupiono wzmacniacz do  nagłośnienia do sali gimnastyczne (lipiec 2021r. –4700,00 zł). 

- Wiosną 2021 roku zostały naklejone na podłogach korytarzowych – kolorowe stópki, alfabet, 

cyfry a przed wejściem do szkoły gry w klasy, slalom itp.(koszt ok.2000,00 zł) 

- Zostały pozyskane w formie darowizny, z Państwowej Szkoły Muzycznej w Lubaczowie,  

sprzęty w postaci: elektronicznego pianina, laptopów, drukarki, monitora interaktywnego, 

rzutnika. 

- W ramach projektu „Laboratoria przyszłości” realizowanego we współpracy z gminą 

Lubaczów zakupiono środki dydaktyczne oraz sprzęt na kwotę 60 000 zł. 

- W ramach projektu „Dostępna szkoła” realizowanego we współpracy z gminą Lubaczów 

pozyskano środki finansowe na kwotę 519,000 zł, w ramach której zostaną przeprowadzone 

inwestycje i działania związane z poprawą dostępności naszej placówki. 

- Pozyskano środki finansowe w kwocie 8000,00 zł na realizację projektu „Królowo! 

Poznajemy się na nowo” z Fundacji MBanku, w ramach którego przeprowadzono innowacyjne 

zajęcia matematyczne, warsztaty, konkursy, itp. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/szko%C5%82adohymnu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXNfWFjf30e5VC3cMjcActij1puhBJ35nIpyJ9Wjbnf7FRJ8F1kX7LKxvu4LsPpBJcbjY5A4LMiL44AuTl38A0gAsaGJnoQGjZ4jyIxxPAmOtXW1x6WIb4myCECCNbvDC-zY69FP2j-fOTXivMrRgAH&__tn__=*NK-R
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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 29 dzieci w wieku od 1 roku do 3  lat . 

I. grupa liczy 10 dzieci w wieku od 1 do 1,5 roku 

II. Grupa liczy 14 dzieci w wieku 2 lat 

III. Grupa liczy 5 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, salę gimnastyczną, 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 2021 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 2021 roku placówka z powodu potwierdzonych przypadków 

zachorowania na Covid 19 wśród dzieci i pracowników była dwukrotnie 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  
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w Baszni Dolnej, Krowicy Samej, Lisich Jamach, Młodowie i Załużu oraz Centrum 

Edukacyjno-Kulturalne „Pastorówka” w Podlesiu. 

GOK Lubaczów w swoim administrowaniu posiada 16 świetlic wiejskich w 

miejscowościach: Antoniki, Bałaje, Basznia Górna, Borowa Góra, Budomierz, Cetynia – 

Krowica Sama, Dąbków, Dąbrowie, Hurcze, Krowica Lasowa, Mokrzyca, Opaka, Piastowo, 

Szczutków, Tymce, Wólka Krowicka. Nadzór nad nimi sprawują opiekunowie zatrudnieni na 

umowę zlecenie. W miejscowości Bałaje znajduje się Izba Pamięci użyczona Jednostce 

Strzeleckiej 2033” STRZELEC” w Lubaczowie. Działalność GOK oparta jest  na współpracy 

z Gminą Lubaczów, Zespołami  Szkolno-Przedszkolnymi,  Gminną Biblioteką Publiczną, 

stowarzyszeniami tj.: Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy 

Lubaczów, Ludowymi Klubami Sportowymi, Stowarzyszeniem Kół Gospodyń Wiejskich 

Gminy Lubaczów, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Parafiami oraz Klubami Seniora.  

 W Gminnym Ośrodek Kultury w Lubaczowie w 2021 roku zatrudnionych było 16 

pracowników: 

 Marta Tabaczek – Dyrektor  

 Stanisław Myśliwy – Zastępca Dyrektora  

 Rawska Elżbieta – Główna Księgowa ¾ etatu 

 Michał Krzemiński – Stażysta, Młodszy Instruktor – pełny etat 

 Marta Dobrowolska – Pomoc administracyjna – pełny etat  

 Janusz Furgała – Pracownik gospodarczy – pełny etat 

 Urszula Pukas – Młodszy Instruktor – pełny etat 

 Magdalena Samagalska – Referent działu księgowości – pełen etat 

 Anna Wawrzoszek – Młodszy instruktor – pełny etat 

 Krystyna Mazurkiewicz -  Pracownik gospodarczy – ¾ etatu 

 Henryk Przeszłowski – Pracownik gospodarczy ¾ etatu 

 Marta Walczak – Młodszy instruktor – ¾ etatu 

 Sylwia Czucha – Przeniczkowska – Młodszy instruktor ½ etatu 

 Teresa Rawska – Pracownik gospodarczy – ½ etatu 

 Urszula Misztal – Starszy Instruktor – ½ etatu 

 Grażyna Maszlanka – Sprzątaczka – ½ etatu 
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ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 

Gminny Ośrodek Kultury aktywizuje lokalną społeczność poprzez szereg wydarzeń 

kulturalnych. 

GOK w 2021 roku wdrożył do swojej działalności pilotażowy projekt świetlic 

podwórkowych, których głównym celem jest integracja oraz nauka kreatywnego spędzania 

wolnego czasu przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Zajęcia  prowadzone są w godzinach 

popołudniowych   

w Domach Kultury w Baszni Dolnej, Załużu i  Lisich Jamach.  

Szereg przedsięwzięć kulturalnych opiera się na współpracy z Muzeum Kresów w 

Lubaczowie, Miejskim Domem Kultury w Lubaczowie oraz innymi ościennymi ośrodkami 

kultury. 

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem oraz 

współorganizatorem wielu imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, patriotyczno-

religijnych takich jak np.: 

Zajęcia skierowane do dzieci: 

 FERIE ZIMOWE 2021 „Razem Raźniej” 

 Konkurs fotograficzny „W poszukiwaniu zimy”. 

 Akcja „Kolędowanie z Kordianem”. 

 Konkurs „Zostań Królem” na najciekawsze przebranie z okazji święta Trzech 

Króli. 

 Organizacja II Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek – konkurs online. 

 Udział grup dziecięcych w Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Herody 

2021”- konkurs online. 

