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RAPORT O STANIE GMINY ŁABUNIE ZA ROK 2018 

WSTĘP 

 

Raport jest zestawieniem najważniejszych danych i informacji o gminie i zadań realizowanych przez 

wójta, to także sprawozdanie z pracy administracji publicznej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 

grudnia 2018 roku. Wójt realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał Rady Gminy 

Łabunie przy pomocy  urzędu gminy i innych jednostek organizacyjnych gminy. Zakres działania 

wójta jest bardzo szeroki począwszy od wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia rożnego 

typu ewidencji, poprzez nadzór nad realizacją inwestycji, remontów, współpracę z podmiotami 

gospodarczymi, dbałość o stan techniczny obiektów użyteczności publicznej, dróg, chodników, 

działania na rzecz ochrony środowiska, gospodarowanie mieniem komunalnym, zapewnienie 

prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych oraz pomocy społecznej, po współpracę z 

organizacjami pozarządowymi, organizowanie uroczystości państwowych, wydarzeń kulturalnych, 

sportowych i innych, a także działania promocyjne i informacyjne.  

Informacje zebrane w niniejszym dokumencie pochodzą ze źródeł:  

• Urzędu Gminy Łabunie; 

• Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach; 

• Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie; 

• Szkół Podstawowych w Łabuniach i Łabuńkach Pierwszych; 

• Centrum Usług Wspólnych; 

• Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu; 

• Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabuniach; 

• Posterunku Policji w Łabuniach. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Urząd Gminy 

Kierownikiem urzędu jest Wójt. Urząd Gminy działa w oparciu o Regulamin Organizacyjny, który 

określa: strukturę organizacyjną Urzędu, zasady funkcjonowania i zadania Urzędu, zadania Wójta 

Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, zadania i kompetencje referatów i samodzielnych 

stanowisk pracy, zakres zadań stanowisk pomocniczych i obsługi. W 2018r. w skład urzędu wchodziło 

3 Referaty: Referat Finansowo-Podatkowy (6 osób), Referat Ogólnoorganizacyjny (5 osób), Referat 

Promocji i Rozwoju Gminy (6 osób), samodzielne stanowiska pracy, stanowiska pomocnicze i 

obsługi. Na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych było 20 osób, na stanowiskach obsługi 2 osoby, 

5 kierowców – w tym dwóch kierowców autobusów szkolnych, kierowca samochodu osobowego, 3 

kierowców samochodów OSP (dwa etaty).  
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Przedmiotem działania wójta jest również świadczenie na wysokim poziomie usług związanych z 

działalnością urzędu gminy i jednostek organizacyjnych. Wójt w 2018r. wydał około 6000 decyzji 

administracyjnych w sprawach podatkowych, ochrony środowiska, zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, gospodarki 

nieruchomościami, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, akt USC, ewidencji ludności, 

rejestru wyborców, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 121 zarządzeń w sprawach 

bieżącej działalności gminy i jednostek organizacyjnych. Od wydanych decyzji nie było odwołań. 

Wójt wykonywał zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz zadania wynikające z 

realizacji uchwał rady gminy, ale też reagował na bezpośrednie zapotrzebowania społeczne 

wynikające z realizacji zadań bieżących. Organizowane pod przewodnictwem wójta sesje sołtysów 

pozwalały na bieżące przekazywanie uwag i sugestii dotyczących poszczególnych sołectw. Informacje 

z pracy samorządu były publikowane w biuletynie informacji publicznej, a bieżące wydarzenia na 

stronie internetowej gminy. Informacje te dawały mieszkańcom gminy możliwość zapoznania się z 

zadaniami  i wydarzeniami realizowanymi przez władze samorządowe i gminne jednostki 

organizacyjne. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Na czele GOPS stoi kierownik. Kierownik wydaje decyzje administracyjne z upoważnienia wójta, w 

2018r. wydała 1798 decyzji w sprawach będących w działalności statutowej  pomocy społecznej tj. 

świadczeń rodzinnych i wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego, stypendiów socjalnych, 

zasiłków stałych, okresowych, celowych i rzeczowych oraz dożywiania. W GOPS zatrudnionych było 

10 pracowników na pełnych etatach i 1 na 1/2 etatu. Struktura zatrudnienia w GOPS przedstawiała się 

następująco: kierownik, główny księgowy, pracownicy na stanowiskach starszego specjalisty pracy 

socjalnej – 4 etaty, inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, konsultant ds. 

świadczeń wychowawczych i stypendiów szkolnych, referent ds. świadczeń, asystent rodziny, 

sprzątaczka. 

 

Szkoła Podstawowa w Łabuniach 

SP w Łabuniach zarządza dyrektor przy pomocy wicedyrektora. Granice obwodu szkoły obejmują: 

Łabunie, Łabunie-Reforma, Wólka Łabuńska, Majdan Ruszowski, Bródek, Dąbrowa, Barchaczów, 

Ruszów, Ruszów-Kolonia. W strukturze szkoły jest Punkt Przedszkolny, który funkcjonuje w innym  

budynku przy ul. Orzechowej 10. W 2018r. pracowało 55 nauczycieli (51,04 etatów), administracja 3 

pracowników, obsługa 18 pracowników (16,98 etatów). W roku szkolnym 2017/18 było 21 oddziałów 

w SP -  308 uczniów, 5 klas gimnazjalnych – 93 uczniów, 5 oddziałów w PP – 97 dzieci. W roku 

szkolnym 2018/2019 było 18 oddziałów SP – 345 uczniów w tym 2 oddziały przedszkolne 36 

uczniów, 2 klasy gimnazjalne – 40 uczniów, PP 5 oddziałów 89 dzieci. 

 

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierwszych 

Pracą SP w Łabuńkach Pierwszych kieruje dyrektor szkoły. Granice obwodu szkoły obejmują: 

Łabuńki Pierwsze,  Łabuńki Drugie, Mocówka, Wierzbie. W 2018r. zatrudnionych było  22 

nauczycieli (20,37 etatów), dwóch pracowników administracji i 8 pracowników obsługi (7,43 etatów). 

W szkole funkcjonuje Punkt Przedszkolny. W roku szkolnym 2017/18 utworzonych było 8 oddziałów 

w SP, w tym oddział „0” -  128 uczniów, 2 klasy gimnazjalne – 32 uczniów, 2 oddziały w PP,– 22 

dzieci. W roku szkolnym 2018/2019 było 9 oddziałów SP – 142 (z oddziałem przedszkolnym), 1 klasa 

gimnazjalna – 19 uczniów, PP 2 oddziały 22 dzieci. 

 

Centrum Usług Wspólnych 

Centrum Usług Wspólnych zostało powołane przez radę gminy 21 września 2016r. w miejsce 

Samorządowego Biura Obsługi Szkół. CUW działalność rozpoczęło 1 stycznia 2017r. Na czele CUW 

stoi kierownik, który jest odpowiedzialny za pracę podległych pracowników. CUW prowadzi obsługę 

administracyjną, finansową i organizacyjną szkół z terenu gminy. Prowadzi również obsługę 

finansową Biblioteki Publicznej. W CUW w 2018r. pracowało 4 osoby na pełnych etatach.  

 

Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie 
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Kadrę biblioteki stanowi kierownik, bibliotekarz – 2 etaty, sprzątaczka ½ etatu.  

Biblioteka promuje czytelnictwo, upowszechnia wiedzę, kulturę i naukę, prowadzi działalność 

informacyjno-bibliograficzną, gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne, 

współorganizuje imprezy kulturalne, organizuje spotkania autorskie i spotkania z kombatantami. 

Biblioteka jest skomputeryzowana,  posiada program biblioteczny MAK.  Podstawowym źródłem 

powiększania księgozbioru jest zakup książek z budżetu biblioteki. Księgozbiór wzbogacany jest także 

darami od czytelników i instytucji. Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem regionalnym, 

uzupełnianym bieżącymi dokumentami życia społecznego i wycinkami prasowymi. Przy udziale 

biblioteki  powstało kilkanaście wydawnictw o gminie i jej historii oraz tomiki wierszy. Biblioteka 

posiada czytelnię komputerową z 4 komputerami z bezpłatnym dostępem do Internetu. Biblioteka 

prowadzi Izbę Muzealną, która gromadzi zbiory etnograficzne,  archeologiczne i historyczne. 

Wydarzenia z życia biblioteki udostępniane są na stronie internetowej biblioteki i urzędu. Biblioteka 

swoją działalność prowadzi w oparciu o  dotację z budżetu gminy i środki własne. 

 

W Gminie działają również publiczne i prywatne podmioty zaspokajające potrzeby mieszkańców 

gminy. Należy tu wymienić: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bank Spółdzielczy Oddział 

Krynice, Urząd Pocztowy, 2 Apteki, Posterunek Policji, Lecznica dla zwierząt, stacja paliw płynnych, 

dystrybutor gazu, myjnia samochodowa, sklepy spożywczo-przemysłowe, zakłady usługowe w branży 

mechanicznej, ogólnobudowlanej, stolarskiej, gastronomicznej, fryzjerskiej. Zgodnie z Centralną 

Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) według stanu na dzień 31 grudnia 

2018r. liczba aktywnych wpisów dla głównego miejsca  wykonywania działalności wynosiła 191. 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady. 

