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Powoli dobiega końca kolejna kadencja samorządu. Koniec kadencji to w każdym 

samorządzie pora podsumowań. Robi się bilans tego, co zostało zaplanowane 

i co wykonane w ciągu czterech lat. Kończąca się kadencja 2014–2018 jest ostatnią 

czteroletnią kadencją. W nadchodzących wyborach samorządowych organ stanowiący 

i wykonawczy wybierany będzie na pięcioletnią kadencję. W mijającej kadencji 

samorządy borykały się z wieloma problemami związanymi z interpretacją przepisów. 

Sporym wyzwaniem była reforma oświaty. Najwięcej kłopotów przysporzyła ustawa 

Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. Mieliśmy 

trudne zadanie podejmowania uchwał ze względu na zbyt późno wydawane przepisy 

prawne i niejasności legislacyjne. Mijająca kadencja to też czas zmagania się z niskim 

budżetem i zlecaniem do wykonania nowych zadań z zakresu administracji rządowej, 

przy jednoczesnym przekazywaniu niewystarczających kwot na te cele, ale to również 

czas korzystania z funduszy unijnych. Podejmowaliśmy szereg działań mających na celu 

poprawę jakości życia mieszkańców i dynamiczny rozwój. Jednym z głównych zadań 

było zapewnienie mieszkańcom odpowiednio przygotowanej infrastruktury. 

Priorytetowo traktowane były inwestycje z zakresu ochrony środowiska, gdyż to ich 

realizacja może przyśpieszyć lub zahamować dalszy rozwój gminy. Wykonano także 

szereg mniejszych, ale równie ważnych dla lokalnej społeczności inwestycji. Trudno je 

wartościować, ponieważ każde z nich było istotnym z punktu widzenia zadań, jakie 

należą do zadań gminy. Widoczne zmiany zachodzące w naszej gminie to wytyczanie 

celów w dialogu z mieszkańcami poszczególnych sołectw, z radnymi, sołtysami, 

organizacjami pozarządowymi. Każdego roku kiedy przygotowujemy coroczny plan 

inwestycji gminnych bierzemy pod uwagę propozycje zgłaszane podczas zebrań 

wiejskich, a także wnioski kierowane bezpośrednio do wójta. Wsłuchiwanie się w ich 

głosy i potrzeby owocuje wyborem zadań najpilniejszych do realizacji w danym 

środowisku. Konsekwentna realizacja zadań pozwala na zrównoważony stabilny i ciągły 

rozwój gminy. Corocznie przeznaczamy środki na inwestycje, oświatę, infrastrukturę 

drogową, ochronę środowiska, bezpieczeństwo, sport i kulturę. To, że jako gmina 

o niskich dochodach własnych potrafimy systematycznie podnosić jakość życia naszych 

mieszkańców wynika z rozsądnego wydatkowania środków oraz umiejętności 

skutecznego pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania zarówno ze środków Unii 

Europejskiej jak i funduszy krajowych. Budżet gminy na każdy rok opiniowany był 

pozytywnie przez stałe komisje rady gminy i uchwalany jednogłośnie przez radę gminy. 

Również coroczne sprawozdania z wykonania budżetu gminy przyjmowane były 

jednogłośnie przez komisje i radę gminy. Rada Gminy po przyjęciu sprawozdania 

z wykonania budżetu udzielała wójtowi absolutorium, w każdym roku za udzieleniem 

absolutorium głosowali wszyscy radni. Dobra współpraca pozwoliła nam osiągnąć 

wyznaczane cele, a okres mijającej kadencji sprawił, że nasza gmina jest coraz 

piękniejsza i przyjazna dla mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie problemy 

zostały rozwiązane, jednak były to cztery lata pozytywnych zmian i dalszego rozwoju 

gminy. Podejmowane przedsięwzięcia mogły zostać zrealizowane dzięki społecznej 

pracy, zaangażowaniu i wsparciu radnych, sołtysów, Stowarzyszeń, Kół Gospodyń 



 

 

 

Wiejskich, jednostek OSP, a także wielu mieszkańców gminy. Uprawnione są więc słowa 

mojej wdzięczności dla wszystkich, którzy przyczynili się do wspólnej satysfakcji 

z wykorzystania szans przez nasz samorząd. 

W latach 2014-2018 pozyskaliśmy 7.593.608,78 zł środków z Unii Europejskiej oraz 

340.705,00 zł środków z innych źródeł. Na dofinansowania pozyskane w ramach 

projektów realizowanych z środków europejskich złożyły się: 

 Zmiana konstrukcji dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Ruszowie - całkowita 

wartość projektu 202.922,04 zł, dofinansowanie 40.000, zł, 

 Utworzenie fitness parków na wolnym powietrzu w miejscowościach Bródek 

i Ruszów - całkowita wartość projektu 33.357,60 zł, dofinansowanie 21.696,00 zł, 

 Zagospodarowanie terenu pod ogród „Pawie Pióro” w Łabuniach - całkowita 

wartość projektu 54.536,42 zł, dofinansowanie 25.000,00 zł, 

 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łabuńki (Przymiarki, Piaski) 

i w miejscowości Mocówka - całkowita wartość projektu 848.867,28 zł, 

dofinansowanie 506.945,00 zł,  

 Budowa altany i innych obiektów na terenie Izby Muzealnej w Barchaczowie 

w celu nadania funkcji kulturalnej i społecznej całkowita wartość projektu 

101.004,87 zł, dofinansowanie 64.269,00 zł. 

 Budowa placów zabaw i mini-siłowni zewnętrznych w Wólce Łabuńskiej 

i Łabuniach-Reformie całkowita wartość projektu 71.592,15 zł, dofinansowanie 

45.554,00 zł. 

 Wymiana wodociągu w miejscowości Majdan Ruszowski - całkowita wartość 

projektu 1.705.764,54 dofinansowanie 499.564 zł, 

 Przebudowa drogi gminnej nr 110885L Łabuńki Pierwsze – Wierzbie, całkowita 

wartość projektu 870.961,76 zł, dofinansowanie 554.192,00 zł. 

 Szkoła Podstawowa w Łabuńkach Pierwszych – Kompetencje kluczowe 

w Łabuńkach - całkowita wartość projektu 426 433, 43 zł, dofinansowanie 

płatność ze środków europejskich 362 468,41, płatność ze środków krajowych 

42643,34, środki własne 21 321,68 (udostępnienie Sal lekcyjnych). 

 Szkoła Podstawowa w Łabuniach Szkoła kluczowych kompetencji - całkowita 

wartość projektu 441 593,75 zł, dofinansowanie płatność ze środków 

europejskich 375354,68, płatność ze środków krajowych 44159,38, środki 

własne 22079,69 (udostępnienie Sal lekcyjnych). 

 Energia odnawialna na terenie gminy Łabunie –montaż instalacji solarnych 

i fotowoltaicznych całkowita wartość projektu 2.055.254,33 zł, dofinansowanie 

1.570.018,17 zł. 

 Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łabuniach w celu odtworzenia 

funkcji kulturalno-społecznej - całkowita wartość projektu 51 000,00 zł, 

dofinansowanie 32451,00 zł. 

 Utworzenie szlaków rowerowych w gminie Łabunie - całkowita wartość projektu 

50500,00 zł, dofinansowanie 32133,00 zł. 