 Organizacja konkursu „Ja i mój pupil” – konkurs fotograficzny 

 Warsztaty robotyki „ SPICE GEARLS ACADEMY” na platformie TEAMS 

 Warsztaty rękodzielnicze – online w mediach społecznościowych 

 Spławikowe zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży na oczku wodnym w Opace w 

ramach powitania wakacji; 

 Organizacja wydarzenia  plenerowego PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA I 

POWITANIA WAKACJI      

w Kresowej Osadzie  

 - Teatr Lalek PINOKIO – spektakl plenerowy, 

 - animacje i warsztaty  dla dzieci, 

 - koncert „ STREFA STWORA GŁODOMORA”,  

 - poczęstunek. 

 Organizacja  wakacyjnej wycieczki nad Solinę dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Lubaczów        

 - przejażdżka drezynami rowerowymi w Uhercach Mineralnych,   

 - rejs statkiem po Zalewie Solińskim,  

 - zwiedzanie zapory solińskiej,  

 - zwiedzanie Ogrodów Biblijnych w Myczkowcach.   
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 Organizacja pikników wakacyjnych w sołectwach na terenie Gminy. 

 Organizacja dziecięcych grup tanecznych  

 Wizyta Św. Mikołaja w DK w Lisich Jamach, Baszni Dolnej, Krowicy Samej, Opace. 

 

 

Zajęcia skierowane do KGW oraz Klubów Seniora: 

 

Gminny Ośrodek Kultury czynnie aktywizuje i wspiera lokalną społeczność w poszczególnych 

miejscowościach naszej gminy, w Świetlicach Wiejskich i Domach Kultury,  aktywnie wspiera 

wszelkie  działania 21 Kół Gospodyń Wiejskich oraz 6 Klubów Seniora . W ramach bieżącej 

działalności jednostek GOK w Domach Kultury w Młodowie, Załużu,  Baszni Dolnej, Lisich 

Jamach, Krowicy Samej oraz Opace dla 6 Klubów Seniora prowadzone są zajęcia artystyczne, 

gimnastyczne z elementami rehabilitacji oraz muzyczne. 

 

 Jubileusz 10-lecia Klubu Seniora w Lisich Jamach. 

 Kiermasz Wielkanocny Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów na Rynku Miasta 

Lubaczowa 

 Współorganizacja „Kiermaszu bożonarodzeniowego” KGW i Stowarzyszeń  

 na Rynku w Lubaczowie.  

 Tradycyjna Polska Wigilia - opłatkowe spotkania międzypokoleniowe w DK w 

Załużu, Opace, Lisich Jamach, Krowicy Samej, Baszni Dolnej. 

 Tradycje i zwyczaje Wielkanocne – Konkurs „Na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” 

Kół Gospodyń Wiejskich i Klubów Seniora. 

 Spotkanie integracyjne z Klubami Seniora z Gminy Lubaczów. 

 Dzień Babci i Dziadka – „Ślemy życzenia” - wydarzenie w mediach społecznościowy. 

 

Współpraca z Zespołem Pieśni i Tańca „Kresy” oraz z  Zespołem Śpiewaczym 

„Niespodzianka” 

 

Aktualnie przy GOK działa: Zespół Pieśni i Tańca „KRESY”, Zespół Śpiewaczy 

„NIESPODZIANKA” oraz dziecięcy Zespół „ GWIAZDKI” współprowadzony ze Szkołą 

Podstawową w Krowicy Samej. Zespoły te uświetniają uroczystości kulturalne, sportowe,  

patriotyczne oraz  religijne na terenie gminy i powiatu. Uczestniczą w konkursach, festiwalach 

folklorystycznych i przeglądach grup obrzędowych. 

 Współorganizacja wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca KRESY w Wojewódzkim 

Przeglądzie Tanecznym „Roztańczona Jesień”. 

 Współorganizacja I Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej. 

 Współorganizacja pielgrzymki  samorządowców. 

 Udział  Zespołu Pieśni i Tańca KRESY w XI Międzywojewódzkim Przeglądzie  

„Garniec”. 

 

 

 

Święta, uroczystości patriotyczne i religijne: 

 

 Uroczystość upamiętniająca postać gen. Stanisława Dąbka w 82 rocznicę śmierci 

generała oraz mieszkańców Dąbkowa (Felsendorfu) i Opaki ofiar II wojny światowej i 
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pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów z OUN – UPA w latach 1944 – 

1947. 

 Organizacja akcji ” NIECH ZAPŁONIE ZNICZ NA KRESACH „ oraz zbiórka 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 oraz 

udział  wydarzeniu  „BITWA   

O LUBACZÓW -1918r.” 

 Akcja „Moja Niepodległa” - wydarzenie w mediach społecznościowych 

 Organizacja uroczystości patriotyczno-religijnej upamiętniającej 77 rocznicę spalenia 

wsi i mordu na mieszkańcach Wólki Krowickiej przez OUN-UPA. 

 Organizacja uroczystości patriotyczno-religijnej upamiętniającej 80 rocznice mordu na 

mieszkańcach Załuża - Czarne, Podłęża, Dachnowa przez wojska Wehrmachtu. 

 

Imprezy masowe: 

 

 Organizacja Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2021 (w terminie od 18 lipca do 1 

sierpnia 2021 r.) 

 Organizacja imprezy „Noc Świętojańska”   

 Organizacja Gminno-Dekanalnego Święta Plonów w Kresowej Osadzie.  

 Organizacja Aeropikniku Lotniczego w Kresowej Osadzie.  

 

Pozostałe imprezy lokalne: 

 Organizacja przedsięwzięcia „ Otwarcie świetlicy wiejskiej w Baszni Górnej”.  

 Organizacja Wieczoru Niepodległości w Domu Kultury w Krowicy Samej  

 Organizacja Dnia Kobiet dla KGW, zespołów ludowych i kobiet aktywnych – 

spotkanie w Domach Kultury i świetlicach wiejskich 

 Obchody „Dnia Ziemi” na terenie Gminy Lubaczów 

 Jubileusz 50-lecia Pożycia Par Małżeńskich  z Gminy Lubaczów, spotkanie 

okolicznościowe   

w Domach Kultury na terenie Gminy Lubaczów. 