Działają także stowarzyszenia i organizacje społeczne: jednostki OSP, Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Gminy, Gminny Klub Sportowy Sparta, Stowarzyszenie Wytwórców Oleju Świątecznego, 

Stowarzyszenie  na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych „Po prostu razem”,8 Kół Gospodyń 

Wiejskich. W gminie działa orkiestra dęta pod batutą kapelmistrza Pana Zbigniewa Pieczykolana, 

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

„Iskierki” prowadzony przez Panią Halinę Piskorz. Na terenie gminy znajduje się Kościół parafialny, 

Izba Muzealna w Barchaczowie, Zespół pałacowo-parkowy w Łabuniach-siedziba Zgromadzenia 

Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, które prowadzą dom rekolekcyjny z miejscami noclegowymi, 

Hospicjum Santa Galla, Olejarnia świąteczna w Ruszowie (skansen, zagroda edukacyjna, sklep ze 

zdrową żywnością i usługi tłoczenia), ścieżka edukacyjna „Ogród Pawie Pióro” w Łabuniach, szlaki 

rowerowe o dł. 33,2 km wyposażone w ławo-stoły z zadaszeniem, stojaki rowerowe i kosze na śmieci, 

mini ZOO działające na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Łabuńkach Pierwszych.  

 

Na terenie wsi Dąbrowa położony jest rezerwat leśno-stepowy „Łabunie” o powierzchni 108,54 ha 

utworzony w 1959r. Rezerwat jest jednym z największych w Polsce obiektów przeznaczonych do 

ochrony roślinności stepowej. 

Gospodarka gminy ma charakter rolniczy. W użytkowaniu gruntów dominują grunty orne, użytki 

zielone i lasy. Na terenie Gminy znajduje się 1655 gospodarstw domowych poniżej 1 ha, 2112 

indywidualnych gospodarstw rolnych i ogrodniczych powyżej 1 ha oraz 1849 ha lasów.  Ze względu 

na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość gminy będzie w dalszym ciągu wiązała się z rozwojem 

rolnictwa. Z drugiej strony coraz większe znaczenie będzie miał rozwój funkcji usługowych, 

rekreacyjnych i turystycznych. Gmina posiada potencjał do rozwoju agroturystyki. Walory 

krajobrazowe, kompleksy leśne oraz zabytki architektoniczne pozwalają na rozwój turystyki wiejskiej 

jako dodatkowego źródła dochodów. Obszar Gminy bogaty jest w zabytki, przede wszystkim sakralne, 

a sama Gmina posiada historyczny rodowód. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i 

gospodarczych  może być przesłanką do tworzenia, oferowania i promowania regionalnych produktów 

ekologicznych. Poprawia się estetyka Gminy, w co aktywnie włączają się przede wszystkim 

mieszkańcy, upiększający swoje obejścia.  

 

Na koniec 2018 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła 6388 

w tym:   

 stałych 6312 ( kobiet 3215), (mężczyzn 3097) 

 czasowych 76 (kobiet 52), (mężczyzn 24).  
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W porównaniu do 2017r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 35 osób. 

W poszczególnych kategoriach wiekowych:  

 liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 1035 osób, w tym 

501 kobiet i 534 mężczyzn,  

 liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (16-25 lat) wynosiła 883 osób, 

w tym 452 kobiety i 431 mężczyzn,  

 liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (26-65) wynosiła 3563 osób,  

w tym 1747 kobiet i 1816 mężczyzn,  

 liczba mieszkańców w wieku 65 lat i więcej wynosiła 907,  

w tym 567 kobiet i 340 mężczyzn. 

 

Z-ca Kierownika USC udzielił 5 ślubów cywilnych. W USC zarejestrowano 29 ślubów 

konkordatowych. 

W 2018 r. urodziło się 56 dzieci (22 dziewczynki i 34 chłopców), w porównaniu do roku 2017 

urodziło się  o 9 dzieci mniej. 

Liczba zgonów  była wyższa od liczby urodzin,  zmarło 57 osób (27 kobiet, 30 mężczyzn).  

Przyrost naturalny w 2018r. wyniósł  -1,78. 

 

Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne realizują zadania należące do samorządu gminy i działają  

w oparciu o ustawy, przepisy szczególne oraz przyjęte dokumenty strategiczne i programowe m.in.:  

• Strategię Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

• Wieloletnią Prognozę Finansową 

• Regulamin utrzymania czystości i porządku  

• Plan gospodarki niskoemisyjnej  

• Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz Regulamin udzielania 

dofinansowania osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Łabunie 

• Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

• Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabunie dodatków 

funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw 

• Program Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

• Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

• Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

• Wieloletni gminny program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” 

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

• Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  

• Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2013-2020 

 

Rada Gminy w 2018r. podjęła 71 uchwał. Uchwały są podstawą formą podejmowania decyzji przez 

kolegialny organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, jakim jest Rada Gminy. Wszystkie 

uchwały przedkładane były w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia organowi nadzoru według właściwości 

(UW Wydział Prawny Nadzoru i Kontroli lub Regionalna Izba Obrachunkowa). Uchwały stanowiące 

prawo miejscowe przekazywane były do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego. Uchwały realizowane są zgodnie z ich założeniami przez wójta lub kierowników 

jednostek organizacyjnych. 

 

Nr uchwały Tytuł uchwały Realizacja 

XXVII/169/2018 w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/160/2017 z dnia 27 zrealizowana 

https://www.lublin.uw.gov.pl/wydzia%C5%82-prawny-nadzoru-i-kontroli
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grudnia 2017r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

XXVII/170/2018 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na 

terenie Gminy Łabunie nie stanowiących jej własności 

zrealizowana 

XXVII/171/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 zrealizowana 

XXVIII/172/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 

zrealizowana 

XXVIII/173/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2018 rok 

zrealizowana 

XXVIII/174/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Gminie Łabunie na lata 2018-2020 

realizowana 

XXVIII/175/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Łabunie na 2018 rok 

zrealizowana 

XXVIII/176/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na 

dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska 

dla bezdomnych zwierząt w Zamościu 

zrealizowana 

XXVIII/177/2018 w sprawie podziału Gminy Łabunie na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu 

zrealizowana 

XXVIII/178/2018 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/163/2017 Rady Gminy Łabunie 

z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Łabunie 

realizowana 

XXVIII/179/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Zamojskiemu na wykonanie remontu odcinków dróg 

powiatowych na terenie gminy Łabunie 

zrealizowana 

XXVIII/180/2018 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki 

zrealizowana 

XXVIII/181/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 zrealizowana 

XXIX/182/2018 w sprawie podziału Gminy Łabunie na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych 

zrealizowana 

XXIX/183/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy 

Obywatel Gminy Łabunie" 

realizowana 

XXIX/184/2018 w sprawie udzielenia przez Gminę Łabunie pomocy finansowej 

Gminie Komarów-Osada 

zrealizowana 

XXIX/185/2018 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Łabunie” 

realizowana 

XXIX/186/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 

Zamojskiemu na wykonanie budowy chodnika dla pieszych w 

ciągu drogi powiatowej nr 3246L Sitno – Łabuńki Pierwsze w 

miejscowości Łabuńki Pierwsze 

zrealizowana 

XXIX/187/2018 w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/160/2017 z dnia 27 

grudnia 2017r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

zrealizowana 

XXIX/188/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 zrealizowana 

XXIX/189/2018 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Łabunie dodatków funkcyjnego, motywacyjnego, za 

warunki pracy, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

realizowana 
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ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

XXIX/190/2018 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród ze 

specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Łabunie 

realizowana 

XXIX/191/2018 w sprawie dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabunie 

z budżetu gminy 

zrealizowana 

XXX/192/2018 w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/160/2017 z dnia 27 

grudnia 2017r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

zrealizowana 

XXX/193 /2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 zrealizowana 

XXX/194/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

lokalu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 

realizowana 

XXXI/195/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łabunie z 

wykonania budżetu za 2017 rok 

zrealizowana 

XXXI/196/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łabunie z 

tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok 

zrealizowana 

XXXI/197/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie za 2017 rok 

zrealizowana 

XXXI/198/2018 w sprawie przygotowania i przekazania projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Łabunie celem zaopiniowania do organu regulacyjnego 

zrealizowana 

XXXI/199/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego w 

szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Łabunie 

realizowana 

XXXI/200/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Łabunie dodatków 

funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat 

oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw 

realizowana 

XXXI/201/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Łabunie 

realizowana 

XXXI/202/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie gminy Łabunie 

realizowana 

XXXI/203/2018 sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Łabunie zrealizowana 

XXXI/204/2018 w sprawie wprowadzania odstępstwa od zakazu spożywania 

napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych 

na terenie gminy Łabunie 

realizowana 

XXXI/205/2018 w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/160/2017 z dnia 27 

grudnia 2017r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

zrealizowana 

XXXI/206/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 zrealizowana 

XXXI/207/2018 w sprawie dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabunie 

z budżetu gminy 

realizowana 

XXXI/208/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Zamojskiemu na wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej 

na terenie gminy Łabunie 

zrealizowana 

XXXII/209/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

realizowana 

XXXII/210/2018 w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/160/2017 z dnia 27 zrealizowana 
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grudnia 2017r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

XXXII/211/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 zrealizowana 

XXXIII/212/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 zrealizowana 

XXXIII/213/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 

zrealizowana 

XXXIII/214/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 

realizowana 

XXXIII/215/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 

realizowana 

I/1/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

Łabunie 

zrealizowana 

I/2/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Łabunie 

zrealizowana 

II/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej zrealizowana 

II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zrealizowana 

II/5/2018 w sprawie powołania stałych komisji rady gminy, ustalenia ich 

składu osobowego i przedmiotu ich działania 

zrealizowana 

II/6/2018 sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Łabunie zrealizowana 

