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Wybory do Rady Gminy VII kadencji odbyły się 16 listopada 2014 r. W bezpośrednich wyborach 

dokonano wyboru 15 radnych i wójta gminy.  

Pierwsza sesja odbyła się 1 grudnia 2014 roku. Pierwszą sesję Rady Gminy zgodnie z art. 20 ust. 

2 ustawy o samorządzie gminnym zwołał Komisarz Wyborczy w Zamościu Teresa Renata Bodys. 

Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Piotr Piela wręczył 

radnym rady gminy i wójtowi zaświadczenia o wyborze. Obrady sesji do czasu wyboru 

przewodniczącego rady gminy prowadził radny senior Pan Józef Juś. Na I sesji radni złożyli 

ślubowanie. W tajnym głosowaniu rada gminy wybrała Przewodniczącego rady gminy Pana 

Adama Kniazia i wiceprzewodniczącą Panią Elżbietę Kuźmę, co zostało stwierdzone uchwałami 

rady gminy odpowiednio Nr I/1/2014 i I/2/2014. Na II sesji, która odbyła się 17 grudnia 2014 

roku uchwałą Nr II/3/2014 powołano komisję rewizyjną w składzie: Andrzej Grula - 

przewodniczący, Andrzej Siek – z-ca przewodniczącego, Bogusław Szast, Anna Wiater i Adam Bil. 

Uchwałą Nr II/4/2014 powołano Komisję Planowania Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa 

w składzie: Mirosław Policha - przewodniczący, Jerzy Wiater – z-ca przewodniczącego, Ryszard 

Juszczak, Roman Krupa i Adam Kniaź oraz Komisję do Spraw Społecznych w następującym 

składzie: Teresa Zwolan - przewodnicząca, Józef Juś – z-ca przewodniczącego, Grażyna Błońska, 

Wojciech Harasiuk i Elżbieta Kuźma. 

Wójt Gminy Pan Antoni Wojciech Turczyn został wybrany przez mieszkańców na V kadencję 

w I turze uzyskując poparcie 63,68% głosujących. Wójt złożył ślubowanie na I sesji w dniu 

1 grudnia 2014 roku. 

W kadencji 2014-2018 odbyły się XXXIII sesje rady gminy, podczas których rada gminy podjęła 

215 uchwał w sprawach:  

 budżetu gminy,  

 podatków i opłat lokalnych,  

 organizacyjnych,  

 gospodarczych,  

 społecznych,  

 ochrony środowiska,  

 porządkowych,  

 oświaty,  

 przystąpienia do programów realizowanych w oparciu o środki Unii Europejskiej, 

 zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Rada Gminy podejmując uchwały stwarza płaszczyznę działania w zakresie zaspokajania 

potrzeb zbiorowych mieszkańców i rozwoju gminy, a wójt je wykonuje. Problematyka 

omawianych zagadnień i podejmowanych uchwał w większości dotyczyła spraw finansowych 

i gospodarczych gminy skierowanych na rozwój gminy i rozwiązywanie problemów społecznych 

mieszkańców. Uchwalono; Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 

i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2018; Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Łabunie. Celem opracowania planów było wypracowanie spójnego kierunku określającego 

zakres niezbędnych do podjęcia działań, uwzględniających wzrastające potrzeby ludności, 

tempo rozwoju gospodarczego gminy oraz wymogi ochrony środowiska.  



 

 

 

Rozwój gminy w dużej mierze uzależniony jest od pozyskiwania środków pozabudżetowych, 

w tym celu samodzielnie lub  wspólnie z innymi samorządami realizowane były projekty 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Pozyskanie środków z funduszy pomocowych 

Unii Europejskiej oraz zharmonizowane i systematyczne działanie władz gminy, społeczności 

lokalnej i pozostałych podmiotów funkcjonujących w gminie doprowadziło do ulepszenia 

infrastruktury technicznej i społecznej. Znacznie poprawiły się warunki kształcenia dzieci 

i młodzieży, powstały miejsca rozrywki i wypoczynku. Zdecydowanej poprawie uległa 

infrastruktura dróg gminnych, wyremontowano, wyposażono świetlice wiejskie i remizy 

strażackie. Budowane są więzi społeczne i aktywizowane środowiska lokalne, które integrują 

społeczność gminy oraz umacniają tożsamość kulturową przez włączanie się mieszkańców 

w działalność kulturalną i promocyjną gminy.  