 Organizacja „ Tłustego Czwartku” 

 Warsztaty kulinarne online – „Tradycyjne pączki i faworki” 

 Konkurs fotograficzny „Przepyszne pączki, oponki i faworki” 

  

 Organizacja przedsięwzięcia Prezentacja fotograficzna „SZOPKI 

BOŻONARODZENIOWEJ 

W DEKANACIE LUBACZOWSKIM” 

 Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa „Smaki Dziedzictwa”.  

 

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie w ramach działalności prowadzi opiekę nad 

miejscami pamięci narodowej tj. pomnikami, tablicami pamiątkowymi. 

Należy również dodać, że nasza instytucja administruje Zabytkowy Park Podworski w 

Krowicy Samej, Park Wiejski w Baszni Dolnej, place zabaw oraz dwa przystanki MOR 

(Miejsce Obsługi Roweru) oraz kilkanaście przystanków autobusowych.  
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Gminna Biblioteka Publiczna 

 

 

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 2021 roku w bibliotekach przybyło 557 woluminów. Ze środków budżetowych zakupiono 

331 książek, natomiast w ramach dofinansowania z Programu Wieloletniego MKDNiS  

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet I – Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek publicznych” zakupiono 226 woluminów .                  Liczba wypożyczeń  wyniosła 

ogółem  13414.  W poszczególnych bibliotekach przedstawiają się one następująco:               

Basznia Dolna   -  3472 

Krowica Sama   - 5879 

Lisie Jamy          - 1632 

Młodów             - 558 

Opaka                 - 1323 

Załuże                 - 550 

     Ogółem zarejestrowano w placówkach na terenie gminy  628 czytelników. 

Liczba czytelników w poszczególnych jednostkach: 

Basznia Dolna    - 96  

Krowica Sama     - 144 

Lisie Jamy            - 114 

Młodów               - 69 

Opaka                   - 107 

Załuże                   - 98 

    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. 

    W styczniu 2021 roku biblioteka wspólnie z GOK-iem zorganizowała wypoczynek zimowy 

w ramach ferii. Dzieci i młodzież z terenu gminy miały możliwość skorzystania ze specjalnie 

dla nich przygotowanej oferty. Dużym powodzeniem cieszył się  konkurs fotograficzny pn. „Ja 

i mój pupil” oraz konkurs na najpiękniejszą kolędę i pastorałkę. Z uwagi na zagrożenie 

epidemiologiczne większość zajęć miała formę on line lub była przeprowadzone w ścisłym 

reżimie sanitarnym. 
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W miesiącu styczniu w poszczególnych filiach biblioteki zorganizowano cykl przedsięwzięć 

pn. „Spotkania pokoleń”. Spotkania międzypokoleniowe z okazji obchodów Dnia Babci i 

Dziadka.  

W miesiącu marcu pracownicy biblioteki czynnie włączyli się w organizację Dnia Kobiet, który 

z uwagi na trwający w dalszym ciągu reżim sanitarny, odbył się w poszczególnych 

miejscowościach, w małych grupach, z zachowaniem przepisów sanitarnych.  

W miesiącu maju w ramach „Tygodnia bibliotek” biblioteka zorganizowała również w formie 

on line konkurs recytatorski „Poezja w sieci dla dzieci”. W filiach odbyły się spotkania pt. 

„Znajdziesz mnie w bibliotece”.  

Na organizowany w czerwcu w Kresowej Osadzie Dzień dziecka jak również powitanie 

wakacji, pracownicy GBP przygotowali bogata ofertę biblioteczną. Zabawy, rysowanki, 

zagadki i quizy literackie, za które można było otrzymać ciekawe nagrody książkowe. 

Miesiące wakacyjne to przede wszystkim organizacja Festiwalu Dziedzictwa Kresów. Z uwagi 

na wciąż obowiązujące przepisy sanitarne XVII edycja FDK odbyła się w bardzo okrojonym 

zakresie. Pracownicy GBP czynnie włączyli się w organizację Ogólnopolskiego spotkania 

Środowisk Kresowych, spotkań autorskich, spektaklów plenerowych, prezentacji. 

Razem z  GOK Lubaczów GBP zorganizowała wakacyjny wyjazd w Bieszczady dla dzieci i 

młodzieży z terenu gminy. Zwiedzanie objęło krótką wyprawę drezynami rowerowymi w 

Uhercach Mineralnych,  rejs statkiem po Zalewie Solińskim, zwiedzanie zapory oraz 

zwiedzanie Ogrodów Biblijnych w Myczkowcach. 

W miesiącu wrześniu miało miejsce „Narodowe czytanie”. W Domu Kultury w Krowicy Samej 

bibliotekarze oraz zaproszeni goście odczytali fragmenty „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli 

Zapolskiej oraz obejrzeli sztukę w wykonaniu teatru amatorskiego „Rozmyty Kontrast” z 

Ciechanowa. Po raz kolejny GBP włączyła się razem ze Szkołą Podstawową nr 1 w 

Lubaczowie, w współorganizację konkursu wiedzy o gen. St. Dąbku. W tym miesiącu, w filiach 

GBP w Młodowie i Krowicy Samej, miały miejsce spotkania autorskie z panem Marcinem 

Pałaszem, autorem licznych książek dla dzieci i młodzieży oraz słuchowisk radiowych, a także 

laureatem wielu nagród i wyróżnień, między innymi Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. 

Kornela Makuszyńskiego. Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała zajęcia 

plastyczne o tematyce ekologicznej podczas trwania ,,EKOfestiwalu – Łączy nas natura”. W 

trakcie organizowanego w Kresowej Osadzie „Pikniku Lotniczego. Fundusze Europejskie w 

Lot!” Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach malarskich, technicznych i plastycznych 

zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną przy pomocy Gminnego Ośrodka 

Kultury w ramach strefy Młodego Konstruktora. 