II/7/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego na 2019 r. 

realizowana 

II/8/2018 w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/160/2017 z dnia 27 

grudnia 2017r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

zrealizowana 

II/9/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 zrealizowana 

II/10/2018 w sprawie emisji obligacji realizowana 

II/11/2018 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Łabunie z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie 

Gminy Łabunie na rok 2019 

realizowana 

III/12/2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej realizowana 

III/13/2018 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 realizowana 

III/14/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabunie zrealizowana  

III/15/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą 

odpowiadać składane projekty 

realizowana 

III/16/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania 

oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w 

ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i 

w domu” na lata 2019 – 2023 

realizowana 

III/17/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu 

osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 

realizowana 

III/18/2018 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy rady gminy na 

2019 rok 

realizowana 

III/19/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Gminy Łabunie na 2019 rok 

realizowana 

III/20/2018 w sprawie dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabunie 

z budżetu gminy 

realizowana 

III/21/2018 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy 

realizowana 

III/22/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 

realizowana 
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III/23/2018 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 zrealizowana 

III/24/2018 

 

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/160/2017 z dnia 27 

grudnia 2017r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

zrealizowana 

 

FINANSE GMINY 

 

Głównym zadaniem gminy jest zaspokajanie podstawowych potrzeb wspólnoty. W celu realizacji tego 

zadania gmina prowadzi politykę finansową, polegającą na pobieraniu dochodów i realizowaniu 

wydatków. Działalność finansowa gminy ma charakter wieloaspektowy i wielokierunkowy, 

prowadzona jest samodzielnie w oparciu o określone zasady prawa i uchwałę budżetową uchwalaną 

przez Radę Gminy na każdy rok budżetowy, która określa źródła dochodów oraz kierunki 

wydatkowania środków. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o załącznik do uchwały budżetowej obrazujący wydatki 

majątkowe. Budżet gminy w 2018r. zakładał wpływy w kwocie 29.054.996,61 zł oraz wydatki w 

kwocie 32.607.396,61. W trakcie roku po zmianach wynikających z różnych decyzji finansowych 

budżet po stronie dochodów wzrósł do kwoty 29.773.867,16 zł, a po stronie wydatków do kwoty 

32.351.692,17 zł. Ostatecznie dochody zostały zrealizowane w 99,90 % na kwotę 29.773.867,16 zł, a  

wydatki  w 98,45 % tj.  32.351.692,17 zł.  

 Budżet  zamkną się deficytem w wysokości  2.577.825,01 zł,  był  on o 480.174,99 zł mniejszy niż 

planowany.  

 

Zmiany dochodów i wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca na przestrzeni lat 2016-2018 

kształtowały się następująco: 

 
 

W związku z realizowanymi inwestycjami w 2018 nastąpił znaczący wzrost wydatków i dochodów 

gminy w stosunku do lat poprzednich, przy czym dynamika wzrostu dochodów ogółem  w latach 

2016-2018 wyniosła 37,21% przy równoczesnym wzroście wydatków o 55,97 %.  

 

Podstawowe wskaźniki opisujące stan finansów gminy zaprezentowano poniżej: 

 

 
 

 

W porównaniu do lat ubiegłych w 2018r. zmniejszył się udział dochodów własnych w dochodach 

ogółem gminy, przyczyną tego było  zwiększenie  udziału dotacji majątkowych. Wykonanie 

wydatków i dochodów w roku budżetowym  przedstawiono w stosunku do założonego planu. W 

omawianym roku budżetowym oba te wskaźniki osiągnęły bardzo wysoki poziom, co świadczy o  

wykonaniu założonych zamierzeń. 

 

 

2018 2017 2016

dochody ogółem  na 1 mieszkańca 4 660,91 zł              3 628,26 zł           3 396,95 zł           

wydatki ogółem  na 1 mieszkańca 5 064,45 zł              3 736,36 zł           3 247,17 zł           

Wskaźnik 2018 2017 2016

 udział dochodów własnych w dodchodach ogółem 19,51% 21,47% 23,62%

udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem 20,49% 0,26% 0,50%

 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 29,25% 12,72% 2,22%

wykonanie dochodów ogółem 99,90% 96,46% 100,02%

wykonanie wydatków ogółem 98,45% 95,49% 95,16%

wykonanie wydatków majątkowych 99,25% 97,97% 78,80%
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Za pomocą wykresu przedstawiono strukturę dochodów gminy. 

 

 
 

Złożoność zadań gminy generuje powstawanie problemów, które trzeba rozwiązywać przy 

ograniczonych zasobach i nieograniczonych potrzebach. Samodzielność gminy w zakresie 

zaspokajania zbiorowych potrzeb jest ograniczona, oprócz środków własnych gmina funkcjonuje w 

oparciu o środki przyznane z budżetu państwa w formie dotacji i subwencji. Ponadto gmina na 

realizację zadań zaciąga pożyczki i kredyty.  

 

Poziom dochodów własnych uzależniony jest m.in. od przyjętych rozwiązań na poziomie lokalnym, 

wpływ na uzyskiwane dochody mają przyjęte stawki podatkowe i zastosowane zwolnienia, 

obowiązujące stawki opłat za odpady komunalne, ścieki i wodę oraz zastosowane dopłaty dla osób 

fizycznych w tym zakresie.  Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (39,34%)  i 

prawnych (6,71%)  ustalone są dla gmin ustawowo,  wpływy z tych dochodów uzależnione są od 

poziomu uzyskiwanych dochodów osób zamieszkujących  na terenie gminy. 

 

Źródła pozyskiwanych dochodów własnych przedstawiono w poniższym wykresie: 

 

 
 

2018 2017 2016

Dochody majątkowe 6 100 061 109

Subwencje i dotacje 17 865 18 263 16 576

Dochody własne 5 810 5 009 5 160
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Pozycję finansową gminy określa wysokość osiąganych dochodów budżetowych, w których 

najwyższy udział mają podatki od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej, podatek dochodowy od osób fizycznych miał najwyższą 

dynamikę wzrostu.  Dochody z podatków lokalnych utrzymują się na podobnym poziomie, jest to 

skutkiem ustalania stawek podatkowych bez większych zmian. W pozostałych dochodach własnych w 

2016 i 2018  roku istotną pozycją były zwroty podatku Vat z realizowanych inwestycji oraz korekt 

deklaracji dotyczących wydatków bieżących poniesionych w ubiegłych latach. 

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, rada gminy obniżyła średnią cenę skupu żyta 

ogłoszoną przez GUS z kwoty 52,49 zł za 1 dt  do kwoty 36 zł za 1 dt, która była podstawą obliczania 

podatku rolnego na 2018r. Również obniżone były górne stawki podatku od nieruchomości i podatku 

od środków transportowych. Wysokość podatków była średnio o 20% niższa od stawek 

maksymalnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków  wyniosły 652.883,07 zł, udzielono 

również ulg i zwolnień w podatkach na kwotę 146.440,08 zł. Stawka podatku leśnego obowiązywała 

w wysokości ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Zwolniono z podatku od 

nieruchomości budynki mieszkalne w kwocie 134 711,94 zł. 

Przyjęte zwolnienia i obniżenia górnych stawek podatkowych mają  pośredni wpływ na przyznawaną 

subwencje ogólną, w której dochody uzyskiwane z podatków lokalnych oraz  zastosowane ulgi  są 

liczone łącznie – jako możliwy do uzyskania dochód gminy (czyli im wyższe zastosowane ulgi i 

zwolnienia podatkowe tym niższa subwencja ogólna). 

 

Zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2018r. dotyczyły m.in następujących należności: 

Podatek rolny 

1) osoby fizyczne na kwotę  40.945,53 zł  

2) osoby prawne na kwotę  0,00 zł  

Podatek od nieruchomości 

1) osoby fizyczne na kwotę  32.306,38 zł  

2) osoby prawne na kwotę  3.684,00  zł  

Podatek leśny 

1) osoby fizyczne na kwotę  4.147,42 zł  

2) osoby prawne na kwotę  0,00  zł  

Podatek od środków transportowych 

1) osoby fizyczne na kwotę  15.509,28  zł  

2) osoby prawne na kwotę 0,00 zł  

Opłaty za odpady komunalne (śmieci) 33.650,62 zł 

Opłaty za odprowadzone ścieki  13.721,39 zł 

 

W trakcie roku wystawiono  936 upomnień  dla płatników uchylających się od regulowania należności 

oraz  111 tytułów egzekucyjnych na kwotę 42 602,56 zł. 

Wydano 666 decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

zużywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 371 067,25 zł. 

 

W 2018 roku  zrealizowano łącznie przychody gminy w  wysokości  3.332.408,48 zł,  wyemitowano 

obligacje w wysokości 2.600.000,00 zł oraz uzyskano wolne środki z ubiegłego roku w kwocie 

732.408,48 zł. Ograniczoność środków jakimi dysponuje gmina powoduje konieczność dokonywania 

wyborów inwestycji, które należy realizować w pierwszej kolejności. Zaciągane zobowiązania 

związane były z koniecznością pokrycia części kosztów realizowanych inwestycji.  Stan zadłużenia na 

koniec 2018 roku wynosił 5.639.152,00 zł. Spłata zadłużenia  regulowana jest terminowo zgodnie  z 

przyjętym harmonogramem. 

 

Na aktualną kwotę zadłużenia złożyły się następujące zobowiązania finansowe: 

1.Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). 