 

 

 

 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łabunie, Wólka Łabuńska - 

Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnościekowej - całkowita wartość 

projektu 6.506.970,17. dofinansowanie 3.375.194,80 zł. 

 Utworzenie i doposażenie Izby Pamięci bł. Stanisława Starowiejskiego 

i doposażenie Izby Muzealnej w Barchaczowie – wartość projektu 62.680,14 zł 

dofinansowanie 39.883,00 zł. 

Gmina pozyskała również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na następujące zadania: 

 Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w latach 2014- 2018 łączna kwota 

zdania to 85.153,87 z czego dofinasowanie wynosiło 50.500,00 zł. Usunięto 

wyroby zawierające azbest o masie 498,73 Mg. 

 Projekt „Bądź ekologiczny wstąp do Ogrodu – wyposażenie ścieżki edukacyjnej 

w ogrodzie Pawie Pióro w Łabuniach - kwota zadania 65.092,90 zł dofinasowanie 

31.000,00 zł 

Na modernizację dróg gminnych otrzymywaliśmy dofinasowanie z samorządu 

województwa w następujących kwotach:  

  Modernizacja ulicy Leśnej w Łabuniach kwota zadania 246.355,39 zł 

dofinasowanie 80.000,00 zł 

 Modernizacja ulicy Gminnej w Łabuniach kwota zadania 78.921,10 zł 

dofinasowanie 30.000,00 zł 

 Modernizacja drogi w Mocówce kwota zadania 166.411,96 zł dofinasowanie 

60.000,00 zł 

 Modernizacja ulicy Polnej w Łabuniach kwota zadania 154.000,00 zł 

dofinasowanie 60.000,00 zł. 

W bieżącym roku z Funduszu Sprawiedliwości uzyskaliśmy dotację na wyposażenie OSP 

kwota zadania 29.500,00 zł kwota dofinasowania 29.205,00 zł. 

Wykonywana była sieć kanalizacji sanitarnej w msc. Łabuńki Pierwsze (Tuczapy, Piaski) 

i Mocówka oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci w msc. Łabuńki 

Pierwsze, Łabunie i części Wólka Łabuńska. Ogółem wykonano 11 508 mb sieci oraz 

2 pompownie strefowe. Obecnie wykonywana jest sieć kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Łabunie o łącznej długości 11 500 mb. oraz 2 pompownie strefowe.  

Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Majdan Ruszowski - Sieć 

główna 3286 mb. - Przyłącza wodociągowe 1923 mb. - Studnie wodomierzowe 101 szt.  

Wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe na ciągach dróg gminnych, łącznie 4580 mb. 

Łabunie (ul. Leśna) 1500 mb., Wólka Łabuńska 165 mb., Łabuńki Pierwsze – Wierzbie 

2125 mb., Mocówka 790 mb. oraz na drogach dojazdowych powszechnego korzystania - 

msc. Łabunie (ul. Gminna) 550 mb., Wólka Łabuńska – do ul. Lipowej 250 mb. 



 

 

 

Łącznie:800 mb. Ulepszono przejezdność poprzez ulepszenie nawierzchni gruntowej na 

drodze gminnej Łabuńki Pierwsze (Piaski) na odcinku 170 mb. oraz na drogach 

dojazdowych powszechnego korzystania; Łabuńki Pierwsze (k.CPN) 157mb., Wólka 

Łabuńska 120mb., Ruszów 170 mb. Łącznie 447 mb.  

Przyjęta w marcu 2014 roku przez Radę Gminy nowa Strategia Rozwoju Gminy do 2020 

roku definiuje najważniejsze przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze i środowiskowe, 

wypracowane dzięki zaangażowaniu przedstawicieli samorządu, organizacji 

publicznych, przedsiębiorców i lokalnych liderów życia społecznego, w tym zawiera 

kierunki alokacji zasobów, które w możliwie najlepszy sposób powinny przyczynić się 

do realizacji pożądanej wizji rozwoju. Rozstrzygnięcia zawarte w Strategii określają listę 

najskuteczniejszych przedsięwzięć rozwojowych w perspektywie 2014-2020.  

W opracowanym w 2003 roku planie zagospodarowania przestrzennego, w tej kadencji 

dokonano na wniosek zainteresowanych 4 zmiany, piąta zmiana jest w opracowaniu.  

Od 1 września 2017r. w wyniku wprowadzonej ustawowej zmiany ustroju szkół, 

Zespoły Szkół działające w Łabuniach i Łabuńkach Pierwszych zostały przekształcone 

w Szkoły Podstawowe. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik młodzieży klas III 

ukończy gimnazjum. Z dniem 1 września 2019r. w ustroju szkolnym nie będą 

funkcjonować gimnazja. Szkoły działające na terenie gminy są wyposażone 

w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, nowoczesne pomoce dydaktyczne, 

place zabaw. W roku szkolnym 2017/2018 realizowane były dwa projekty w oparciu 

o środku unijne, na łączną kwotę 868027,18 zł. W gminie działa 2 punkty przedszkolne 

zapewniające wychowanie przedszkolne wszystkim dzieciom powyżej 3 lat z terenu 

gminy. Od 1 stycznia 2017r. obsługę szkół prowadzi Centrum Usług Wspólnych.  

W gminie działa orkiestra dęta pod batutą kapelmistrza Zbigniewa Pieczykolana, Chór 

,,Konsonans” prowadzony przez Agnieszkę Brylewicz, dziecięcy zespół taneczny 

„Iskierki” prowadzony przez Panią Halinę Piskorz, kapela "Grześki" z Ruszowa, duet 

„One”, osiem Kół Gospodyń Wiejskich, przy których działają zespoły śpiewacze. KGW 

w świetlicach wiejskich mają do dyspozycji w pełni i wyposażone kuchnie, siedem 

Ochotniczych Straży Pożarnych, Klub Sportowy „Sparta”, Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Gminy Łabunie, Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum „Santa Galla”, 

Stowarzyszenie Wytwórców Oleju Świątecznego, Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji 

Środowisk Lokalnych „Po prostu razem”, Lubelski Związek Hodowców Królików 

Rasowych. W świetlicach wiejskich utworzono siłownie i zewnętrzne fitness Parki. 

Od pięciu lat gmina wydaje gazetę samorządową IGŁA, poświęconą sprawom gminy. 

Każdego roku organizowane są spotkania integracyjne i pikniki dla mieszkańców, 

zajęcia świetlicowe dla dzieci i dorosłych, konkursy plastyczne, recytatorskie, muzyczne, 

sportowe. 

W poszczególnych latach realizacja zadań przedstawiała się następująco: 



 

 

 

Rok 2015 

Budżet gminy w roku 2015 po stronie dochodów wynosił 18.620.255,54 zł a po stronie 

wydatków 19.559.655,54 zł. W trakcie roku wprowadzono zmiany i planowane dochody 

zwiększyły się o kwotę 813.139,82zł, na co złożyły się m.in.: dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa 1.325.461,36 zł, 

dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z UE 46.696,00 zł, dotacja 

z Samorządu Województwa: 80.000,00 zł, środki pozyskane z innych źródeł 

(m.in. WFOŚ, KFSZ) 52.370,00 zł. 

Planowane wydatki zwiększyły się w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 

255.789,29zł, dokonane zwiększenia dotyczyły głównie realizowanych zadań własnych 

i zleconych w związku z otrzymanymi dotacjami, m.in. w działach: rolnictwo 

i łowiectwo, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza. 