W miesiącu listopadzie spotkania autorskie z Kazimierzem Szymeczko, autorem m.in. „Historii 

Polski w opowieściach” czy „Pomalowanej historii”,  odbyły się w filiach w Baszni Dolnej i 

Lisich Jamach. Spotkania te były wpisane w obchody Narodowego Święta Niepodległości, w 

ramach którego odbył się także szereg lekcji bibliotecznych promujących wśród dzieci i 

młodzieży postawy patriotyczne.  
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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 2021 roku biblioteka kontynuowała realizację projektu „Cyfrowe GOK-i w podregionie 

przemyskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cykl 

szkoleń dla dzieci i młodzieży został przeprowadzony w formie on line. Dzięki temu  

pozyskaliśmy nieodpłatnie na okres 4 lat- 5 przenośnych komputerów wraz z 

oprogramowaniem.  

 W omawianym okresie biblioteka przystąpiła po raz 3 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.  

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 2021 r. zadania polegające na świadczeniu pomocy finansowe  

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  

175 609,00 zł. 

Ośrodek dodatkowo sfinansował koszt utrzymania 6 nieletnich dzieci przebywających  

w rodzinach zastępczych z powodu niewydolności wychowawczej rodziców. Koszt zadania 24 

657,17 zł 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie w 2021 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  z terenu gminy 

Lubaczów, w których wychowuje się 35 dzieci.  
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Ośrodek udzielił pomocy 836 osobom , co stanowi 9,12 % 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 2021 przyznano 40 zasiłków stałych na kwotę 217 163,00 zł . 

Składki zdrowotne 

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej opłacane były składki za 

osoby pobierające zasiłek stały, dotyczy to osób, które nie podlegają ubezpieczeniu 

zdrowotnemu z innego tytułu. Opłacono za 31 osób 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. 

26 rodzin skorzystało z pomocy w formie zasiłków celowych w tym 17 rodzin z zasiłków 

specjalnych celowych  na łączna kwotę 124 521,00 zł. 

Zasiłek okresowy 

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 

bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego 

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej, 

2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

Zasiłek okresowy ustala się: 

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej, 

2. W przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym 

rodziny a dochodem tej rodziny, 

3. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie może 

być niższa niż 50 % różnicy między: 
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- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, 

- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny, 

- kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. 

W roku 2021 przyznano 138 rodzinom zasiłki okresowe na kwotę 315 000,00 zł. 

Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” 

W roku 2021 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 200 000 zł z tego środki własne 

Gminy wyniosły 40 000,00 zł., a dotacja z budżetu państwa 160 000,00 zł. 

W ramach realizacji programu pomocą w formie gorącego posiłku objęto 188 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 w Różańcu 

 Zespół Szkół w Oleszycach, 

 Zespół Szkół w Lubaczowie 

 Zespół Szkół w Jarosławiu , 

 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 wynosiło 528,00 zł minimalne stypendium 

wynosiło 99,20 zł maksymalne 248,00 zł. 

Zasiłki szkolne wypłacane są w zależności od zdarzenia losowego w terminie dwóch miesięcy 

i nie mogą być wyższe niż pięciokrotność zasiłku rodzinnego pokrycie tych wydatków gmina 

otrzymuje dotację w wysokości 90 % i 10 % wkład własny.  
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Ogółem w 2021 roku wypłacono stypendia i zasiłki szkolne na kwotę  

136 594,00 zł, w tym 14 093,00 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. 1802,15 zł). W gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1287,25 zł.) 

W roku 2021 wpłacono 72 dodatki na kwotę 15 510,00 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 2021 roku wypłacono dodatek 6 rodzinom na kwotę 1 140,60 zł. 

Świadczenia rodzinne 

Świadczenia rodzinne są obligatoryjnymi świadczeniami udzielanymi na roczne okresy 

zasiłkowe. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia przyznawane na okres od 1 

listopada 2020 roku do 31 października 2021 roku oraz przyznano świadczenia na okres od 1 

listopada 2021 roku do 31 października 2022 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 

01.01.2020 r. – 30.10.2021 r. 674 zł na osobę lub 764 zł, jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko 

niepełnosprawne. 

Zasiłek rodzinny był przyznany dla  247 dzieci na kwotę 1 514 323,00 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. 

Przyjęto  71 wniosków. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacono na kwotę 1 245 180,00 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. 

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 78 osób na kwotę 202 026,24  zł 

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. 
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Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej 

opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 

764 zł. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 

wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do 

specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej 

najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, 

specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie 

zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny 

zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje  

w wysokości 620,00 zł miesięcznie. Przyjęto 17 wniosków. Wypłacono kwotę 213 160,00 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 i  zostało wypłacone 

na kwotę 217 482, 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. 



Raport o  stanie Gminy Lubaczów za rok 2021 

138 

 

Dane na dzień 31.12.2021r. 

 Rodziny, którym przyznano ŚW – 1 015 

 Dzieci, którym przyznano ŚW – 1 684 

 Suma wypłat – 9 335 412,62 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. 

W roku 2021 wydano 31decyzji w sprawie funduszu alimentacyjnego i wydatkowano kwotę 

137 787,00 zł 

Obsługa dłużników alimentacyjnych 

Dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, jest osoba zobowiązana do alimentów na podstawie tytułu 

wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna. 

Organem właściwym dłużnika jest wójt właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

dłużnika alimentacyjnego. 

Organ właściwy dłużnika wykonuje niżej wymienione czynności: 

1. po otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika, organ dłużnika 

przeprowadza wywiad alimentacyjny – przeprowadzono 38 wywiadów 

alimentacyjnych, oraz przyjmuje oświadczenie majątkowe – przyjęto 38 oświadczeń 

majątkowych, 
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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: 

informuje właściwy PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika. 

Program Wspieraj Seniora 

Program zakładał 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 2021 r. Z programu skorzystały 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 

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.  

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. 
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     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 lekarza 

psychiatry raz w tygodniu również 4 godziny. Usługi realizowane na terenie domu przez 

pielęgniarki pracujące w ramach umowy, sprawujące całodobową opiekę nad mieszkańcami. 

Przez cały rok pielęgniarki uczestniczyły w realizacji zadań związanych z zapewnieniem opieki 

i leczenia, oraz wykonywania zleceń lekarskich takich jak: iniekcje , pobieranie materiałów do 

badań laboratoryjnych, EKG, pomiar RR, pomiar temperatury ciała, pomiar masy ciała, pomiar 

glikemii. Na bieżąco monitorowały potrzeby pielęgnacyjne mieszkańców, realizowały 

czynności w ramach pomocy doraźnej, wykonywały opatrunki, zapewniały stałą opiekę 

farmakologiczną, przygotowywały mieszkańców do badań diagnostycznych.  

