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RAPORT O STANIE GMINY ŁABUNIE ZA 2019 ROK 

 

 

WSTĘP 

    Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym.  

    Dane pochodzą ze zbiorów Urzędu Gminy Łabunie i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz 

Posterunku Policji w Łabuniach,  Głównego Urzędu Statystycznego i Powiatowego Urzędu Pracy w 

Zamościu.  

    Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku 2019. Zakres działania wójta obejmuje: 

wydawanie decyzji administracyjnych, realizację programów i polityk, dbałość o stan techniczny 

obiektów użyteczności publicznej, dróg, chodników, działania na rzecz ochrony środowiska, 

gospodarowanie mieniem komunalnym, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówek 

oświatowych i pomocy społecznej, ochrona zdrowia, organizowanie uroczystości państwowych, 

wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych, a także działania promocyjne i informacyjne, współpraca 

z podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi.  Poziom zadań realizowanych przez 

samorząd gminny ma bezpośrednie przełożenie na codzienną jakość życia mieszkańców gminy.  

    Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy do zwiększenia wiedzy 

na temat funkcjonowania samorządu gminy, a także mogą być podstawą do prowadzenia dialogu na 

temat przyszłości gminy. 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

    Gmina Łabunie leży na styku trzech mezoregionów: Padołu Zamojskiego, Roztocza Środkowego i 

Grzędy Sokalskiej i jest najmniejszą obszarowo gminą w powiecie zamojskim. Powierzchnia Gminy 

wynosi 8730 ha (87,3 km
2
), w tym: użytki rolne zajmują 6377 ha, lasy 1784 ha, drogi 176 ha, odkryte 

zbiorniki wodne 136 ha, nieużytki 25 ha, teren zabudowy 232 ha. Na terenie 13 sołectw zamieszkuje 

6390 mieszkańców.  

Na terenie wsi Dąbrowa położony jest rezerwat leśno-stepowy „Łabunie”, jeden z największych w 

Polsce obiektów przeznaczonych do ochrony roślinności stepowej o powierzchni 108,54 ha. Walory 

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

wiejskiej jako dodatkowego źródła dochodów mieszkańców. Obszar Gminy bogaty jest w zabytki, 

przede wszystkim sakralne, a sama Gmina posiada historyczny rodowód. Wykorzystanie walorów 

przyrodniczych i gospodarczych sprzyja tworzeniu, oferowaniu i promowaniu regionalnych 

produktów ekologicznych. 

Na terenie gminy Łabunie jest 2171 gospodarstw powyżej 1 ha oraz 1630 nieruchomości gruntowych 

poniżej 1 ha.  

 

    Wójt Gminy realizuje zadania przy udziale zorganizowanego zespołu pracowników, zasobów 

rzeczowych i finansowych urzędu gminy i innych jednostek organizacyjnych Gminy Łabunie, a także 

stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.  

Na terenie gminy działają następujące jednostki publiczne: 
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 Urząd Gminy; 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 

  Szkoła Podstawowa w Łabuniach im. Dzieci Zamojszczyzny z Punktem Przedszkolnym; 

 Szkoła Podstawowa  im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierwszych z Punktem 

Przedszkolnym; 

 Centrum Usług Wspólnych; 

 Biblioteka Publiczna. 

 

Wszystkie jednostki organizacyjne funkcjonują w oparciu  o statuty oraz regulaminy organizacyjne. 

 

URZĄD GMINY 

    Na koniec 2019 r. w Urzędzie Gminy Łabunie zatrudnionych było  28 pracowników, w tym: z 

wykształceniem wyższym 16 osób, z wykształceniem średnim 8 osób, z wykształceniem zawodowym 

4 osoby. Podział na stanowiska, kształtował się następująco: 4 stanowiska kierownicze, 14 stanowisk 

urzędniczych, 2 stanowiska pomocnicze, 2 stanowiska obsługi, 2 stanowiska gospodarcze, 2 

kierowców autobusów szkolnych, 2 kierowców samochodów OSP na 1
1
/2 etatu. W strukturze 

organizacyjnej urzędu wyodrębniono: 3 referaty – Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych, 

Finansowo-Podatkowy, Inwestycji, Rozwoju i Gospodarki Gminy oraz 2 samodzielne stanowiska 

pracy.  