Umowa pożyczki zawarta w 2013 roku na kwotę  3.309.552,00 zł,  spłata zaplanowana do 2023 roku, 

(przy czym zaplanowano umorzenie pożyczki w wysokości 827.388,00 zł). Pożyczka przeznaczona 
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była na budowę sieci głównej  kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – I etap. Na 31.12.2018 

pozostało do spłaty 1.839.152,00 zł. 

2. Kredyt w PBS O/Zamość. Umowa kredytu z 2017 roku   na kwotę 1.200.000 zł,  spłata 

zaplanowana do 2021 roku.  Celem kredytu  było pokrycie deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań,  w szczególności na realizowane inwestycje: wymiana sieci wodociągowej w 

miejscowości Majdan Ruszowski oraz przebudowę drogi gminnej 110885L Łabuńki Pierwsze –

Wierzbie.  

3. Emisja obligacji w kwocie 2.600.000,00 zł,  umowa z PKO BP SA z 2018 roku, spłata zaplanowana 

do 2027 roku. Celem emisji jest pokrycie planowanego deficytu w związku z realizowanymi 

wydatkami majątkowymi  oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań, a w szczególności realizacja 

projektu „Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łabunie” – 

kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej.  

 

 

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na przestrzeni lat 2016-2018  związane są głównie z 

realizowanymi inwestycjami w tym okresie, zwłaszcza z zakresu gospodarki wodno –ściekowej.    

Główne kierunki wydatkowania środków budżetowych przedstawiono w poniższym wykresie. 

 

 

 
W strukturze wydatków gminnych w 2018 roku pierwszą pozycję zajmuje  gospodarka komunalna 

30,46%, zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny 25,32%  oraz utrzymania szkół gminnych 

wraz z obsługą  26,97 %. Łącznie  na te trzy  zadania gminne wydatkowano ponad 80% ogółu 

środków w 2018r. 

 

Gmina na realizację zadań pozyskała środki finansowe zewnętrzne unijne i krajowe, z których 

realizowane były inwestycje  oraz projekty edukacyjne i społeczne.  

W 2018 roku zrealizowano następujące projekty: 

• Energia odnawialna na terenie gminy Łabunie, 

• Kompetencje kluczowe w Łabuńkach,  

• Szkoła kluczowych kompetencji, 

• Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łabuniach w celu odtworzenia funkcji 

kulturalno-społecznej, 

• Utworzenie szlaków rowerowych w gminie Łabunie. 

 -
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• Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom. 

 

Wydatki na projekty współfinasowane środkami europejskimi – wyniosły łącznie 6.556.708,22 zł 

czyli 20,27% wydatków ogółem. Otrzymano  dochody z środków europejskich w wysokości  

5.567.412,98 zł (złożyły się na to dochody uzyskane z projektów realizowanych w roku ubiegłym   

oraz bieżącym). Część dofinasowania   z zakończonych projektów zostanie przekazana w kolejnym 

roku budżetowym po ostatecznym zatwierdzeniu 

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE  
Zadania własne gminy w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz profilaktyki społecznej 

określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe. Podobnie jak w latach poprzednich, 

nadrzędnym celem z zakresu edukacji było zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki, wychowania i opieki, poprawa warunków funkcjonowania szkół, wspomaganie szkół 

w osiąganiu wysokich efektów kształcenia, dbałość o wszechstronny rozwój ucznia, umożliwianie 

doskonalenia i dokształcania nauczycielom, kształtowanie sieci szkół, zapewnienie dostępu do opieki i 

edukacji przedszkolnej, technologii informatycznych, utrzymywanie wysokich wyników 

sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w tym konkursów kuratoryjnych, współpraca z podmiotami 

środowiska lokalnego oraz kształtowanie zachowań etycznych, prozdrowotnych i patriotyzmu wśród 

dzieci i młodzieży. Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów spełniają 

podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy.  

Wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie stanowiły 26,97% łącznych wydatków budżetu gminy. 

Gmina prowadziła 2 szkoły podstawowe z punktami przedszkolnymi. Z dniem 1 września 2017r. w 

wyniku reformy oświaty zespoły szkół z mocy prawa stały się szkołami podstawowymi, a dotychczas 

funkcjonujące gimnazja uchwałą rady gminy zostały włączone do szkół podstawowych. Szkoły 

zostały dostosowane do przyjęcia klas siódmych i ósmych poprzez dostosowanie klas i pracowni 

dydaktycznych. Zatrudnieni nauczyciele w większości posiadają uprawnienia do nauczania więcej niż 

jednego przedmiotu. Szkoły dysponują wyposażonymi w dobry nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe 

pracowniami komputerowymi i biologicznymi, bibliotekami szkolnymi, zapewniają uczniom 

możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej i wyżywienia. Punkty przedszkolne zabezpieczają 

potrzeby w zakresie wychowania i opieki  nad dziećmi w wieku  3-5. 18  dzieci zamieszkałych na 

terenie Gminy uczęszczało do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin. Zgodnie z przepisami ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych gmina, na terenie której dziecko zamieszkuje ma obowiązek zwrotu 

dotacji udzielonej przez gminę na terenie której dziecko uczęszcza do przedszkola niepublicznego, w 

2018r. wydatki wynosiły 73.172,12 zł. 

Wyniki nauczania w szkołach podstawowych utrzymują się na poziomie dobrym. Wyniki testów 

kompetencji szóstoklasistów oraz gimnazjalistów kończących szkoły są porównywalne z poziomem 

województwa. Gmina zapewnia uczniom szkół podstawowych bezpłatny dowóz do szkół, z którego 

korzystało około 230 uczniów. Stypendia za wyniki w nauce otrzymało 61 uczniów, za osiągnięcia 

sportowe 27 uczniów.  109 uczniom wypłacane były stypendia socjalne, 4 uczniom wypłacono zasiłki 

szkolne. 505 uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych korzystało z darmowych 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Wykonując obowiązki w 

zakresie wsparcia finansowego w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie 

gminy Łabunie 11 pracodawców otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy. 

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom z niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu do 

szkół i placówek oświatowych. Dowozem objętych było 7 uczniów, uczniowie dowożeni byli także do 

szkół i placówek przez rodziców własnym samochodem, podpisano 6 umów na zwrot poniesionych 

kosztów.  

W roku szkolnym 2017/2018 realizowane były dwa projekty edukacyjne współfinansowane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektów było podniesienie wśród uczniów 

poziomu wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, zwiększenie 

poziomu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych, a także rozwój wiedzy i umiejętności 

uczniów z przedmiotów egzaminacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczo-

matematycznych i języka angielskiego. Cele te osiągnięto poprzez dodatkowe zajęcia z przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego. Realizacja zajęć odbywała się poza lekcjami w 
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szkołach z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Prowadzone były również 

zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Baza dydaktyczna szkół została 

wzbogacona o pomoce i narzędzia edukacyjne. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach w zakresie 

zastosowania nowoczesnych i atrakcyjnych dla ucznia form przekazywania wiedzy. Ogólna kwota 

projektów w 2018r. wyniosła 668.156,63 zł, w tym  za 353.036,62 zł zakupiono sprzęt komputerowy i 

pomoce dydaktyczne do obydwu szkół.  

Łączna kwota projektów realizowanych w latach 2017/2018 wyniosła: 

Kompetencje kluczowe w Łabuńkach 

Całkowita wartość projektu 426 433, 43 zł 

Płatność ze środków europejskich 362 468,41 zł 

Dotacja celowa z budżetu krajowego 42 643,34 zł 

Wkład własny w postaci udostępnionych Sal lekcyjnych 21 321,68 zł 

Szkoła Kluczowych Kompetencji w Łabuniach 

Całkowita wartość projektu 441 593, 75 zł 

Płatność ze środków europejskich 375 354,68 zł 

Dotacja celowa z budżetu krajowego 44 159, 38 zł 

Wkład własny w postaci udostępnionych Sal lekcyjnych 22 079, 69 zł 

Każdego roku do 31 października wójt na podstawie obszernych informacji dyrektorów szkół składa 

radzie gminy informację o realizacji zadań oświatowych w danym roku szkolnym. 

 

OCHRONA ZDROWIA 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne obejmują sprawy ochrony 

zdrowia. Podstawową opiekę zdrowotną na terenie gminy świadczy Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Łabunie. NZOZ świadczy kompleksową opiekę lekarską, pielęgniarską 

i położniczą nad pacjentami, poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, 

ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów. NZOZ prowadzi indywidualną analizę 

problemów zdrowotnych swoich pacjentów. Wykonywane są badania USG tarczycy, jamy brzusznej i 

piersi. Skutecznym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym jest wykonywanie obowiązkowych 

szczepień u dzieci, jednak podobnie jak w całym kraju tak i w gminie w ostatnich latach część 

rodziców nie wyraża zgody na szczepienie swoich dzieci. Działania jednostki nakierowane są również 

na kształtowanie motywacji i umiejętności zdrowego stylu życia, uczenia pacjentów zmiany sposobu 

odżywiania oraz  potrzebę aktywności fizycznej.  

Świadczenia stomatologiczne na terenie gminy świadczą dwa podmioty - Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Naworol Sylwester Łabunie Parkowa 17 oraz przychodnia stomatologiczna "Med-

Dent" sp. z o.o. Łabunie Zamojska 72. 

Gmina uczestniczyła w organizacji populacyjnych badań przesiewowych raka piersi u kobiet w wieku 

od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały mammografii. W 2018r. 

współorganizowała 6 razy przyjazd mobilnych mammobusów wykonujących bezpłatną mammografię. 