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. Układanie i rozdawanie leków zalecanych przez lekarzy, 

nadzorowanie w przyjmowaniu leków, uzupełnianie brakujących leków.  

Prowadzono również zajęcia z rehabilitantką razy w tygodniu 2 godziny.  Z rehabilitacji 

domowej trzy razy w tygodniu przez dwie godziny w ciągu całego roku korzystało 2 

mieszkańców. Stosowano program zajęć przygotowany w oparciu o indywidualne potrzeby  

mieszkańców.  

Pracownik socjalny swoimi działaniami wspierał i pomagał mieszkańcom we wszystkich 

czynnościach, sprawach dotyczących ich życia codziennego, począwszy od momentu 

przybycia do DPS. Praca socjalna na rzecz mieszkańców obejmowała: pomoc mieszkańcom 

w rozwiązywaniu ich problemów z zaległościami finansowymi wobec urzędów i instytucji,  

zameldowanie mieszkańców na pobyt stały i na pobyt czasowy.  

Wyżywienie w 2021 roku zapewniał Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Mokrzycy  

w ramach obowiązujących norm żywienia, w tym również wyżywienie dietetyczne zgodnie 

z zaleceniami lekarskim. Dzienny koszt wyżywienia przypadający na jednego mieszkańca 

w 2021 roku wynosił: 27,00 zł.  

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 
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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, zajęcia ruchowe, rekreacja. .   

Ważniejsze wydarzenia i imprezy na rzecz mieszkańców Domu w 2021 roku: 

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną panującą w całym kraju przez niemal cały 

2021 r. wydarzenia kulturalne odbywające się zazwyczaj na terenie Domu Pomocy Społecznej 

lub poza nim musiały zostać ograniczone. W minionym roku zostało zorganizowanych  sześć 

wyjazdów: 

- 23.06.2021 r. – wycieczka do 5 sosen w Majdanie Lipowieckim; 

- 14.07.2021 r. – wycieczka do Kresowej Osady w Baszni Dolnej; 

- 03.08.2021 r. – wyjazd do kina w Rzeszowie na film „Kosmiczny mecz: Nowa era”; 

- 23.08.2021 r. – wyjazd na basen do Horyńca Zdroju; 

- 26.08.2021 r i  01.10.2021 r. – wyjazd do kręgielni „Niagara” w Szówsku; 

Dnia 08.03.2021 r. odbył się dzień kobiet. Panowie z Domu Pomocy Społecznej 

postarali się, aby zaskoczyć Panie miłą niespodzianką.  

W dniu 03.07.2021 r. odbył się ślub jednej z pracownic Domu Pomocy Społecznej. 

Mieszkańcy zaplanowali z tej okazji występ czyli zorganizowanie tzw. bramy weselnej. 

Przygotowywali się do tego dnia już kilka tygodni wcześniej, ćwicząc zaplanowany występ 

artystyczny.  

Dnia 10.09.2021 r. mieszkańcy uczestniczyli w obchodach Międzynarodowego Dnia 

Osób Niepełnosprawnych w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej.  

W dniu 05.10.2021 r. zostały zorganizowane trzecie urodziny powstania naszego Domu 

Pomocy Społecznej. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną urodziny odbyły się 

we własnym gronie mieszkańców i pracowników Domu. Co miesiąc organizowane są także 

urodziny mieszkańców DPS z wręczeniem prezentów i poczęstunkiem.  

Podobnie została zorganizowana zabawa andrzejkowa w dniu 26.11.2021 r. oraz 

mikołajki w dniu 06.12.2021 r.  

Dnia 20.10.2021 r. odbyło się zebranie Rady Mieszkańców, na którym wybrane 

w drodze głosowania nowy Samorząd Mieszkańców.  

W czasie całego roku organizowaliśmy dużo wydarzeń wewnętrznych tj. np.: 

- 11.02.2021 r. –Zabawa karnawałowa 

- 09.07.2021 r. – grill i dyskoteka; 
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- 07.09.2021 r. – rozgrywki sportowe i grill; 

- 20.09.2021 r. – sprzątanie świata; 

Natomiast do codziennych zajęć odbywających się w DPS należały m.in.: rozgrywki 

sportowe, turnieje gier planszowych i karcianych, gry i zabawy na świeżym powietrzu, 

codzienne gimnastyki, spacery, karaoke, filmoterapia itd.  

Do sukcesów mieszkańców należy m.in. zdobycie II miejsca w „Herodach 2021 – XIII 

Przeglądzie Zespołów Kolędniczych” organizowanym przez Parafię Konkatedralną 

w Lubaczowie, Fundację Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II w Lubaczowie, Miejski Dom 

Kultury w Lubaczowie i Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie. Mieszkańcy naszego 

Domu Pomocy Społecznej zdobyli także wyróżnienie w II Gminnym Przeglądzie Kolęd 

i Pastorałek w kategorii grup kolędniczych dorosłych.  

 

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 31.12.2021 r. w domu przebywało łącznie 28 mieszkańców.  

W obecnej chwili w Domu przebywa 28 mieszkańców, w tym 13 kobiet i 15 mężczyzn.  

Ubezwłasnowolnionych jest 7 osób, w tym 1 częściowo. Koszt utrzymania mieszkańca 

w 2021 r. wynosił  4600, 00 zł. Opłacających pobyt z emerytur i rent jest 20 osób, z zasiłku 

stałego 8 osób. Wnoszących opłatę za pobyt w 2021 r. z dopłatą gminy było 28 osób.  

Stan zatrudnienia DPS na umowę o pracę na koniec 2021 roku wynosił 22 osób – 18,87 

etatu. Zatrudniono w 2021 r. 7 osób, na umowy o pracę (okresowe).  Na umowę zlecenie 

otrzymało zatrudnienie okresowe: 11 pielęgniarek, 1 rehabilitant, 1 kierowca,  psychiatra.   