Realizowano następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:  

Urząd Stanu Cywilnego  

w Rejestrze Stanu Cywilnego sporządzono łącznie 170 aktów stanu cywilnego (wpisano 11 aktów 

urodzeń – wszystkie transkrybowane z zagranicznych aktów; sporządzono 18 aktów małżeństwa oraz 

141 akty zgonu – z tego 28 to mieszkańcy gminy zmarli w miejscu zamieszkania, a 113 – osoby 

zmarłe w Hospicjum „Santa Galla” w Łabuńkach Pierwszych); 

 zrealizowano łącznie 15 czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu 

cywilnego nie skutkujących sporządzeniem aktu stanu cywilnego (tj. uzupełnienie lub 

prostowanie aktu stany cywilnego); 

 wydano razem 828 odpisów z akt stanu cywilnego; 

 wydano 20 zaświadczeń (w tym m. in.:  zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa, zaświadczeń o uznaniu ojcostwa czy zaświadczeń o 

stanie cywilnym);  

 do istniejących aktów dodano łącznie 128 wzmianek dodatkowych (w większości były to 

wzmianki o zgonie współmałżonka do aktu małżeństwa, czy wzmianki po orzeczeniu 

rozwodu); w 2019 r. zarejestrowano 5 rozwodów; 

 do istniejących aktów dodano łącznie 487 przypisków; 

 z istniejących ksiąg przeniesiono do Rejestru Stanu Cywilnego 377 aktów; 

 wydano 2 decyzje z zakresu przepisów zawartych w Ustawie o zmianie imienia i 

nazwiska. 

Ewidencja Ludności  

 zarejestrowano 260 zameldowań na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowań;  

 usunięto 120 niezgodności z Rejestru PESEL; 

 wydano 3 decyzje w sprawach meldunkowych; 

 nadano 10 numerów PESEL (wszystkie w związku z wpisaniem zagranicznego aktu 

urodzenia do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego); 

 udostępniono 50 danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania 

Cudzoziemców lub Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z 

dowodami osobistymi; 
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 wydano 324 zaświadczenia z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania 

Cudzoziemców lub Rejestru Dowodów Osobistych zawierających pełny wykaz danych 

osoby, której wniosek dotyczy. 

Dowody Osobiste 

 wydano 386 dowodów osobistych; 

 w związku z utratą lub uszkodzeniem unieważniono 50 dowodów osobistych; 

 w związku ze zmianą danych zawartych w dowodzie osobistym (zazwyczaj:  zmiana 

nazwiska po zwarciu związku małżeńskiego) unieważniono 32 dokumenty tożsamości. 

Łącznie w 2019 r. zrealizowano 3262 czynności w ramach zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej. 

Zadania własne 

    Urząd Gminy jako organ rejestrowy CEIDG w roku 2019 prawidłowo przetworzył w systemie 

CEIDG 126 złożonych przez przedsiębiorców wniosków, w tym; założenie - 21, zmiana - 55, zmiana z 

zawieszeniem - 23, zmiana ze wznowieniem - 15, zakończenie - 12.  

Zgodnie z raportem CEIDG  na terenie gminy Łabunie jest 237 przedsiębiorców dla głównego miejsca 

wykonywania działalności. 

 

    Do Urzędu Gminy  w 2019 r. wpłynęło 95 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne, 

dla każdego zgłoszenia została przeprowadzona wizja w terenie potwierdzona protokołem. Wójt 

wydał 4 decyzje oraz pozyskał 1 decyzję zezwalającą od organu wyższej instancji.   

 

    W 2019 roku urząd zarejestrował w systemie Intra-DOK 5197 pism przychodzących, w tym 25 

wniosków o udzielenie informacji publicznej.  

Nie przyjęto żadnej petycji. 