Dochody w 2015 roku zostały zrealizowane na kwotę 19.301.901,16 zł a wydatki 

w kwocie 18.977.808,13 zł. W strukturze wydatków gminnych pierwszą pozycję zajmuje 

utrzymanie szkół gminnych wraz z obsługą – 41,37 % wydatków ogółem, gospodarka 

komunalna 17,93 % oraz pomoc społeczna 17,26%.  

Oświata i wychowanie, w dziale tym wydatki realizowane były przez jednostki 

budżetowe oraz bezpośrednio przez urząd gminy. Jednostki budżetowe zrealizowały 

wydatki w wysokości 7.604.860,60 zł, w tym; Szkoła Podstawowa Łabunie 3.680.729,50 

zł, Szkoła Podstawowa Łabuńki Pierwsze 1.469.036,67 zł, Gimnazjum Łabunie 

1.688.857,28 zł, Gimnazjum Łabuńki Pierwsze 573.935,27 zł, S.B.O. Szkół 192.301,88 zł.  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 402 285,47 zł, obejmowała zadania 

związane m.in. z gospodarką odpadami, kanalizacją, os wietleniem dro g oraz 

utrzymaniem obiekto w gminnych. Wydatkowano s rodki m.in. na budowę kanalizacji 

sanitarnej 2.373.024,81 zł, transport odpadów komunalnych 315.763,87 zł, kanalizację 

sanitarną (odbiór ścieków 84.121,73 zł, założenie ogrodu „Pawie Pióro” 97 137,07 zł, 

oświetlenie dróg 149.434,05 zł.  

W ramach wydatko w inwestycyjnych zrealizowano inwestycję pt. „Budowa przyłączy 

kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci w msc. Łabun ki Pierwsze, Łabunie i Wo lka 

Łabun ska” na kwotę 1.312.163,34zł.  

W 2015r. zostały zrealizowane dwa projekty inwestycyjne objęte dofinansowaniem 

z Programu Rozwoju Obszaro w Wiejskich: projekt pt. Budowa sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości Łabuńki (Przymiarki, Piaski) i miejscowości Mocówka na kwotę 

1.060.861,47 zł w tym wykonanie sieci 1025191,47 zł, nadzór inwestorski 35.670,00 zł, 

projekt pt. Zagospodarowanie terenu pod ogród „Pawie Pióro” w Łabuniach - wartość 



 

 

 

projektu 54.536,42 zł, dodatkowe wydatki związane z realizacją tego projektu wyniosły 

42.600,65 zł. 

W ramach wydatko w inwestycyjnych dobudowano zadaszenie w s wietlicy wiejskiej 

w Barchaczowie. Wykonano projekt budowalno-wykonawczy kanalizacji sanitarnej 

w Łabuniach-Reformie na kwotę 12.300,00 zł. Opracowano dokumentację projektowo-

kosztorysową wymiany sieci wodociągowej w miejscowości Majdan Ruszowski 

42.900,00 zł i przygotowano dokumentację dotyczące przyszłych zadań remontowych.  

Projekt „Utworzenie fitness parku na wolnym powietrzu w miejscowościach Bródek 

i Ruszów” został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

w ramach projektu zakupiono wyposażenie siłowni zewnętrznych w Bródku i Ruszowie 

33 357,60 zł. W ramach wydatko w inwestycyjnych dobudowano zadaszenie w s wietlicy 

wiejskiej w Barchaczowie. Wykonano projekt budowalno-wykonawczy kanalizacji 

sanitarnej w Łabuniach-Reformie na kwotę 12.300,00 zł. Opracowano dokumentację 

projektowo-kosztorysową wymiany sieci wodociągowej w miejscowości Majdan 

Ruszowski 42.900,00 zł i przygotowano dokumentacje dotyczące przyszłych zadań 

remontowych.  

W dziale Transport i łączność wydatki wyniosły 738.018,19, wydatkowano środki na 

remont i odtworzenie dróg gminnych. Remont drogi w Wólce Łabuńskiej na kwotę 

61236,73 zł, na naprawę dróg i udrażnianie rowów po powodzi w kwocie 83.151,40 zł. 

Wykonano odwodnienie w miejscowości Łabuńki Drugie oraz przeprowadzono remont 

chodnika w Barchaczowie, wykonano modernizację ul. Leśnej w Łabuniach za kwotę 

246.355,39 zł - inwestycja była współfinansowana ze środków Samorządu 

Województwa w kwocie 80.000,00 zł.  

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 230.991,53 zł, wydatki 

związane były z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych 

działających na terenie gminy. W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano 

środki w wysokości 40.000,00 zł na usunięcie skutków gwałtownych burz z opadami 

deszczu w miesiącu maju 2014r. Poniesiono koszty związane były z wypompowaniem 

zanieczyszczonej wody ze studni, dostarczaniem wody pitnej w podtopionych 

miejscowościach, wywozem odpadów komunalnych, badaniem czystości wody 

w studniach.  

Pomoc społeczna 3274691,70 zł. W ramach pomocy społecznej ponoszone były wydatki 

na zadania zlecone i własne, w tym: zadania zlecone 2.259.634,35 zł, zadania własne 

1.015.057,35 zł. Wydatki dotyczące zadań zleconych to: świadczenia rodzinne, składki 

na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno–rentowe, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatek 

energetyczny oraz zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową. W ramach działań związanych ze wspieraniem rodziny zatrudniono 



 

 

 

asystenta rodziny. Pomoc materialna dla uczniów - 277 858,90 zł. Poniesione wydatki 

dotyczą wypłaconych stypendiów, zasiłków socjalnych, wyprawki szkolnej dla uczniów 

z terenu gminy.  

W trakcie roku zorganizowano pięć konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

mieszkańców („Malowanie kolęd”, „Biała Dama”, „Przed Wielkanocą”, „Słodko jest 

mieszkać w Łabuniach”, Konkurs Interdyscyplinarny - w roku św. Jana Pawła II). Odbyły 

się również Konkursy i przeglądy muzyczne: VI Przegląd Kolęd i Pastorałek w Łabuniach 

oraz eliminacje gminne – Śpiewający słowik w Łabuńkach. W drugim półroczu 2015 r. 

miał miejsce IV Gminny Przegląd Pieśni Żołnierskiej w Barchaczowie. Wychodząc 

naprzeciw oddolnym inicjatywom Gmina wspomagała finansowo organizację spotkań 

integracyjnych mieszkańców: spotkanie opłatkowe i jasełka w Majdanie Ruszowskim, 

Dzień Babci i Dziadka w Ruszowie, ognisko integracyjne w Łabuniach-Reformie. 

Dla dzieci z terenu gminy zorganizowano ferie zimowe z balami karnawałowymi 

w Wólce Łabuńskiej, 

Łabuniach i Barchaczowie. W trakcie I półrocza przy finansowym wsparciu urzędu 

odbyło się sześć pikników w sołectwach ( piknik rodzinny „Wielka Majówka”, 

Noc świętojańska w Wierzbiu, piknik rodzinny w Bródku w ramach konkursu ofert, 

„Powitanie lata”, piknik rodzinny w Majdanie Ruszowskim, Mocówce i Barchaczowie). 