 

Projekty realizowane ze środków zewnętrznych /pozyskane środki  

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy 

Lasowej w 2021 roku otrzymał dofinansowanie do realizacji projektu grantowego 

POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 

bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, 

zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Otrzymane 

dofinansowanie w formie dodatków do wynagrodzeń pracowników pochodziło z Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 



Raport o  stanie Gminy Lubaczów za rok 2021 

143 

 

czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem 

Zdrowia. Dofinansowanie projektu wyniosło: 51 252,70 zł. 

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. 

Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej otrzymał również dotację celową od 

Wojewody Podkarpackiego z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 

z przeznaczeniem na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami 

występowania wirusa SARS-CoV-2  tj. w wysokości 10 941,00 zł.  

W 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Dom Pomocy Społecznej 

w Krowicy Lasowej otrzyma środki w wysokości 21 389,00 zł przeznaczone na przygotowanie 

i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem 

SRS-CoV-2.  

Począwszy od dnia 11 marca 2021 roku w DPS w Krowicy Lasowej zostały 

wprowadzone obostrzenia wynikające z zaistnienia epidemii wirusa SARS-CoV 2. Skutkiem 

tego stanu rzeczy były ograniczenia w działalności DPS w Krowicy Lasowej : 

- zakaz odwiedzin mieszkańców przez osoby z zewnątrz, zalecenie nieopuszczania 

przez mieszkańców terenu DPS w Krowicy Lasowej,  

- organizowanie w sposób szczególny życia zbiorowego osób przebywających 

w placówkach poprzez ograniczenie wzajemnego kontaktu oraz unikanie spotkań grupowych,  

zapewnienie pomocy psychologicznej osobom potrzebującym wsparcia,  

- zapewnienie właściwej opieki mieszkańcom DPS, w tym przede wszystkim 

w wykonaniu zabiegów higienicznych, zapewnienie ciągłości świadczenia usług na poziomie 

obowiązującego standardu z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, które 

przewidują: o promowanie i wspieranie wśród mieszkańców higieny rąk i dróg oddechowych, 

a także właściwej etykiety postępowania prewencyjnego przez mieszkańców i pracowników;  

- uwrażliwienie pracowników na konieczność stosowania środków ochrony osobistej 

oraz mycia rąk, w tym przed i po kontakcie z mieszkańcami, po kontakcie z zanieczyszczonymi 

powierzchniami lub sprzętem oraz po usunięciu środków ochrony osobistej; o zapewnienie 

środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) i dezynfekcji (np. płyny 

dezynfekujące/chusteczki dezynfekujące) w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku; 

o obowiązkowe używanie przez pracowników DPS maseczek i rękawiczek ochronnych;  
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-zapewnienie ciągłości zaopatrzenia DPS w żywność, środki czystości, środki ochrony 

osobistej (maski ochronne, rękawice, środki dezynfekcyjne, żele/chusteczki dezynfekcyjne, 

fartuchy ochronne, pościel jednorazową);  

Sytuacja kryzysowa pandemii koronawirusa SARS-Cov2, powodującego chorobę 

Covid-19, była bez wątpienia nadzwyczajna, a jej rozmiary zupełnie zaskakujące 

i nieprzewidywalne. Nadal stanowi ona dla nas wyzwanie, a już teraz można mówić 

o destrukcyjnym jej wpływie na naszą sytuację organizacyjną i finansową.  Należy stwierdzić 

że DPS w Krowicy Lasowej bezpiecznie i bez strat przetrwał 2021 rok w czasie trwania 

pandemii COVID-19. Zarówno mieszkańcy jak i pracownicy wykazali się zdyscyplinowaniem 

i poczuciem odpowiedzialności, stosując się do zaleceń i obostrzeń wynikających z dyrektyw 

sanitarnych.     

Rok 2021 w działalności Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej był czasem 

bardzo dużych wyzwań zarówno dla mieszkańców jak i zespołu pracowniczego, wobec 

wszystkich zagrożeń jakie przyniosła pandemia COVID-19. Byliśmy odpowiedzialni za 

zaspokajanie potrzeb mieszkańców, w tym również za zapewnienie im poczucia 

bezpieczeństwa. Podjęte zostały starania, aby sprostać wyzwaniom związanym 

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa podczas pierwszej fali zachorowań.  Skupiliśmy się na 

utrzymaniu dobrej obsługi naszych mieszkańców, rozwijaniu współpracy z lokalnymi 

organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych  oraz poprawie efektywności 

gospodarowania zasobami. Dążyliśmy do zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych 

usług opiekuńczych.  

 

 

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 
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Krajowym Rejestrze Sądowniczym dokonano pod nr 0000724197. 

Przedmiotem działalności spółki jest działalność podstawowa: pobór, uzdatnianie                                

i dostarczanie wody,  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, oraz działalność pozostała w 

skład której wchodzi między innymi: pozyskanie drewna, działalność usługowa związana z 

leśnictwem, działalność związana z odpadami, działalność w zakresie budownictwa, 

działalność usługowa związana  z zagospodarowaniem terenów zielonych, działalność 

związana z pochówkiem zmarłych,  pozostała działalność usługowo-gastronomiczna związana 

z przygotowaniem posiłków dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Krowicy 

Lasowej, wyżywieniem dzieci w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej, dożywianiem dzieci 

w Gminnym Żłobku w Dąbkowie, Niepublicznym Przedszkolu „Kraina Malucha” w 

Dąbkowie, Spółdzielnia Socjalna   „Magiczny Zakątek” w Dąbkowie.   

Kapitał podstawowy zakładowy spółki  wynosi 308 000 zł, kapitał zapasowy 62 708,56 

zł 

 w tym wkład pieniężny  wniesiony w 2020 roku 70.000,00 zł, wkład niepieniężny (aport) 

263 021,58 zł. W skład aportu wchodzi: koparko-ładowarka, ciągnik rolniczy, samochód 

dostawczy, przyczepa, wyciągarka leśna Tajfun, przyczepa leśna, samochód ciężarowy 

PEUGEOT Partner, samochód ciężarowy Lublin, przyczepa lekka, kuchnia elektryczna 

sześciopalnikowa,  .  Organami spółki są zgromadzenie wspólników   (Gmina Lubaczów 

posiada 100% udziałów w Spółce),  rada nadzorcza  i zarząd.  