W ramach strategii rozwiązywania problemów społecznych realizowano zadania związane z  poprawą 

warunków i jakości życia mieszkańców gminy zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym,  a także zadania gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

gminnego programu przeciwdziałania narkomanii poprzez zwiększanie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;  udzielanie rodzinom, w których 

występowały problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie;  prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na boisku „Orlik”.  

W szkołach prowadzone były programy zdrowotne i promujące zdrowy styl życia i odżywiania; 

„Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”, „Zdrowo jem, więcej wiem”, „Śniadanie daje moc”, 

„Walka z otyłością”, „Trzymaj formę”, „Znaczenie ruchu dla zdrowia człowieka”, "Czyste powietrze 

wokół nas", happening antynikotynowy pod hasłem "Papieros szkodzi" oraz konkursy „Piękny 

uśmiech, zdrowe zęby”, „Bezpiecznie na wsi mamy-upadkom zapobiegamy”. 

Szkoła Podstawowa w Łabuniach przyłączyła się do kampanii społecznych organizowanych przez 

Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Informacje o tych akcjach zamieszczone były na tablicach ogłoszeń i 

stronie internetowej szkoły oraz przekazywane na zebraniach z rodzicami. W roku 2018 tytuł 

https://www.labunie.com.pl/urzad-gminy/projekty-ue/realizowane/kompetencje-kluczowe-w-labunkach/
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kampanii brzmiał ,,Nie daję klapsów. Potrafię się zatrzymać" Celem tej kampanii było uzmysłowienie 

rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym o konieczności poszukiwania konstruktywnych sposobów na 

opanowanie swoich emocji w trudnych sytuacjach wychowawczych. W kampanii wzięło udział 131 

rodziców dzieci z PP oraz klas „0” SP w Łabuniach. 

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkołach przyjmowała formę zajęć dydaktyczno– 

wyrównawczych, korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych lub bieżącej pomocy uczniom przez 

nauczycieli. Uczniowie z orzeczeniami uczęszczali dodatkowo na zajęcia rewalidacji indywidualnej. 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA  
Kierunki zagospodarowania gminy wyznacza plan zagospodarowania przestrzennego gminy przyjęty 

uchwałą Nr X/47/03 Rady Gminy w Łabuniach z dnia 10 grudnia 2013r.  oraz studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjęte uchwałą Nr XXIV/135/01 Rady Gminy 

w Łabuniach z dnia 27 grudnia 2001r. Plan jest dokumentem o charakterze ogólnym. Istotą planu jest 

określenie polityki przestrzennej gminy i lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, w 

oparciu o diagnozę uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Cały obszar Gminy objęty jest 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dbając o interes mieszkańców oraz 

przedsiębiorców w planie zagospodarowania przestrzennego gminy  dokonano 14 zmian miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, a kolejna zmiana znajduje się obecnie w opracowaniu.  

Ocena aktualności została dokonana w 2016 r. i została przyjęta Uchwałą Nr XVIII/112/2016 Rady 

Gminy Łabunie z dnia 10 listopada 2016 r. W zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykonywano szereg czynności informacyjnych, 

związanych z udzielaniem informacji i z wyjaśnianiem zapisów planu. Poza codzienną, bieżącą 

obsługą interesantów przychodzących w tej sprawie do urzędu, wydano 177 zaświadczeń i 

sporządzono 52 wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na 

wniosek zainteresowanych. 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  
Zasoby nieruchomości są podstawowym składnikiem mienia gminnego, a gospodarka zasobami 

polega na wykonywaniu różnorodnych czynności o charakterze formalnym i prawnym względem 

nieruchomości, prowadząc do ich optymalnego wykorzystania i realizacji zadań publicznych. Na 

koniec 2018r. gmina była właścicielem 182,5643 ha gruntów. Dodatkowo gmina posiada prawo 

własności do gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste o powierzchni łącznej 14,7753 ha. 

Dochody uzyskane z tytułu pobierania opłat rocznych przez użytkowników wieczystych wyniosły 16 

242,89 zł oraz 4.340,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności działki nr 20/9 w miejscowości Bródek. Natomiast z tytułu dzierżawy gruntów rolnych  o 

powierzchni łącznej 4,91 ha dochód wyniósł 742,50 zł, z tytułu dzierżawy nieruchomości 

zabudowanych, najmu lokali mieszkalnych i użyczania oraz zarządu 49.814,50 zł.  W celu realizacji 

zadań własnych, gmina dokonała zakupu nieruchomości w Majdanie Ruszowskim o pow. 0,46 ha. 

Grunty te zostały nabyte  w celu wykonania rowu odpływowego, odprowadzającego wody opadowe i 

roztopowe od przepustu pod drogą powiatową nr 3258L. Została też nabyta działka z przeznaczeniem 

na cel publiczny tj. budowę i utrzymanie publicznych urządzeń służących do gromadzenia, przesyłania 

i odprowadzania ścieków w miejscowości  Łabuńki Pierwsze 

Oprócz gruntów w gminnym zasobie nieruchomości znajduje się mieszkaniowy zasób nieruchomości 

składający się z 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 887,29 m
2
. (8 lokali w 

budynku Domu Nauczyciela przy ul. Zamojskiej 2, 2 lokale w budynku przy ulicy Zamojskiej 16, 1 

lokal przy ul. Orzechowej 10 oraz 1 lokal  w budynku po byłej szkole podstawowej w Wierzbiu). 

Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej realizowane w 2018 roku obejmowały 

zagospodarowywanie mieszkaniowego zasobu gminy. W roku 2018 zostały zawarte 4 umowy najmu 

lokalu mieszkalnego na czas określony Według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. gmina  dysponowała 

również lokalem przy ulicy Orzechowej 10 pod prowadzenie apteki oraz garaż.  

W 2018r. wydano 18 opinii o zgodności podziału działki z zapisami planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz 8 decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA  

W 2016 roku przyjęto do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej”. Głównym celem planu jest 

podejmowanie zadań mających na celu poprawę jakości powietrza, redukcję emisji gazów 

cieplarnianych i ograniczenie zjawiska niskiej emisji poprzez zwiększenie wykorzystania 

niskoemisyjnych źródeł energii, zmniejszenie zużycia energii i wpłynięcie na poprawę jakości życia w 

najbliższym środowisku.  Jednym ze strategicznych celów  określonych w planie jest zwiększenie  do 

roku 2020 udziału energii pochodzącej  z odnawialnych źródeł energii. W 2018r. cel ten był 

realizowany  poprzez wzrost wykorzystania  takich  źródeł  w postaci zamontowanych instalacji 

fotowoltaicznych i instalacji solarnych na nieruchomościach osób fizycznych.  W ramach zadań 

realizowanych  ze  środków unijnych realizowany był  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. Moc instalowanych instalacji fotowoltaicznych uzależniona była od zużycia  energii 

elektrycznej w okresie  ostatniego roku przed złożeniem deklaracji o przystąpieniu do projektu. 

Instalacje  kolektorów słonecznych składały się z 2, 3 lub 4 kolektorów słonecznych. Dwa  kolektory 

przysługiwały  dla wspólnie zamieszkałych:  1-3 osób, trzy  kolektory- dla 4-6 osób, cztery kolektory 

– od 7 osób wzwyż. Zamontowano i oddano do użytkowania  41 kompletów instalacji 

fotowoltaicznych o łącznej mocy  117,45 kW  oraz  141 kompletów instalacji kolektorów słonecznych 

o łącznej mocy  550,55 kW. 

W celu realizacji polityki ochrony środowiska w 2004 roku opracowano „Program ochrony 

środowiska dla gminy Łabunie na lata 2004-2020, którego realizacja ma przyczynić się do poprawy i 

uporządkowania zarządzania środowiskiem na terenie gminy, poprawy jakości środowiska 

naturalnego i jakości życia mieszkańców, a także do zrównoważonego rozwoju gminy. Gmina od 

kilku lat uczestniczy w projekcie usuwania, demontażu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów 

zawierających azbest. W 2018r. na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków 

mieszkalnych, garażowych i gospodarczych złożono 29 wniosków na kwotę 30 511,64 zł . 

Sprzątanie Świata - celem corocznie przeprowadzanej akcji jest propagowanie i inicjowanie postaw 

odpowiedzialnych względem środowiska wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W 2018r. została 

przeprowadzona po raz 25 akcja pod hasłem przewodnim „Akcja –segregacja! 2xwięcej, 2xczyściej” 

będąca jednym z elementów Programu Publicznej Edukacji Ekologicznej. Wzięło w niej udział 270 

uczniów, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkół podstawowych z terenu gminy. Akcja 

przyniosła wymierny efekt w postaci 100 kg zebranych śmieci z terenów przydrożnych, skwerów, 

parku, zatok autobusowych. 

Przeprowadzono jedno postępowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia pod nazwą: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych  z eksploatacji” w Łabuniach  

na działce nr 2014/11. 

 

Gospodarka odpadami  komunalnymi 
Gmina jest odpowiedzialna za utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie, w tym za 

zagospodarowanie odpadów komunalnych obejmujące odbiór, transport, odzysk i utylizację od 

właścicieli nieruchomości. Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach oraz niektórych ustaw nałożyła na samorządy władztwo nad odpadami 

wytwarzanymi na terenie gminy. Od 1 lipca 2013 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy organizuje gmina. W 

2018r. w drodze postępowania przetargowego stosownie do przeprowadzonego zamówienia 

publicznego wyłoniono firmę świadczącą usługi w powyższym zakresie, którą jest Przedsiębiorstwo 

Gospodarski Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu. Od III kwartału 2018r., obowiązujące od 2013r. 

opłaty zostały podniesione o 1 zł w każdej grupie gospodarstw domowych.  