W drugim półroczu 2015 roku odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne i Imprezy 

integracyjne (Pieczony ziemniak w Ruszowie, Ognisko integracyjne dla mieszkańców 

Wólki Łabuńskiej). W trakcie roku przeprowadzono w Ruszowie warsztaty dla 

mieszkańców z terenu gminy (Zdobienie butelek–decoupage, stroiki 

bożonarodzeniowe). Dla gminnych KGW zorganizowano wycieczkę w podziękowaniu za 

zaangażowanie kół w rozwój gminy oraz wyjazd na Forum Kobiet Aktywnych 

w Józefowie n. Wisłą. Przygotowana została sesja naukowa poświęcona sylwetce Jana 

Jakuba Zamoyskiego–fundatora zabytkowego pałacu w Łabuniach. Podjęto również 

inicjatywę Narodowego czytania, w 2015 roku była to „Lalka” B. Prusa. Zorganizowano 

imprezy sportowe: turnieje piłki halowej o puchar wójta w Łabuńkach Pierwszych, 

turnieje dzikich drużyn, wsparto finansowo organizację turnieju karate o puchar wójta. 

Z okazji Dnia Dziecka odbyły się piknik i zawody strzeleckie oraz rodzinne igrzyska na 

„Orliku”. Przy finansowym udziale gminy zorganizowano karnawałowe harce Freestyle 

Dance w Łabuńkach, rajd rowerowy Łabuńki Pierwsze–Lipsko–Polesie i III Rajd Pieszy 

Szlakiem Poległych i Pomordowanych–Barchaczów–Bródek. Zorganizowano Turniej 

piłki nożnej o Puchar RP na Orliku w Łabuniach i Mikołajkowy Turniej karate. 

  



 

 

 

Rok 2016 

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy określał kwotę planowanych dochodów 

budżetu gminy w wysokości 19.046.609,00 zł dochody bieżące 16.754.095,00 zł 

i majątkowe 2.292.514,00 zł) oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 20.598.616,00 zł 

W trakcie roku wprowadzono zmiany w budżecie uchwałami i zarządzeniami 

zmieniającymi budżet. Konieczność dokonywania zmian wynikała z otrzymywanych 

decyzji finansowych. Znaczącą pozycją zwiększającą planowane dochody i wydatki była 

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu 500+, dotacja na zwrot 

podatku akcyzowego, dotacje przedszkolne, stypendia socjalne. Pozostałe zmiany 

w planie wydatków wynikły z bieżących potrzeb, realizowanych remontów oraz zmian 

i przesunięć w realizacji na kolejne lata zadań inwestycyjnych (związane 

z pozyskiwaniem dofinasowania na realizację zadań ze środków unijnych). W wyniku 

wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 

2.795.099,08 zł oraz wydatków o 1.257.392,08 zł. 

Dochody zostały zrealizowane na kwotę 21.845.811,62 zł. Otrzymane subwencje 

i dotacje w łącznej wysokości 16.652.077,10 zł, to 75,88 % dochodów ogółem. W 2016 

roku wpłynęły do budżetu subwencje w wysokości 9.098.605,00 zł oraz dotacje i środki 

wysokości 7.477.640,25 zł, w tym na zadania zlecone 6.551.966,78 zł. Główną pozycją 

tych dochodów jest subwencja oświatowa, która generuje 31,83%. Zwiększenie kwot 

dotacji na zdania zlecone wynika z realizacji Programu 500+ (kwota dotacji 

3.571.396,61 zł). W 2016 roku zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 

109.368,00 zł, w tym m.in. 

 pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w związku z zakończeniem realizacji projektu „Bądź ekologiczny! Wstąp 

do Ogrodu”- realizacja ścieżki edukacyjnej na Pawim Piórze kwota 

dofinansowania 31.000,00 zł.  

 dofinansowanie z samorządu województwa w wysokości 30.000,00 zł na 

modernizację drogi gospodarczej (ul. Gminna w Łabuniach ). 

 środki otrzymane na realizację zadania „Energia odnawialna na terenie gminy 

Łabunie” 36.400,00 zł.  

 Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 20.798.109,97 zł. Wydatki bieżące wyniosły 

97,78 % wydatków ogółem 20.336.524,93 zł. W strukturze wydatków pierwszą pozycję 

zajmuje utrzymanie szkół gminnych wraz z obsługą–38,00 %, pomoc społeczna 34,01% . 

Wzrost wydatków w obrębie pomocy społecznej wynikał z realizacji programu 500+.  

Wydatki na oświatę pokrywane były w 66,75 % z subwencji oświatowej w wysokości 

5.275.935 zł, dotacjami i innymi środkami w 3,22% tj. 254.747,41 zł, pozostała kwota 

2.373.570,60 zł (30,03%) to środki własne gminy. W dziale tym wydatki realizowane 



 

 

 

były przez szkoły oraz urząd gminy. Bezpośrednio poniesione przez Zespoły Szkół 

i Samorządowe Biuro Obsługi Szkół wydatki wyniosły 7.614.568,81 zł, urząd gminy 

zrealizował wydatki w wysokości 289.684,20zł. Część wydatków została pokryta 

dotacjami i środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dotacje przeznaczone były 

na zakup podręczników dla uczniów i książek do biblioteki szkolnej oraz na realizację 

zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W trakcie roku nastąpiło połączenie 

szkół podstawowych i gimnazjów w Zespoły Szkół. 

I-VIII Szkoła Podstawowa Łabunie 2.552.204,96 zł 

Szkoła Podstawowa Łabuńki 952.661,26 zł 

Gimnazjum Łabunie 1.237.401,05 zł 

Gimnazjum Łabuńki 417.968,56 zł 

IX-XII Zespół Szkół w Łabuniach 1.608.666.58 zł 

Zespół Szkół w Łabuńkach 616.800,61 zł 

I-XII S.B.O. Szkół Łabunie 228.865,79 zł 

Wydatki realizowane przez urząd gminy dotyczyły dowozu dzieci do szko ł kwota 

127.597,16 zł oraz zapewnienie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Os rodko w 

Szkolno-Wychowawczych. Remonty szko ł wyniosły 74.054,69 zł (w tym m.in. remont 

pomieszczen  punktu przedszkolnego w Łabuniach 26.981,61 zł oraz ocieplenie budynku 

Zespołu Szko ł w Łabun kach Pierwszych). Ponoszono ro wniez  opłaty za dzieci 

uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy 29.564,28 zł.  

Działalnos c  gminy w zakresie pomocy społecznej w kwocie 6.587.543,76 zł finansowana 

była dotacjami, s rodki własne wyniosły 486.869,09 zł. Ogo łem poniesiono wydatki m. in. 

na wypłatę s wiadczen  na rzecz oso b fizycznych (zasiłki i s wiadczenia wychowawcze) 

w kwocie 6.221.132,93 zł tj. 87,94 % ogo łu wydatko w. W ramach realizowanych zdan  

zleconych finansowanych w całos ci dotacjami z Urzędu Wojewo dzkiego, Gminny 

Os rodek Pomocy Społecznej wypłacał s wiadczenia wychowawcze i rodzinne (zaliczki 

alimentacyjne), zapewniał specjalistyczne usługi opiekun cze, dofinansował składki na 

ubezpieczenia zdrowotne. GOPS realizował s wiadczenia wychowawcze program 500+ - 

przyznano s wiadczenia 503 rodzinom na 784 dzieci w łącznej kwocie 3.501.372 zł. 