                   Zakład Usług Komunalnych  sp. z o. o. z siedzibą w Mokrzycy rozpoczął 

działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej z dniem 16.04.2018r., w zakresie  

pozyskania drewna z dniem 01.07.2018r., w zakresie prowadzenia działalności 

gastronomicznej i obsługi cmentarzy  od 01.04.2019r.,  prowadzenie targowiska w Krowicy 

Hołodowskiej od 16.04.2019r.  

 W skład organizacyjny spółki wchodzi: prezes zarządu /umowa menadżerska/,                                    

główny księgowy/0,5etat/, stanowisko ds. rozliczeń/0,75 etatu/, specjalista ds. poboru opłat                                  

/1,75 etatu/, kierownik ds. eksploatacji /1 etat/, kierownik biura zarządu  /1etat/, pracownicy 

związani z obsługą sieci i oczyszczalni ścieków (4 etaty), pracownicy związani z gospodarką 

leśną (2 etaty),     pracownicy związani z obsługą cmentarzy (2 etaty), oraz pracownicy związani 

z gastronomią  w Dąbrowie (6 etatów ),  na targowisku w  Krowicy Hołodowskiej (1 etat). 

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: 
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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 2021r. 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 01.01.2021r do 31.12.2021r. kształtowała 

się następująco: 

Stacja Uzdatniania Wody Produkcja ogółem 

Huta Kryształowa 1 395 m3 

Mokrzyca 222 311 m3 

Szczutków 63 328 m3 

Wólka Krowicka 95 887 m3 

Hurcze 5 662 m3  

Ogółem 388 583 m3 

Łączna ilość wody wyprodukowanej i zakupionej przez Spółkę dla zaspokojenia potrzeb 

zbiorowego zaopatrzenia i prowadzenia działalności wyniosła 388 583 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 



Raport o  stanie Gminy Lubaczów za rok 2021 

147 

 

własnym zakresie w oparciu o swoich pracowników. W okresie sprawozdawczym oprócz 

bieżącej eksploatacji i konserwacji usunięto  9 awarii sieci wodociągowej i 11 awarii na sieciach 

kanalizacyjnych. W okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r. sprzedano na terenie Gminy 

Lubaczów 273 590,60 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 61 szt. 

zlokalizowane                                            w miejscowościach: Antoniki szt. 2,  Bałaje 3 szt., 

Basznia Dolna 6 szt., Dąbków 3szt., Hurcze 3 szt., Karolówka 4 szt., Lisie Jamy 4 szt., Młodów 

11 szt., Mokrzyca szt.2 , Piastowo szt. 2 Opaka szt. 3, Wólka Krowicka szt. 2, Załuże szt. 8 i 

Tymce szt. 3, Basznia Górna szt. 4. 

Produkcja ścieków  w okresie sprawozdawczym z terenu Gminy Lubaczów na poszczególne 

zlewnie przedstawia się następująco: 

Nazwa oczyszczalni Produkcja w m3 

Oczyszczalnie Gmina Lubaczów 

Załuże 94 475 m3 

Krowica Sama 3 175 m3 

Huta Kryształowa 1 056 m3 

Oczyszczalnia Miasto Lubaczów 

Młodów-Karolówka 36 768 m3  

Opaka-Dąbków 29 367 m3 

Lisie Jamy-Wólka Krowicka 49 015 m3 

Oczyszczalnia Oleszyce 

Hurcze 5 662 m3 

Ogółem 219 518 m3 

 



Raport o  stanie Gminy Lubaczów za rok 2021 

148 

 

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 2021r. 

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: 2,40 zł netto: od 28.10.2021 r. - 2,49 zł netto 

- za 1m3 oczyszczonych ścieków: 5,65 zł netto: od 28.10.2021 r. - 5,70 zł netto 

Realizacja rzeczowo - finansowa przychodów:  

a) przychody z działalności sprzedaży wody i ścieków przedstawiają się następująco: 

Przychody w działalności 
Jedn. 

miary 

Przychody w 2021r  netto 

cena zł ilość m3 przychód zł 

Woda 

sprzedaż wody zł/m3 

2,40  

od 

28.10.2021r. 

2,49 273 590,60 657 234,26 

Ścieki 

sprzedaż 

odprowadzonych ścieków zł/m3 

5.65 

od 

28.10.2021r. 

5,70 

 147 836,20 835 612,06 

Razem przychód netto 1 492 846,32 

 

 

b) przychody z działalności leśnej w okresie sprawozdawczym wyniosły w kwocie: 144 090,48 

zł   
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Zgodnie z umowa zawartą z Gmina Lubaczów w okresie 08.01.2021r do 31.12.2021r w 

działalności leśnej przychody z pozyskania drewna wykonano: 

- pozyskanie drewna wielkowymiarowego 1 780,34 m3 w kwocie 65 872,58 zł 

- pozyskanie drewna średniowymiarowego 234,49 m3 w kwocie 8 441,64 zł 

- zrywka drewna wielkowymiarowego 1 780,34 m3 w kwocie 51 629,86 zł 

- zrywka drewna średniowymiarowego 234,49 m3 w kwocie 6 800,21 zł 

- wycinka drzew trudnych na kwotę, wykonanie chemicznego zabezpieczenia upraw, 

zarobkowanie gałęzi na działkach gminnych 11 346,19 zł. 

 

c)  przychody z działalności usługowej w okresie sprawozdawczym wyniosły: 298 631,89 zł                             

Prace usługowe wykonane przez spółkę w okresie sprawozdawczym: wykonanie sieci            

wodno-kanalizacyjnego w Lisich Jamy ul. Długa,  wykonanie przyłącza kanalizacyjnego                     

w Lisich Jamach  (Pan Matys), wykonanie sieci kanalizacyjnej  w Załużu, budowa sieci 

wodociągowych  i kanalizacyjnych na terenie Gminy Lubaczów-krótkie odcinki, budowa sieci 

wodociągowej w Młodowie na ul. Kościuszki, budowa sieci kanalizacji sanitarnej                      w 

Młodowie na Uul. Technicznej, budowa sieci wodociągowej w Dąbkowie i Baszni Dolnej, 

wykonanie przyłącza kanalizacyjnego szatnia Basznia Dolna, naprawa przepustu                                

w Mokrzycy. 