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:  

zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny: 

1) 6,50 złotych dla gospodarstw domowych 1-osobowych, 

2) 13,00 złotych dla gospodarstw domowych 2-osobowych, 

3) 19,50 złotych dla gospodarstw domowych 3-osobowych, 

4) 26,00 złotych dla gospodarstw domowych 4 -osobowych, 

5) 31,00 złotych dla gospodarstw domowych 5-osobowych, 
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6) 36,00 złotych dla gospodarstw domowych 6 i więcej osobowych. 

zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny: 

1) 13,00 złotych dla gospodarstw domowych 1-osobowych, 

2) 26,00 złotych dla gospodarstw domowych 2-osobowych, 

3) 39,00 złotych dla gospodarstw domowych 3-osobowych, 

4) 52,00 złotych dla gospodarstw domowych 4 -osobowych, 

5) 62,00 złotych dla gospodarstw domowych 5-osobowych, 

6) 72,00 złotych dla gospodarstw domowych 6 i więcej osobowych. 

Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi (odbiór, transport, odzysk i utylizacja odpadów). Systemem gospodarowania 

odpadami objęto na dzień 31 grudnia 2018r. 1614 nieruchomości. Odpady komunalne z terenu gminy 

odbierane są w postaci zmieszanej oraz selektywnej. Zbieranie odpadów komunalnych w sposób 

selektywny stanowi podstawowy element systemu gospodarki odpadami. Selektywna zbiórka jest 

prowadzona w systemie workowym z podziałem na frakcje: papier i tektura, tworzywa sztuczne i 

metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe odpady ulegające biodegradacji, popiół z palenisk 

domowych. Zużyte baterie oraz przeterminowane leki trafiały do przeznaczonych do tego pojemników 

ustawionych w wyznaczonych miejscach.  Na bieżąco zbierane były nieczystości porzucone w 

przydrożnych rowach, na przystankach autobusowych na obszarze całej gminy. W 2018 roku z 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odebrano ogółem 1002,91 ton odpadów 

komunalnych. Koszt, jaki gmina poniosła z tytułu odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych wyniósł  329 570,64 zł. Zaległości w opłatach za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych na 31.12.2018r. wynosiły 33 650,00 zł. Wystawiono 437 upomnień  i 21 tytułów 

wykonawczych  dla mieszkańców uchylających się od obowiązku systematycznego uiszczania opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy, którzy nie dopełniają obowiązku składania 

korekt deklaracji mających wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi są na bieżąco wzywani do ich uzupełnienia. 

 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Gmina wykonuje zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków. Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego. 

Zakończono prace związane z I etapem projektu „Rozwiazywanie gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie gminy Łabunie:  od 2013r. oddano do użytku 45,63 km sieci kanalizacyjnej, 457 przyłączy, w 

tym w 2018r.  11,52 km sieci oraz 153 przyłączy. Ścieki powstające na terenie gminy transportowane 

są w oparciu o pracę 13 przepompowni do oczyszczalni ścieków w Zamościu. W 2018r. 

odprowadzono 54 858,86 m
3
 ścieków na kwotę  312.896,80 zł. 

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie z dnia 11 czerwca 2018r. 

została zatwierdzona taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie gminy na okres 3 lat. 

cena za ścieki w zł za 1m
3 
 

Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców usług 

od 02.07.2018 

do 30.06.2019 

od 01.07.2019 

do 30.06.2020 

od 01.07.2018 

do 31.12.2018 

Dopłaty  

od 01.01.2019 r. 

 do 30.09.2019 r. 

1 Gospodarstwa 

domowe 

8,67 netto 

9,36 brutto 

8,54 netto 

9,22 brutto 

8,54 netto 

9,22 brutto 

1,03 netto 

1,11 brutto 

2 Pozostali odbiorcy 8,67 netto 

9,36 brutto 

8,54 netto 

9,22 brutto 

8,54 netto 

9,22 brutto 

bez dopłat 

 

cena wody w zł za 1m
3 
 

Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców usług 

od 02.07.2018 

do 30.06.2019 

od 01.07.2019 

do 30.06.2020 

od 01.07.2018 

do 31.12.2018 

Dopłaty  

od 01.01.2019 r. 

do 30.09.2019 r. 

1 Gospodarstwa 

domowe 

2,94 netto 

3,18 brutto 

2,92 netto 

3,15 brutto 

2,88 netto 

3,11 brutto 

0,30 netto 

0,32 brutto 

2 Pozostali odbiorcy 2,87 netto 

3,10 brutto 

2,83 netto 

3,06 brutto 

2,83 netto 

3,06 brutto 

bez dopłat 



Raport o stanie gminy Łabunie  za 2018 rok  

17 
 

Zaległości w opłatach za dostarczanie wody na koniec 2018r. wynosiły  1.080,51 zł. W celu 

wyegzekwowania należności od odbiorców wystawiono 11 upomnień. 

 

Obowiązujące dopłaty z budżetu gminy zostały ustalone uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Łabunie 

z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabunie z budżetu gminy. 

Wcześniej obowiązujące dopłaty w 2018r.: 

Uchwała Nr XXXI/207/2018 Rady Gminy Łabunie z dnia 13 czerwca 2018 roku 

1) do 1m3 dostarczonej wody w wysokości 0,30 zł/m3 netto (0,32 zł/m3 brutto), dla I grupy taryfowej, 

2) do 1 m3 zrzuconych ścieków do sieci kanalizacyjnej w wysokości 2,33 zł/m3 netto (2,52 zł/m3 

brutto) dla I grupy taryfowej. 

Dopłaty obowiązywały  w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. 

Uchwała Nr XXIX/191/2018 Rady Gminy Łabunie z dnia 18 kwietnia 2018 roku 

1) do 1m3 dostarczonej wody w wysokości 0,30 zł/m3 netto (0,32 zł/m3 brutto), dla I grupy taryfowej, 

2) do 1 m3 zrzuconych ścieków do sieci kanalizacyjnej w wysokości 2,33 zł/m3 netto (2,52 zł/m3 

brutto) dla I grupy taryfowej. 

Dopłaty obowiązywały w okresie od 01.05.2018 r. do 30.06.2018 r. 

Uchwała Nr XXIV/152/2017 Rady Gminy Łabunie z dnia 27 września 2017 roku – dopłaty ustalone 

na okres od 01.01.2018r. do 30.04.2018r 

1) do 1 m3 dostarczonej wody w wysokości 0,30 zł/m3 netto, (0,32 zł m3 brutto), 

2) do 1 m3 zrzuconych ścieków do sieci kanalizacyjnej, w wysokości 2,33 zł/m3 netto, 

(2,52 zł/m3 brutto) 

Do odbiorców uchylających się od zapłaty wysłano 43 wezwania do zapłaty z tytułu odprowadzanych 

ścieków na kwotę 20.132,69 zł. Do egzekucji sądowej w 2018r. skierowano 4 pozwy  do Sądu 

Rejonowego w Zamościu na kwotę 7.804,68 zł. 

 

W 2017r. wykonano 3,28 km modernizacji sieci wodociągowej w Majdanie Ruszowskim. Wymiana 

sieci wodociągowej obejmowała wykonanie głównej sieci rozdzielczej o długości 3,11 km oraz 

odgałęzienia od głównej sieci o długości 0,17 km. Projekt został zrealizowany w ramach PROW, 

refundacja środków w wysokości 499.654,00 zł nastąpiła w 2018 roku. Prace modernizacyjne sieci 

wodociągowej nakierowane były na działania, których celem było uzyskanie ciągłej dostawy wody 

mieszkańcom.   

 

TRANSPORT I KOMUNIKACJA  
W bieżącym utrzymaniu gminy znajduje się 47,1 km dróg gminnych, w tym 38,7 km dróg 

asfaltowych, 4,5 km dróg utwardzonych niesortem lub materiałem kamiennym. Przez teren gminy 

przebiega droga krajowa o długości 10,1 km i drogi powiatowe o łącznej długości 38,37 km. W 2018r. 

wybudowano 658 mb. chodników w msc. Łabuńki Pierwsze i Wółka Łabuńska. Wykonano 

dokumentację projektową budowy chodników w Łabuniach i Wólce Łabuńskiej,  opracowano 

dokumentację przebudowy dróg w Ruszowie.  Zrealizowana została przy dofinasowaniu z Urzędu 

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

W ramach zadań bieżących zaplanowano udzielenie dotacji dla Powiatu Zamojskiego na remonty dróg 

powiatowych na terenie gminy  o  łącznej długości 822 mb.  W ramach dotacji zrealizowano remonty 

dróg:  nr 3257L  Pniówek-Ruszów-Wierzbie,  nr 3258L  Łabunie-Reforma-Majdan Ruszowski-

Rachodoszcze,  nr 3269L Cześniki-Łabunie oraz nr 3270L Łabuńki–Barchaczów-Antonówka.  