Os rodek realizował s wiadczenia rodzinne (440 rodzin na łączną kwotę 2.126.040 zł) 

i s wiadczenia z funduszu alimentacyjnego (33 osobom na kwotę 140.740 zł). Wypłacono 

17 osobom zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 117.750 zł. Zadania własne 

realizowane przez Os rodek to przede wszystkim zasiłki okresowe i stałe, realizacja 

Programu „Pomoc pan stwa w zakresie doz ywiania", pobyt w Domach Pomocy 



 

 

 

Społecznej. W ramach Pomocy materialnej dla ucznio w poniesione wydatki w kwocie 

257.467,60 zł dotyczyły wypłaconych stypendio w i zasiłko w socjalnych dla ucznio w 

z terenu gminy, stypendio w naukowych i sportowych. Dofinansowanie zakupu 

podręczniko w w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Udział własny gminy 

w wypłaconych stypendiach socjalnych wynio sł 20%, 47.438,52 zł. Od wrzes nia 2016 r. 

realizacja zadania pomoc materialną w formie stypendio w i zasiłko w szkolnych została 

przekazana do GOPS.  

W dziale Transport łączność zaplanowano wydatki związane z modernizacją 

i remontami dróg gminnych i wewnętrznych oraz bieżącym utrzymaniem dróg 

612.273,28 zł .  

W 2016 roku zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie 93.000 zł w tym: 

 przebudowa drogi gminnej Łabuńki Pierwsze –Wierzbie   12.000,00 zł 

 modernizacja odcinka drogi gospodarczej (ul. Gminna)   81.000,00 zł 

Z zaplanowanych inwestycji wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi 

gminnej Łabuńki Pierwsze –Wierzbie - inwestycja ta otrzymała dofinasowanie z Unii 

Europejskiej w ramach programu PROW, zrealizowano modernizację drogi 

gospodarczej (ul. Gminna) łączny koszt to 78.921,10 zł, na realizację zadania otrzymano 

dofinansowanie z samorządu województwa w wysokości 30.000,00 zł. Wydatkowano 

środki w wysokości 447.138,33 zł na remont i odtworzenie dróg gminnych, w tym 

odtworzenie i utwardzenie odcinka drogi w Łabuńkach Pierwszych (Piaski) 50.015,49 

zł, remont drogi wewnętrznej w Łabuńkach Pierwszych płytami betonowymi 64.007,89 

zł, remont drogi w Łabuniach 47.536,55 zł oraz w miejscowości Majdan Ruszowski 

19.221,21 zł. Zakup materiału do prac przy wyrównaniu dróg drogach gruntowych 

o wartości 91.093,53 zł. Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych na kwotę 

97.165,08 zł. Wydatki na odmulenie i oczyszczanie jezdni, ścinkę poboczy kwota 

63.369,60 zł. W ramach pozostałych usług poniesiono wydatki m.in. na odśnieżanie dróg 

gminnych 23.924,40 zł oraz zmiany w organizacji ruchu na drogach gminnych (projekty 

organizacji ruchu i wykonanie oznakowania dróg) o wartości 49.567,75 zł .  

Na zadania związane z ochroną przeciwpożarową wydatkowano 230.374,94 zł. Oprócz 

bieżącego utrzymania OSP wydatkowano środki na zakup sprzętu medycznego (fantomy 

szkoleniowe)  9.910,00zł, zakup samochodu dla OSP Barchaczów 24.500,00 zł, 

docieplenie budynku remizy OSP Łabunie 17.054,71 zł.  

Gospodarka komunalna obejmowała zadania związane m.in. z gospodarką odpadami, 

kanalizacją, oświetleniem dróg oraz utrzymaniem obiektów gminnych. W roku 2016 

wydatkowano środki na następujące zadania; gospodarka ściekowa 264.546,88 zł, 

gospodarka odpadami 331.221,28 zł, oświetlenie dróg 219.631,44 zł, pozostała 

działalność (utrzymanie obiektów, inwestycje) 665.837,19 zł.      



 

 

 

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:  

 rozbudowa oświetlenia ulicznego, koszt zadania wyniósł 37.564,81 zł. 

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i wykonano 

oświetlenie w Łabuniach - Reformie (Leśniczówka) oraz Wólce Łabuńskiej 

(Kurzępówka), 

 rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej 36.900,00 zł. 

Poniesiono koszty na opracowanie studium wykonalności projektu 

„Rozwiazywanie problemów gospodarki wodno-ściekowe w gminie Łabunie” 

24.600,00 zł i za analizę efektywności kosztowej wodociągu 12.300,00 zł, 

 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łabunie 31.761,00 zł 

(opracowanie i aktualizacja dokumentacji 25.611,00 zł, mapy i uzgodnienia 

1.257 zł),  

 zakup wyposażenia do Ogrodu Pawie Pióro w Łabuniach - Projekt „Bądź 

ekologiczny! Wstąp do ogrodu” 29.123,50 zł. Pełna wartość zrealizowanego 

zadania wyniosła 65.516,91 zł, pozostała część wydatków została 

uwzględniona w zakupach bieżących. Projekt uzyskał dofinansowanie 

z WFOŚiGW w wysokości 31.000,00 zł,  

 zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości 

Wólka Łabuńska” 141.930,68 zł zapłacono za nadzór inwestycyjny 2.000,00 zł 

oraz wykonanie sieci 139.930,68 zł, 

 budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Ruszowie 15.434,24 zł, 

 energia odnawialna na terenie gminy Łabunie 23.985,00 zł, zapłacono za 

studium wykonalności projektu i grupową dokumentację projektową. 

W ramach remontów i zakupów materiałów wykonano remont zaplecza budynku 

socjalnego przy boisku Orlik w kwocie 31.333,73 zł. Zapłacono za remont opaski wokół 

budynku remizy w Majdanie Ruszowskim 12.515,25 zł. Zakupiono materiały 

i wykonano remont budynku świetlicy i boiska w Wólce Łabuńskiej 17.637,74 zł. 

Wykonano remont placów zabaw w Barchaczowie, Łabuniach i Wierzbiu 9.380,69 zł. 

Dokonano remontów w budynkach świetlic w Barchaczowie, Wierzbiu, Dąbrowie 

i Mocówce na kwotę 32.573,66 zł. Zakupiono wyposażenie do świetlic w Ruszowie, 

Wierzbiu i Domu Kultury w Łabuniach na kwotę 6.661,50 zł, opracowanie planu 

gospodarki niskoemisyjnej 18.450,00 zł, przygotowanie dokumentacji zamówienia 

publicznego na dostawę energii 10.000,00 zł. Opracowano projekty budowalne 

obiektów na terenie Izby Muzealnej w Barchaczowie, placów zabaw w Łabuniach-

Reformie i Wólce Łabuńskiej 8.881,30 zł.  