 

d)  przychody z pozostałej działalności /plombowanie licznika, montaż licznika, 

odprowadzanie                      i oczyszczanie ścieków Tymce/ za okres sprawozdawczy wyniosły: 

40 615,90 zł 

e)  przychody z działalności obsługi cmentarzy za okres sprawozdawczy wyniosły: 229 159,22 

zł spółka zajmowała się administrowaniem cmentarzy w Gminie Lubaczów w 2021 roku                                  

w miejscowościach: Krowica Sama, Lisie Jamy, Młodów, Szczutków, Załuże, Basznia Dolna.                     

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 2021r w wysokości 25 zł brutto od 

gospodarstwa.                                         W okresie sprawozdawczym przychody z pochówku 

zmarłych wyniosły: 50 739,46 zł,  przychody                            z wykonania piwniczek w kwocie 

83 297,76 zł,  pozostałe usługi zlecone przez Gminę Lubaczów                        w kwocie  

95 122,00 zł.   
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f) przychody z działalności gastronomicznej targowisko Krowica Hołodowska                                                   

od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wyniosły w kwocie 192 196,45 zł 

g) przychody z działalności gastronomicznej w od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.  wyniosły:                          

676 533,17 zł. Działalność gastronomiczna związana jest  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, 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. 

 

Starty poniesione w poszczególnych gałęziach sprzedaży spowodowane były trwająca 

pandemią wirusa COVID-19. Szczególnie została dotknięta działalność gastronomiczna, 

ponieważ dzieci                         w szkołach  nie uczęszczały w zajęciach stacjonarnych, nauka  

odbywała się zdalnie.  W  żłobkach                       i przedszkolach zmniejszona była liczba 

dzieci, oddziały przedszkolne i żłobki często objęte były kwarantanną. W związku z  zakazem 

kontaktu było mniejsze zapotrzebowanie na  usługi gastronomiczne od osób prywatnych i firm 

(chrzciny, komunie imprezy okolicznościowe).                                 

Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. otrzymał dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  na zadanie pt.: „Budowa sieci 

wodociągowej        i sieci sanitarnej                     w miejscowości Opaka(Żuki) i Dąbków 

(osiedle) wraz z budową ujęcia wody  i rozbudową stacji uzdatniania wody w Szczutkowie w 

kwocie 536.843,00 zł. 

Koszty poniesione w 2021 roku w układzie rodzajowym w  tym z poniesionymi kosztami 

ogólnozakładowymi do poszczególnych działalnościach: 
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Wynik finansowy osiągnięty za 2021 rok  

- strata brutto   -205 844,86 zł (przychody 3 074 073,43 zł - koszty 3 279 918,29 zł) 

Wynik finansowy na poszczególnych  działalnościach przy 100%  przypisie przychodów: 

- dostawa wody /plus/ 53 526,12 zł   

a) przychody:  657 234,26 zł 

b) koszty: 603 708,14 zł  

- oczyszczanie ścieków /minus/ 247 338,85 zł   

a) przychody: 835 612,06 zł 

b) koszty: 1 082 950,91 zł  

- usługi leśne /minus/ 21 735,90 zł   

a) przychody: 144 090,48 zł 

b) koszty: 165 826,38 zł  

Dostarczani

e wody

Sprzedaż  

ścieków
Usługi leśne

Działalność 

cmentarna

Działalność 

Targowisko 

Krowica 

Hołodowska

Działalność 

gastronomi

czna

Działalnoś

ć usługowa

Koszty 

zakładowe
Razem:

Amortyzacja 31 493,80 20 995,88 16 974,72 3 739,80 0,00 7 175,88 0,00 0,00 80 380,08

Zużycie materiałów 57 028,26 33 645,27 23 094,86 46 304,95 60 762,09 348 787,50 147 581,50 9 433,21 726 637,64

Energia elektryczna 154 731,28 232 087,87 0,00 356,36 7 614,40 26 649,73 0,00 0,00 421 439,64

Paliwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Usługi obce 70 246,07 589 415,35 101,51 5 792,05 78 164,20 13 052,68 0,00 15 926,06 772 697,92

Podatki i opłaty 37 551,28 22 781,24 103,00 7 560,00 360,00 298,01 1 535,53 99,00 70 288,06

Wynagrodzenia 175 425,03 116 671,68 90 541,28 133 628,06 51 510,81 257 412,29 55 637,47 88 222,72 969 049,34

składki ZUS 31 761,49 20 925,16 18 361,91 22 035,70 10 170,32 53 012,78 10 035,56 14 456,87 180 759,79

Świadczenia 

pracownicze
10 967,22 6 448,90 4 603,01 4 100,64 1 289,07 8 232,24 0,00 2 454,91 38 095,99

Pozostałe 

koszty+ryczałt 

samochodowy

7 079,23 4 719,51 5 516,45 0,00 297,36 2 957,28 0,00 0,00 20 569,83

Razem: 576 283,66 1 047 690,86 159 296,74 223 517,56 210 168,25 717 578,39 214 790,06 130 592,77 3 279 918,29

Koszty zakładowe 

(podział)
27 424,48 35 260,05 6 529,64 10 447,42 7 835,57 28 730,41 14 365,20 130 592,77

Ogółem:
603 708,14 1 082 950,91 165 826,38 229 155,26 3 279 918,29233 964,98 218 003,82 746 308,80
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- działalność cmentarna /minus/ 4 805,76 zł 

a) przychody: 229 159,22 zł 

b) koszty: 233 964,98 zł 

- działalność Targowisko Krowica Hołodowska  /minus/  25 003,82 zł 

a) przychody: 192 196,45 zł 

b) koszty: 218 003,82 zł 

- działalność gastronomiczna/minus/  69 775,63 zł 

a) przychody: 676 533,17 zł 

b) koszty: 746 308,80 zł 

- pozostała działalność  usługowa /plus/ 110 092,53 zł   

a) przychody: 339 247,79  zł 

b) koszty: 229 155,26 zł  

 

 