Wykonano  remonty cząstkowe  dróg  gminnych, remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbie 

oraz drogi gospodarczej w Ruszowie. Oznakowano  drogi gminne poprzez wprowadzenie stałej 

organizacji ruchu na terenie 12 sołectw. 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie gminy czuwa 11 funkcjonariuszy 

Posterunku Policji w Łabuniach, który swoim działaniem obejmuje dwie Gminy Łabunie i Komarów-

Osada, łącznie 11736 mieszkańców. Według przedstawionych danych na terenie działania PP w 

Łabuniach nastąpił wzrost wykrywalności w przestępstwach kryminalnych (97,6%) (r.2017 86,49%) 

oraz wzrost wykrywalności ogólnej 97,4% (91,39% 2017r.), przy jednoczesnym zwiększeniu 
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przestępczości - liczba postepowań przygotowawczych 100 (2017r. 71), stwierdzonych czynów 115 

(2017r. 69), kradzież mienia 12 (2017r. 7). W przestępstwach kradzież z włamaniem  2 (2017 5), bójki 

i pobicia 2 (2017 2), przestępstwa rozbójnicze 0 (2017 2), uszczerbek na zdrowiu 2 (2017 5), 

uszkodzenie mienia 2 (2017 5) nastąpił spadek. Nastąpił spadek liczby wypadków drogowych 3 

wypadki (2017r. 5). Na terenie gminy Łabunie doszło do 69 kolizji drogowych. Zatrzymano 17 

nietrzeźwych kierujących w tym 4 wbrew zakazowi sądowemu. Funkcjonariusze PP prowadzą 

działania informacyjne, profilaktyczne i edukacyjne na temat bezpieczeństwa w szkołach na terenie 

działania jednostki. W 2018r. odbyło się również takie spotkanie dla dorosłych mieszkańców gminy. 

Mając na względzie profilaktykę bezpieczeństwa, szkoły realizują programy profilaktyczne, w których 

ujmowane były  m.in. działania dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wakacji i ferii. 

Głównym ich celem było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności na temat zmniejszenia ryzyka 

utraty zdrowia i życia, udzielania pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa na drodze. 

W 2018r. mając na względzie bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających do szkół przy udziale 

przedstawicieli Starosty Zamojskiego oraz Komendy Miejskiej Policji w Zamościu zlokalizowano 

nowy przystanek autobusowy  w Ruszowie-Kolonii. 

W Gminie działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do których należy łącznie 281 druhów 

(247 zwyczajnych, 7 honorowych i 27 wspierających). W bezpośrednich działaniach gaśniczo-

pożarniczych spełniających m. in. kryteria wieku i wyszkolenia może wziąć udział 84 członków OSP. 

Jednostki dysponują łącznie 10 samochodami pożarniczymi: 4 średnimi (z tego 1 wyłączony z 

użytkowania) i 6 lekkimi (1 wyłączony z użytkowania), średnia wieku pojazdów użytkowanych to 23 

lata.  

Jednostka OSP Łabunie założona  została w 1916r. Jednostka od 1995 r. roku włączona jest do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Skupia 51 członków zwyczajnych (w tym 2 kobiety); w 

jej struktury wchodzi także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (8 chłopców). Jednostka dysponuje m. 

in. lekkim (z 2003r.) i średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym (rok prod. 2018) oraz 

nowoczesnym agregatem prądotwórczym na przyczepie. W 2018r. strażacy z OSP Łabunie byli 

dysponowani najczęściej w powiecie zamojskim; wzięli udział w 53 zdarzeniach, także poza terenem 

gminy Łabunie.  

OSP Łabuńki  obchodziła w 2018r. jubileusz 100-lecia założenia. 38 druhów z tej jednostki ma do 

dyspozycji m. in. 2 pojazdy pożarnicze – ponad 30-letni lekki i 12-letni średni samochód ratowniczo-

gaśniczy. W 2018r. strażacy z OSP Łabuńki brali udział w 15 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Przy 

jednostce zorganizowano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą (8 chłopców). W związku z planami 

włączenia w 2019 r. jednostki do KSRG OSP Łabuńki ciągle jest doposażana w niezbędny sprzęt.  

Oprócz wymienionych na terenie gminy działają:  

 OSP Barchaczów: licząca 18 druhów; posiada 12-letni samochód lekki. W 2018r. 

dysponowana do 1 zdarzenia; 

 OSP Bródek: 22 członków zwyczajnych, 10 zwyczajnych, 1 honorowy. Na stanie jednostki 

znajdują się 2 pojazdy ratowniczo-gaśnicze – lekki i średni. Ponad 40-letni lekki samochód 

jest obecnie wyłączony z eksploatacji. OSP Bródek była dysponowana do zdarzeń 8 razy. 

 OSP Majdan Ruszowski: skupia 46 członków zwyczajnych, 6 wspierających i 1 honorowego. 

Na wyposażeniu m. in. 14-letni samochód lekki. Druhowie z OSP Majdan Ruszowski w 

omawianym okresie wzięli udział w 4 zdarzeniach.  

 OSP Ruszów: 35 strażaków-ochotników z tej jednostki w 2018r. brało udział w 5 zdarzeniach. 

Do OSP należy także po 2 członków wspierających i honorowych. Podczas jednej z akcji 

gaśniczych prawie 35-letni średni samochód uległ poważnej awarii – obecnie wyłączony jest z 

użytkowania.  

 OSP Wólka Łabuńska: do jednostki należy 29 członków zwyczajnych oraz 10 chłopców i 10 

dziewcząt tworzących 2 MDP. OSP wzięła udział w 2 zdarzeniach. Dysponuje 34-letnim 

samochodem lekkim.  

 

POMOC SPOŁECZNA  

Kluczową instytucją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie gminy jest Gminny  

Ośrodek Pomocy Społecznej. Priorytetowe zadania z zakresu polityki społecznej wynikały z 

przyjętych na rok 2018 kierunków działań GOPS oraz celów Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych. Usługi społeczne w przyczyniają się do poprawy warunków życia, tworzenia równych 
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szans dla wszystkich i uczestnictwa w życiu społecznym.  Systemem pomocy społecznej w gminie 

objętych było 3% ogółu mieszkańców gminy. Celem działalności Ośrodka jest doprowadzenie do 

życiowego usamodzielnienia potrzebujących osób i rodzin i zintegrowania ich ze środowiskiem. Do 

zadań pomocy społecznej należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń, prowadzenie pracy socjalnej 

oraz rozwijanie nowych form pomocy. System świadczeń rodzinnych ma na celu pomoc rodzinom, 

które nie są w stanie zaspokoić wszystkich podstawowych potrzeb związanych z ponoszeniem 

wydatków na utrzymanie. Liczba osób korzystających ze świadczeń rodzinnych wynosi 453. Ze 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzysta 42 mieszkańców. Ośrodek Pomocy Społecznej 

realizuje rządowy program „Rodzina 500+”. Z tego świadczenia w gminie korzystało 529 rodzin, a 

świadczenia wychowawcze wypłacane były dla 810 dzieci.  

Przyjęty uchwałą Nr XXVIII/172/2018 Rady Gminy Łabunie z dnia 21 marca 2018r. Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uwzględniał zadania z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie. Program realizowany 

był w ramach współpracy przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, instytucji publicznych, 

organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów ze środków z opłat uzyskanych za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Program stanowi część „Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Łabunie na lata 2014-2020”. W ramach Programu realizowano szereg 

różnorodnych zadań w tym zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. Program zakładał również przyjmowanie i realizację wniosków o 

zastosowanie leczenia odwykowego względem osób z problemem alkoholowym przez Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – rozpatrzono 38 wniosków względem 38 osób. 

Skierowano wnioski 17 osób do biegłych sądowych (psychiatry i psychologa), przekazano akta 14 

osób do Sądu Rejonowego w Zamościu celem wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania do 

poddania się leczeniu odwykowemu. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Łabunie na lata 2018-2020 został przyjęty Uchwałą 

Rady Gminy Łabunie z dnia 21 marca 2018r. Program realizuje Zespół Interdyscyplinarny, w skład 

którego wchodzą przedstawiciele GOPS, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Policji, Oświaty, Ochrony Zdrowia oraz społeczny kurator sądowy przy Sądzie 

Rejonowym w Zamościu. Zespół realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie, do których należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w  jego 

skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W roku 2018 Zespół 

tworzył grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w 

rodzinie w indywidualnych przypadkach. Podejmowanie działań wobec rodzin dotkniętych przemocą 

odbywało się w oparciu o procedurę ,,Niebieskiej Karty", która obejmowała ogół czynności 

realizowanych przez przedstawicieli poszczególnych instytucji. W 2018r. prowadzono procedurę 

Niebieskiej Karty w 17 rodzinach.  

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny realizowany był w oparciu o 

ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. W 2018r. złożono  16 wniosków, wydano 43 

Karty Dużej Rodziny. 

Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, 

jak również osobom niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu udzielano pomocy 

w postaci skierowania i umieszczenia w domach pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2018r. w 

DPS przebywało 6 osób. 