W 2016r. na terenie gminy zorganizowano szereg imprez, konkursów i wydarzeń 

kulturalnych - 8 konkursów muzycznych i plastycznych dla dzieci i dorosłych z terenu 

gminy: „Malowanie kolęd”, „Przegląd Kolęd i Pastorałek”, „Przed Wielkanocą”, 

„Śpiewający słowik”, „O czym marzą dzieci?, Przegląd Piosenki Biesiadnej i Przegląd 

Pieśni Żołnierskiej oraz IX Gminny Konkurs Interdyscyplinarny „W roku Henryka 



 

 

 

Sienkiewicza”. Gmina wspomagała finansowo organizację spotkań integracyjnych 

mieszkańców w tym: Wielka Majówka w Łabuniach, Noc świętojańska w Wierzbiu, 

Pikniki w Mocówce i Barchaczowie, Powitanie Lata w Majdanie Ruszowskim oraz 

Pieczony ziemniak w Ruszowie. Odbyły się warsztaty malowania Ikon w Izbie Muzealnej 

w Barchaczowie oraz bombek świątecznych 3D w Ruszowie. Otwarto ścieżkę 

edukacyjną „Ogród Pawie Pióro” w Łabuniach. Zakończeniem realizacji projektu było 

zorganizowanie spotkanie dzieci z przedstawicielami Lasów Państwowych, 

przygotowano lekcję przyrody dla dzieci szkolnych z wykorzystaniem zakupionych 

tablic dydaktycznych, przeprowadzono zbiórkę makulatury i zużytych baterii. 

Uroczyście obchodzono Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, posadzono Dęby 

Pamięci i odsłonięto pamiątkowe tablice poświęcone czterem poległym mieszkańcom. 

Na 300-tne urodziny Jana Jakuba Zamoyskiego wystawiono sztukę teatralną z udziałem 

mieszkańców „Kopciuszek w Łabuniach”. Mieszkańcy gminy Łabunie wzięli również 

udział w Narodowym czytaniu „Quo Vadis” H. Sienkiewicza. Organizowane były wizyty 

studyjne dla Kół Gospodyń Wiejskich do Krainy Rumianku w Hołownie oraz na Forum 

Kobiet Aktywnych do Urszulina. W ramach imprez sportowych odbyły się; 

V Integracyjne Mistrzostwa „Graj w Boccia!” w Łabuńkach Pierwszych, Mini Igrzyska 

Orlik w Łabuniach, Rajd rowerowy oraz rajd pieszy, Bieg Niepodległości w Łabuniach 

oraz Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Wójta Gminy Łabunie. Wójt 

Gminy ufundował nagrody na Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym oraz piłce nożnej 

w Łabuńkach Pierwszych, oraz na Igrzyska sportowe LZS.  

  



 

 

 

Rok 2017 

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy określał kwotę dochodów budżetu gminy 

w wysokości 28.518.366,35 zł (dochody bieżące 23.058.565,00 zł i majątkowe 

5.459.801,35 zł) oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 31.150.766,35 zł (wydatki 

bieżące 20.744.492,81 zł i majątkowe 10.406.273,54 zł). Po wprowadzonych zmianach 

w trakcie roku dochody budżetu wzrosły do 24.189.970,55 zł (dochody bieżące 

23.630.316,55 zł i majątkowe 559.654,00 zł), wydatki budżetu gminy do 25.162.370,55 

zł (wydatki bieżące 22.042.181,18 zł i majątkowe 3.120.189,37 zł). Dochody budżetowe 

zostały zrealizowane na kwotę 23.333.339,16 zł, a wydatki w kwocie 24.028.538,55 zł.  

Zrealizowano dochody bieżące (dochody własne oraz subwencje i dotacje) w kwocie 

23.272.379,16 zł oraz majątkowe w kwocie 60.960,00 zł. W dochodach majątkowych 

zaplanowana została dotacja na realizację projektu w ramach PROW „Wymiana 

wodociągu w miejscowości Majdan Ruszowski” w kwocie 499.654,00 zł, zadanie 

zrealizowano i rozliczono w terminie. Środki unijne z tego tytułu wpłynęły w 2018 roku. 

Dochody własne w wyniosły 5.116.803,00 zł, co daje 21,47 % udział dochodów 

własnych w strukturze dochodów ogółem. Głównym źródłem dochodów własnych były 

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, karta podatkowa 

przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe w kwocie 2.195.559,99 

zł oraz lokalne dochody podatkowe od osób fizycznych i prawnych w kwocie 

1.760.349,59 zł. Znaczącą pozycją dochodów własnych są dochody podatkowe 

pozyskiwane bezpośrednio przez gminę. W 2017 roku dotacje i subwencje bieżące 

wynosiły 18.513.513,55 zł. Otrzymane subwencje i dotacje stanowiły 78,27% dochodów 

ogółem. Zaplanowane dotacje bieżące na realizację zadań współfinasowanych 

ze środków europejskich dotyczyły dwóch projektów edukacyjnych i wynosiły 

824.625,81 zł.  

W 2017r. zostało zrealizowanych kilka inwestycji współfinasowanych środkami unii 

europejskiej, które ze względu na trwający proces rozpatrywania wniosków o płatność 

i ich końcowej weryfikacji skutkowały przesunięciem zaplanowanych wcześniej 

dochodów z tego tytułu na rok 2018. Dotacja z Województwa Lubelskiego na 

modernizację drogi gminnej w miejscowości Mocówka wyniosła 60.000,00 zł.  

W strukturze wydatków gminnych pierwszą pozycję zajmowała pomoc społeczna 

i rodzinna 34,88%, utrzymanie szkół gminnych – 29,72%, gospodarka komunalna 

12,06%.  

W ramach pomocy społecznej ponoszone były wydatki na zadania zlecone i własne, 

łącznie wydatki z zakresu pomocy społecznej i rodziny wyniosły 8.548.531,76 zł, tym 

m.in. pomoc społeczna 1.044.439,79 zł, rodzina (500+) i s wiadczenia rodzinne, 

alimentacyjne 7.330.418,16 zł.  



 

 

 

W dziale oświata i wychowanie wydatki realizowane były przez oświatowe jednostki 

budżetowe oraz urząd gminy. Wydatki realizowane przez szkoły to kwota 6.757.394,94 

zł, urząd gminy zrealizował wydatki w wysokości 384.286,47 zł, w tym na projekty 

edukacyjne 159.599,75 zł. W roku 2017 rozpoczęła się realizacja dwóch projektów 

edukacyjnych „Szkoła Kluczowych Kompetencji” oraz „Kluczowe Kompetencje 

w Łabuńkach”- projekty te finansowane były w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego w łącznej kwocie 754.323,72 zł. Łącznie 

wydatki związane z funkcjonowaniem systemu oświatowego na terenie gminy wynosiły 

7.490.871,74 zł w tym : oświatowe wydatki poza projektowe 6.982.081,66 zł, 

utrzymanie świetlic szkolnych i stypendia szkolne 105.874,51 zł, Centrum usług 

wspólnych 243.315,82 zł, projekty edukacyjne 159.599,75 zł.  

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano zadania w kwocie 

2.897.971,81 zł, w tym gospodarka ściekowa i ochrona wód 342.545,41 zł, gospodarka 

odpadami 418.862,74 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg 162.195,29 zł, przebudowa 

oświetlenia ulicznego w Wierzbiu 3.075,00 zł. Koszty koordynacji projektu Odnawialne 

źródła energii w gminie Łabunie wyniosły 13.284,00 zł, przygotowanie materiałów do 

umowy o dofinasowanie Projektu „Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gminy Łabunie” 2.460,00.  