Gmina świadczy na rzecz swoich mieszkańców pewną ilość standardowych, przewidzianych 

ustawowo zadań, których realizacja jest ściśle związana z finansami. Dlatego też zarządzanie 

gminą jest tożsame z zarządzaniem jej finansami, a całokształt gospodarki finansowej gminy 

odzwierciedla jej budżet. Zarządzanie finansami polega na perspektywicznym i bieżącym 

zapewnieniu środków pozwalających na skuteczne i ekonomiczne realizowanie zamierzeń 

wynikających ze strategii rozwoju. Gospodarka finansowa prowadzona przez samorząd gminy 

jest jawna. Projekt budżetu na poszczególne lata przedstawiany był na zebraniach wiejskich. 

Na podstawie zgłaszanych wniosków wprowadzane były zmiany w projekcie budżetu. Polityka 

finansowa gminy podlega kontroli komisji rewizyjnej, która kontroluje działalność wójta 

i jednostek organizacyjnych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w konsekwencji do udzielenia lub 

nieudzielenia przez radę gminy absolutorium wójtowi. W mijającej kadencji rada gminy na 

wniosek komisji rewizyjnej corocznie jednomyślnie udzielała absolutorium wójtowi gminy. 

Komisja Rewizyjna działała pod przewodnictwem Pana Andrzeja Gruli. W omawianym okresie 

odbyło się 21 posiedzeń. Komisja pracowała w oparciu o plan pracy uchwalony przez radę 

gminy na okres roku kalendarzowego. Komisja oprócz sporządzania wniosku o udzielenie 

absolutorium wójtowi sprawdzała roczne i półroczne wykonanie budżetu gminy, organizację 

i przeprowadzanie postępowań przetargowych, działalność jednostek organizacyjnych gminy, 

wykorzystanie dotacji na realizację zadań kultury fizycznej, realizację dochodów własnych, 

wykorzystanie środków na remonty szkół. Ponadto komisja każdego roku przedstawiała swoje 

propozycje stawek podatków i opłat lokalnych. 

Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa pracowała na 23 posiedzeniach pod 

przewodnictwem Pana Mirosława Polichy, zajmując się przede wszystkim sprawami 

związanymi z budżetem gminy, gospodarką i planem zagospodarowania przestrzennego gminy, 

ochroną środowiska. Komisja opiniowała strategię rozwoju gminy, gminny program opieki na 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt, budżet i zadania 

przyjmowane do realizacji w poszczególnych latach oraz sprawozdania z wykonania budżetu. 

Komisja opiniowała również wnioski w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy na 

sfinansowanie prac konserwatorskich zabytków znajdujących się terenie gminy. Każdego roku 

komisja przedstawiała swoje propozycje stawek podatków i opłat lokalnych. 

Komisja do Spraw Społecznych pracowała pod przewodnictwem Pani Teresy Zwolan. 

W minionym okresie odbyły się 22 posiedzenia komisji. Komisja opiniowała projekty uchwał 



 

 

 

w sprawach dotyczących pomocy społecznej, oświaty, kultury. Komisja zajmowała się 

funkcjonowaniem szkół, biblioteki, GOPS. Opiniowała programy i sprawozdania z ich 

wykonania: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Programu Zapobiegania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

Programu Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łabunie. Opiniowała 

sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sprawozdanie z realizacji 

strategii rozwiązywania problemów społecznych, plan potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 

zasobów pomocy społecznej. Komisja opiniowała sprawozdania dyrektorów szkół dotyczące 

realizacji zadań oświatowych w poszczególnych latach roku szkolnego. Komisja zajmowała się 

też stanem bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy oraz przygotowaniem szkół do 

rozpoczęcia roku szkolnego. Corocznie komisja przedstawiała propozycje stawek podatków, 

a także opiniowała budżet gminy i sprawozdanie z wykonania w zakresie działalności komisji. 

Wnioski zgłaszane przez radnych w zdecydowanej większości dotyczyły remontów, 

modernizacji i budowy dróg powiatowych i gminnych. Gmina finansowo uczestniczyła 

w modernizacji dróg powiatowych w Majdanie Ruszowskim, Łabuńkach Pierwszych, Łabuniach 

i Barchaczowie. 

W mijającej kadencji realizowano zadania, o których najczęściej była mowa na sesjach rady 

gminy oraz zebraniach wiejskich i innych spotkaniach z mieszkańcami. Postawiliśmy na stabilny, 

ciągły i zrównoważony rozwój gminy. Podsumowanie realizacji zadań w okresie mijającej 

kadencji Samorządu Gminy Łabunie zostanie przedstawione w sprawozdaniu z realizacji 

programu kadencyjnego. 

 

 
 

 

Opracowała: 

Agnieszka Krupa 

Inspektor ds. obsługi samorządu gminy 

i spraw obywatelskich 