W 2018r. podejmowano działania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz zwiększenia 

aktywności zawodowej mieszkańców poprzez organizację staży, robót publicznych, prac społecznie 

użytecznych. Strukturę bezrobocia w Gminie na koniec IV kwartału 2018r. przedstawia poniższa 

tabela: 

bezrobotni ogółem 249 

bezrobotne kobiety ogółem 133 

bezrobotni uprawnieni do zasiłku ogółem 17 

bezrobotne kobiety z prawem do zasiłku 6 

bezrobotni zwolnieni z winy zakładu pracy 6 

bezrobotni powyżej 50 roku życia 67 

bezrobotni do 30 roku życia 96 

bezrobotni do 25 roku życia 49 
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bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy do 1 m-ca 40 

bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy od 1 do 3 m-cy 51 

bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy od 3 do 6 m-cy 18 

bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy od 6 do 12 m-cy 30 

bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy od 12 do 24 m-cy 28 

bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy powyżej 24 m-cy 82 

 

W celu łagodzenia skutków bezrobocia gmina zawierała porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy 

w Zamościu. Porozumienia miały na celu aktywizację zawodową uczestników, nabycie praktycznych 

umiejętności oraz integrację społeczną osób bezrobotnych, które wykonywały prace porządkowe i 

pielęgnacyjne na terenie gminy, a także znalazły zatrudnienie w urzędzie gminy i szkołach. W 2018r. 

w Urzędzie Gminy były zatrudnione 4 osoby w ramach robót publicznych i 2 w ramach prac 

interwencyjnych na okres 5 miesięcy, a następnie wszystkie osoby zatrudniono ze środków własnych 

na 3 miesiące. Ponadto po tym okresie 3 osoby zatrudniono ze środków własnych na kolejnych 5 

miesięcy. W Szkole Podstawowej w Łabuniach w ramach  stażu dla dorosłych  pracowała 1 osoba, 1 

osoba była  zatrudniono w ramach prac interwencyjnych, 4 osoby zatrudniono w ramach robót 

publicznych. Czasookres zatrudnienia wynosił od 3 do 6 miesięcy, a następnie 1 miesiąc ze środków 

własnych, 2 osobom przedłużono  zatrudnienie ze środków własnych do końca czerwca 2019r. i 1 

osobie do końca lipca br. 

W Szkole Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych zatrudnione były 3 osoby w ramach robót 

publicznych przez okres od 3 do 6 miesięcy, następnie 1 miesiąc ze środków własnych. Po tym okresie 

1 osobie przedłużono zatrudnienie do połowy lipca  2019r. 

W 2018 r. GOPS uczestniczył we współpracy z OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w 

Zamościu w projekcie „Dobra zmiana – program aktywizacji zawodowej osób 30+” 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Polską 

Giełdę Pracy Sp. z o.o. w Lublinie. W projekcie uczestniczyło 4 mieszkańców gminy, w tym 3 

klientów Ośrodka. 

 

KULTURA I SPORT 
Działaniami polegającymi na upowszechnianiu kultury fizycznej, zwiększaniu świadomości 

społecznej o potrzebie aktywności fizycznej w każdym wieku zajmował się Urząd Gminy poprzez 

Referat Promocji i Rozwoju Gminy, Szkoły Podstawowe, Gminny Klub Sportowy Sparta Łabunie 

oraz Zamojski Klub Karate Kyokushin. W okresie maj-listopad na boisku sportowym Orlik 

prowadzony był przez dwóch animatorów sportowych szeroki wachlarz konkurencji i zajęć sportowo-

rekreacyjnych, gier i zabaw dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Jak każdego roku ogłoszony był 

konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego. W konkursie brały udział organizacje pozarządowe, które czynnie 

uczestniczą w życiu kulturalnym i społecznym, aktywizują lokalną społeczność. Zorganizowano 

szereg  przedsięwzięć kulturalnych, konkursów, przeglądów i wydarzeń gminnych również w ramach 

programów profilaktycznych. Działalność kulturalną gminy wspierała Biblioteka Publiczna, która jest 

samorządową instytucją kultury, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju 

Gminy Łabunie. W ramach współpracy zorganizowano spotkania integracyjne, pikniki, zajęcia 

świetlicowe dla dzieci i dorosłych, konkursy plastyczne, recytatorskie, muzyczne, sportowe. 

Na terenie gminy działa 8 Kół Gospodyń Wiejskich, które współdziałają z samorządem gminnym, 

radami sołeckimi, OSP, organizacjami pozarządowymi i szkołami. Aktywnie biorą udział w 

wydarzeniach kulturalnych, akcjach społecznych i zmaganiach sportowych. Z zaangażowaniem 

budują wizerunek gminy uczestnicząc i promując ją na przeglądach i festiwalach regionalnych. 

Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie we współpracy z Parafią Rzymskokatolicką było 

organizatorem Orszaku Trzech Króli oraz Misterium Paschalnego. 

Na terenie gminy funkcjonuje 12 świetlic wiejskich, wyposażonych w niezbędny sprzęt do 

prowadzenia działalności statutowej przez KGW, sołectwa i OSP. 

Zakończona została realizacja projektów w ramach Lokalnej Grupy Działania – remont i wyposażenie 

świetlicy KGW w Łabuniach  oraz oznaczenie i wyposażenie punktów postojowych i  szlaków 

rowerowych na terenie gminy.  
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PROMOCJA GMINY 

Głównym celem podejmowanych przez gminę działań promocyjnych było budowanie marki gminy. 

System identyfikacji wizualnej opiera się na logo Gminy, które stosowane jest w oznakowaniu działań 

własnych gminy współfinansowanych przez gminę lub realizowanych pod patronatem Wójta Gminy. 

Promocja marki Gminy realizowana była w następujących obszarach: 

• prowadzenie strony internetowej gminy,  

• prowadzenie konta na portalu społecznościowym Facebook,  

• wydawanie gminnego informatora  „Igła” (3000 egz.), 

• publikacje w prasie lokalnej,  

• mecenat gminy (współorganizacja imprez inicjowanych przez inne podmioty).  

W celu popularyzacji marki, gmina wykonywała materiały promocyjne z logo Gminy w formie 

wydawnictw i gadżetów (albumy, foldery, karty turystyczne, koszulki, kubki, długopisy).  

Gmina otrzymała wyróżnienie Certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom 2018”  przyznawane  przez  

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze gminom, w których rozwija się turystyka rowerowa.  

 

PLACE ZABAW I SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE 
Na terenie gminy zlokalizowanych jest 6 placów zabaw z urządzeniami posiadającymi certyfikaty 

zgodności wydanymi przez zewnętrzne jednostki certyfikujące. Na terenie gminy działa również 5 

ogólnodostępnych fitness parków i mini siłowni zewnętrznych zlokalizowanych w: 

- Łabunie przy ul. Osiedlowej - (Plac zabaw z mini siłownią); 

- Przy Szkole Podstawowej w Łabuniach - (Plac zabaw); 

- Przy Szkole Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych - (Plac zabaw z mini siłownią); 

- Łabunie - Reforma przy budynku świetlicy wiejskiej - (Plac zabaw z mini siłownią); 

- Wólka Łabuńska przy ciągu ul. Szkolnej - (Plac zabaw z mini siłownią); 

- Wierzbie przy budynku byłej Szkoły - (Plac zabaw); 

-Ruszów przy budynku Szkoły - (Mini siłownia), 

 

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ  
Gmina od lat prowadzi politykę informacyjną z wykorzystaniem posiadanych zasobów 

informatycznych i realizuje coraz więcej zadań zmierzających do usprawnienia komunikacji z 

mieszkańcami przy wsparciu odpowiednich narzędzi informatycznych. Sukcesywnie zwiększa się 

liczba elektronicznych usług publicznych (tzw. e-usług) udostępnianych przez Urząd Gminy i 

jednostki organizacyjne. Możliwe jest elektroniczne załatwienie sprawy w Urzędzie Gminy przez 

ePUAP, CEIDG czy Emp@tia.  

W 2018r.  rozpoczęliśmy wspólnie z innymi gminami realizację kolejnego projektu informatycznego 

pod nazwą „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”. Szczególny nacisk kładziemy na kwestię 

unowocześnienia oraz ujednolicenia infrastruktury informatycznej wykorzystywanej przez urząd i 

jednostki organizacyjne. 

Urząd Gminy uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji 

publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS. Program jest realizowany przez Ministerstwo 

Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. W kasie Urzędu Gminy uruchomiony 

został terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą.  

 

Serwisy i portale internetowe:  
• Gminny  Portal Informacyjny jest nadrzędną platformą informacyjną o wydarzeniach i 

działaniach podejmowanych przez gminę,  

• Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony zgodnie z wymaganiami prawnymi, gdzie 

publikowane są dokumenty związane z działalnością samorządu,  

• portale społecznościowe: Facebook i Youtube – głównym celem jest promocja gminy, 

informowanie o bieżących wydarzeniach,  

• geo-system - internetowy portal mapowy poświęcony informacjom przestrzennym gminy, 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - system informacji przestrzennej, główną 

istotą serwisu jest gromadzenie, zarządzanie, prezentacja oraz analiza danych mających 

odniesienie przestrzenne: granice gminy, zabudowa, ciągi komunikacyjne i obsługa 
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komunikacji, S 17-S - projektowana obwodnica drogi nr 17, tereny usługowe i specjalne, 

infrastruktura techniczna, wody, lasy i zadrzewienia. 

 

W 2018 roku w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowano zadania 

związane z: rejestracją akt stanu cywilnego 2278 czynności, ewidencją ludności 392 czynności i 

wydawaniem dowodów osobistych 709, wykonywanie zadań z zakresu spraw wojskowych, ewidencją 

działalności gospodarczej, wykonywaniem zadań z zakresu obrony cywilnej, wyborów organów 

samorządu gminy, wyboru radnych do rady powiatu i sejmiku województwa. 

W 2018r. przeprowadzono na zebraniach wiejskich konsultacje statutów sołectw. 

W 2018r. nie było skarg na działalność  wójta ani jednostki organizacyjne gminy. 

 

Najpilniejszymi problemami do rozwiązania pozostaje gospodarka wodno-ściekowa. Będziemy 

sukcesywnie w oparciu o środki zewnętrzne i własne realizować kolejne etapy budowy kanalizacji. 

 

Przedstawienie Wysokiej Radzie raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym, spełniając wymóg tego artykułu proszę o jego rozpatrzenie i udzielenie wotum zaufania. 

 

 