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 1.708.900,69 zł.  

 Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Majdan Ruszowski. 1.670.514,50 

zł. Zapłacono za roboty budowlane, analizę efektywności i aktualizację 

dokumentacji. Projekt został zrealizowany w ramach PROW, refundacja środków 

nastąpiła w kolejnym roku budżetowym. 

 Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łabunie, 

31.070,00 zł, nadzór i aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby 

wniosku o dofinasowanie projektu.  

 Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej – nowe przyłącza - 7.316,19 zł. 

Wykonano przyłącze kanalizacyjne w miejscowości Łabuńki Pierwsze. 

 Budowa altany oraz innych obiektów na terenie Izby Muzealnej w Barchaczowie 

w celu nadania funkcji kulturalnej i społecznej 102.104,87 zł. Projekt otrzymał 

dofinasowanie ze środków europejskich w ramach programu PROW za 

pośrednictwem LGD Ziemia Zamojska, refundacja środków nastąpiła w kolejnym 

roku budżetowym, 

 Budowa placów zabaw i mini siłowni zewnętrznych w Wólce Łabuńskiej 

i Łabuniach- Reformie 77.490,00 zł. Projekt otrzymał dofinasowanie ze środków 

europejskich w ramach programu PROW za pośrednictwem LGD Ziemia 

Zamojska, refundacja wydatków nastąpiła w roku 2018. 



 

 

 

W dziale Transport i łączność zaplanowano wydatki związane z modernizacją 

i remontami dróg gminnych i wewnętrznych oraz bieżącym utrzymaniem dróg.  

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 1.156.683,50 zł.  

 Budowa chodnika przy drodze powiatowej 3246L Sitno-Łabuńki - 98.066,82, 

 Przebudowa drogi gminnej 110885L Łabuńki Pierwsze –Wierzbie - 892.204,72. 

Refundacja za zrealizowaną przebudowę drogi gminnej Łabuńki Pierwsze –

Wierzbie w ramach programu PROW wpłynęła w 2018r. w wysokości 554.192,00 

zł.  

 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mocówka - 166.411,96, część została 

zrefundowana dotacją z Samorządu Województwa w kwocie 60.000,00 zł.  

W ramach zadań bieżących udzielono dotacji dla Powiatu Zamojskiego na remont 

odcinka drogi powiatowej nr 3256L Łabunie-Lipsko w miejscowości Łabunie w kwocie 

50.000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 270.388,12 zł na remont i odtworzenie 

dróg gminnych i gospodarczych, w tym m.in. zakupiono kruszywo i materiały do prac 

przy wyrównaniu dróg gminnych 99.527,30 zł, za cząstkowe remonty dróg gminnych 

94.841,11 zł, na odtworzenie przejezdności dróg gospodarczych w Wólce Łabuńskiej 

i Ruszowie oraz pracę równiarki 50.728,30 zł., za wyremontowanie chodnika 

i odwodnienie na ulicy Kościelnej oraz przepusty przy drogach gminnych 18.310,25 zł. 

W ramach usług wydatkowano 81.094,45 zł, w tym m.in. na odśnieżanie dróg gminnych 

52.681,05 zł, oznakowanie dróg gminnych 18.745,20 zł, opracowanie podziału 

geodezyjnego działek oraz map (chodnik w Wólce Łabuńskiej, organizacja ruchu 

drogowego) łącznie 9.668,20 zł. 

Jak co roku zorganizowano święto plonów - Dożynki Gminno-Parafialne. Zorganizowano 

7 konkursów i przeglądów: „Malowanie kolęd”, „Przegląd Kolęd i Pastorałek”, „Przed 

Wielkanocą”, „Śpiewający słowik”, Gminny Przegląd Pieśni Żołnierskiej w Barchaczowie, 

Pieczony ziemniak w Ruszowie – konkurs kulinarny dla KGW, Gminny Konkurs 

Interdyscyplinarny – Różne oblicza matki, mamy, mateńki – w roku Koronacji Obrazu 

MB Częstochowskiej. W kalendarz imprez kulturalnych na terenie gminy wpisały się 

spotkania integracyjne mieszkańców, których współorganizatorem był urząd gminy. 

Kolejny raz mieszkańcy naszych miejscowości spotkali się na Wielkiej Majówce 

w Łabuniach, Nocy świętojańskiej nad Krynicą i Powitaniu Lata w Majdanie 

Ruszowskim. Organizowany był Piknik rodzinny w Barchaczowie oraz w Mocówce 

z okazji X- lecie KGW Mocówka. W Wólce Łabuńskiej odbyła się Biesiada kabaretowa – 

podczas której świętowano V – lecie KGW Wólka Łabuńska. W Łabuniach 

zorganizowano 10 – lecie KGW Łabunie oraz Wigilię. W 2017 roku miał miejsce również 

Dzień Kobiet Aktywnych oraz warsztaty dla mieszkańców - Bombki reliefowe 

w Wierzbiu. Szereg imprez organizowano z myślą o najmłodszych i najstarszych 

mieszkańcach naszej gminy, a w szczególności były to Zabawy choinkowe i ferie dla 

dzieci w Łabuniach, Łabuniach – Reformie, Barchaczowie, Łabuniach i Wólce Łabuńskiej 



 

 

 

oraz Dzień Babci i Dziadka w Ruszowie, Jasełka w Majdanie Ruszowskim i spotkanie 

opłatkowe w Łabuńkach Pierwszych. Na terenie gminy miało miejsce wiele wydarzeń 

kultywujących tradycję i promujących szeroko pojętą kulturę, których 

współorganizatorem był urząd gminy. Miał miejsce Koncert – Misterium Męki Pańskiej 

w muzyce i poezji w Łabuniach z udziałem Chóru Konsonans oraz Misterium Męki 

Pańskiej - widowisko uliczne, mieszkańcy gminy brali również udział w II Orszaku 

Trzech Króli. Kolejny raz odbyło się Narodowe czytanie „Wesela” Stanisława 

Wyspiańskiego. Urząd gminy włączył się w szereg akcji upamiętniających historię 

naszego kraju i regionu - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 72 rocznicę 

zamordowania żołnierzy AK i ludności cywilnej przez NKWD, rocznicę wybuchu 

II Wojny światowej oraz Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – „Ja jedna 

zginę”. W trakcie roku zorganizowano szereg imprez sportowych: Turniej dzikich 

drużyn w Łabuńkach, Mistrz stołu bilardowego i tenisowego – turniej w Łabuniach, 

Turniej Miast i Wsi – Rodzina na Orlik, turniej siatkowy, Turnieje Karate Kyokushin oraz 

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej. Szerokie grono starszych i młodszych uczestników 

wzięło udział w trzech organizowanych rajdach, a mianowicie w Rajdzie pieszym – 

gra terenowa „Leśne Nowiny”, V Rajdzie rowerowym startującym z Łabuniek 

Pierwszych oraz V Rajdzie Pieszym Szlakiem Poległych i Pomordowanych Barchaczów-

Bródek. Na terenie naszej gminy odbył się również kolejny Bieg Niepodległości. 

  



 

 

 

2018 r. – do 30 sierpnia  

Budżet gminy uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVI/161/2017 w dniu 

27 grudnia 2017r. W trakcie I półrocza 2018r wprowadzono zmiany w budżecie 

poprzez uchwały rady gminy i zarządzenia wójta. Wprowadzone zmiany wynikały 

z otrzymania przez różnych decyzji finansowych m.in. dotacji celowych otrzymanych 

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

i własnych zadań bieżących gmin. Dochody zostały zrealizowane w 52,27 % na kwotę 

15.408.059,35 zł, a wydatki w 36,83 % w kwocie 11.983.803,75 zł.  

I półrocze to czas kumulowania środków na płatności za inwestycje, które w większości 

płacone są w II półroczu. Z zaplanowanych inwestycji zapłacono za dokumentację 

projektową budowy chodników w Łabuniach i Wólce Łabuńskiej 11.150,00 zł oraz 

opracowanie dokumentacji przebudowy dróg w Ruszowie 14.000,00 zł. Zrealizowana 

została przy dofinasowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 154.000,00 zł 

modernizacja drogi gospodarczej na ulicy Polnej w Łabuniach na odcinku 232 mb. 

W ramach zadań bieżących zaplanowano udzielenie dotacji dla Powiatu Zamojskiego na 

remonty odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Łabunie o łącznej długości 

822 mb w kwocie 216.000,00 zł - w I półroczu przekazano 182.000,00 zł. W ramach 

dotacji sfinansowane będą remonty dróg nr 3257L Pniówek-Ruszów-Wierzbie, nr 3258L 

Łabunie-Reforma-Majdan Ruszowski-Rachodoszcze, nr 3269L Cześniki-Łabunie oraz 

nr 3270L Łabuńki–Barchaczów-Antonówka. W I półroczu wydatkowano środki na 

odśnieżanie dróg gminnych w wysokości 67.843,39 zł oraz na utwardzenie przejazdów 

dróg gruntowych 33.046,78 zł. Zapłacono za opracowanie kosztorysu poprawy dróg 

w Łabuniach-Reformie 2.300,00 zł. Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych 

84.476,40 zł, remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbie 30.740,16 zł oraz drogi 

gospodarczej w Ruszowie 75.140,70 zł, oznakowano drogi gminne - kwota 29.491,71. 

W ramach zadań realizowanych ze środków unijnych realizowany jest projekt pod 

nazwą : „Energia odnawialna na terenie gminy Łabunie” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Do projektu 

przystąpili mieszkańcy gminy na podstawie składanych deklaracji uczestnictwa. 

W ramach projektu „Energia odnawialna na terenie gminy Łabunie” i zamówieniem pod 

nazwą „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Łabunie” od dnia 

podpisania umowy na realizację zamówienia (11. 05. 2018 r.) zgłoszono 1 rezygnację 

z dostawy i montażu instalacji o mocy 3,19 KW. W celu zapewnienia pełnej realizacji 

projektu, instalacja o takiej mocy została zamontowana u mieszkańca gminy z listy 

rezerwowej, której roczne zużycie energii za ostatni rok wyniosło minimum 3190 kWh. 

Moc instalowanych instalacji fotowoltaicznych uzależniona była od zużycia energii 

elektrycznej w okresie ostatniego roku przed złożeniem deklaracji o przystąpieniu do 

projektu. W ramach zamówienia pod nazwą „Dostawa i montaż instalacji kolektorów 

słonecznych na terenie Gminy Łabunie”, od dnia podpisania umowy z wykonawcą tj. 



 

 

 

11.05.2018 r. właściciele 8 nieruchomości zgłosili rezygnację z przydzielonych im 

instalacji. Na ich miejsce, w zależności od liczby kolektorów słonecznych w tych 

instalacjach weszli z listy rezerwowej właściciele nieruchomości, u których 

w gospodarstwach domowych zamieszkuje odpowiednia liczba osób dla danej mocy 

instalacji. Instalacje składają się z 2, 3 lub 4 kolektorów słonecznych: 2 kolektory 

przysługują dla wspólnie zamieszkałych 1 - 3 osób; 3 kolektory dla 4 - 6 osób, 

4 kolektory od 7 osób wzwyż.  

Wykonano i oddano do użytkowania wszystkie instalacje fotowoltaiczne, w końcowej 

fazie są prace związane z dostawą i montażem 141 instalacji kolektorów słonecznych na 

łączną kwotę 1.019.444,76 zł.  

Na końcowym etapie są prace związane z projektem Rozwiazywanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gminy Łabunie – rozbudowa kanalizacji w Łabuniach i Wólce 

łabuńskiej - zapłacono za I etap 2.736.906,17 zł.  

Zakończona została realizacja projektów w ramach Lokalnej Grupy Działania – 

zapłacono za remont i wyposażenie świetlicy KGW w Łabuniach 50.900,31 zł, oraz za 

oznaczenie i wyposażenie punktów postojowych i szlaków rowerowych na terenie 

gminy 51.907,10 zł.  

  



 

 

 

Przedstawione sprawozdanie nie wyczerpuje całego katalogu zadań realizowanych 

przez urząd gminy i jednostki organizacyjne gminy. Przedmiotem działania samorządu 

gminy jest nie tylko rozwój gminy ale również świadczenie na wysokim poziomie usług 

związanych z działalnością administracyjną urzędu gminy i jednostek organizacyjnych. 

Wójt wydaje rocznie około 7000 decyzji administracyjnych, ok. 100 zarządzeń. Wójt 

wykonywał zadania budżetowe, inwestycyjne, reagował na bezpośrednie 

zapotrzebowania społeczne. Organizowane pod przewodnictwem wójta sesje sołtysów 

pozwalały na bieżące przekazywanie uwag i sugestii dotyczących poszczególnych 

sołectw. Bieżące informacje dotyczące pracy wójta, rady gminy oraz najważniejsze 

zadania były publikowane w biuletynie informacji publicznej, a bieżące wydarzenia 

przedstawiane na łamach kwartalnika IGŁA. Informacje te dawały mieszkańcom naszej 

gminy możliwość zapoznania się z najważniejszymi zadaniami i wydarzeniami 

realizowanymi przez władze samorządowe. 

Podsumowanie obejmuje przede wszystkim krótki przegląd inwestycji, jakie zostały 

w tym okresie zrealizowane z myślą o mieszkańcach gminy, z myślą o poprawie jakości 

życia na naszym terenie. Gospodarność i oszczędność to cechy, które przyświecały nam 

podczas realizacji zadań. Pozyskiwane pozabudżetowe środki finansowe pozwoliły na 

realizację większego zakresu zadań, pozwoliły też na rozwiązywanie problemu 

bezrobocia dla części mieszkańców naszej gminy poprzez zatrudnianie ich w ramach 

robót publicznych, prac interwencyjnych, stażów dla dorosłych.  

Jestem wdzięczny za każde przyjazne gesty i słowa wystosowane w moim kierunku jak 

również za każde konstruktywne oceny krytyczne, które pomagały mi w ocenie sytuacji 

i kierowały moją uwagę oraz współpracowników na istotne problemy nurtujące naszą 

wspólnotę lokalną.  

Składając na Państwa ręce to podsumowanie z kończącej się kadencji pragnę jeszcze raz 

podziękować za współpracę. Dzisiaj mogę z dumą uznać kolejne cztery lata mojej pracy 

wraz z Radą Gminy za wartościowe i udane, co pozwala nam z nadzieją patrzeć 

w przyszłość, która z pewnością przyniesie kolejne sukcesy.  

 