Wpłynęły dwie skargi, które wójt przekazał w/g ich właściwości do rady gminy. 

 

    Zgodnie z uchwałą rady gminy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Łabunie  ustalono 43 zezwoleń, na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 9 zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.  

W roku 2019 wydano 23  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (poza miejscem sprzedaży) 

oraz wygaszono 3 zezwolenia w związku z likwidacją punktu sprzedaży przez przedsiębiorcę. 

Na dzień 31.12.2019 r. wykorzystano 31 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  oraz 6 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.  

Z tytułu korzystania z w/w zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy w roku 2019 

wnieśli opłaty o łącznej wartości 59 710,54 złotych. 

 

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 

Centrum Usług Wspólnych działalność rozpoczęło 1 stycznia 2017r. Pracą CUW kieruje kierownik, 

który jest odpowiedzialny za pracę podległych pracowników. CUW prowadzi obsługę 

administracyjną, finansową i organizacyjną Szkoły Podstawowej w Łabuniach, Szkoły Podstawowej 

w Łabuńkach Pierwszych i Punktów Przedszkolnych. CUW prowadzi również obsługę finansową 

Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie.  

W CUW w 2019r. zatrudnionych było 4 pracowników na 4 etatach.  
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY ŁABUNIE  

Pracownicy - liczba etatów 3,5 w tym bibliotekarskich 3. 

    Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie  prowadzi Filię Biblioteczną Ruszów (nieczynna od listopada 

2019r., z powodu barku prądu, wody i braku zainteresowania czytelników). Biblioteka i Filia 

dysponują zbiorami księgozbioru w ilości 29593 woluminów (stan na 31.12.2019).  

Biblioteka prowadzi Izbę Muzealną w Łabuniach, dla której sporządza karty zabytków i pozyskuje 

eksponaty, a także ma nadzór nad Izbą Muzealną w Barchaczowie. 

Ogółem Biblioteka wydała i współwydała 61 tytułów książek. 

Biblioteka Publiczna utrzymuje stałe kontakty z ludźmi kultury i nauki wywodzącymi się z Gminy 

Łabunie m.in.: prof. Januszem Jasińskim z Olsztyna, poetką Marią Niklewicz z USA, ilustratorem, 

grafikiem Adamem Nilewiczem. Biblioteka współpracuje z. Biblioteką Narodową w Warszawie, 

Biblioteką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wojewódzką Biblioteką Publiczna im 

Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Biblioteką KUL w Lublinie, Biblioteką UMC-S w Lublinie, 

Książnicą Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, Muzeum Zamojskim w 

Zamościu, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie, Zgromadzeniem Sióstr FMM w 

Łabuniach, GOPS w Łabuniach, szkołami z terenu gminy. 

    Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie posiada 24678 woluminów, przybyło 653 z zakupu 537, w 

tym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 272, wycofano 947 wol. Biblioteka 

posiada 380 egz. zbiorów specjalnych (tzw. Łabuniana). Są to dokumenty życia społecznego: 

fotografie, pocztówki, plakaty, druki ulotne i inne materiały związane z gminą Łabunie i jej 

mieszkańcami. Biblioteka posiada w swoich zbiorach 1853 pozycje regionalne dotyczące gminy 

Łabunie, Zamojszczyzny i Lubelszczyzny. 

Bibliotekę odwiedziło 11134 użytkowników, wypożyczono 21402 na zewnątrz i 1498 na miejscu. 

Udzielono 1167 informacji na zapytania użytkowników z dziedziny literatury, historii i innych 

dziedzin. Czasopism nieoprawnych wypożyczono na zewnątrz 663, na miejscu 962 egz. 

Z Internetu skorzystało 888, a stronę internetową odwiedziło 3655 użytkowników.  

    Księgozbiór Filii Bibliotecznej Ruszów liczy 4915 woluminów. Filię odwiedziło 239 

użytkowników, wypożyczono 410 woluminów. 

Biblioteka otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie na zakup 

nowości wydawniczych w kwocie 5960 zł. oraz 700 zł z Banku Spółdzielczego w Zamościu z 

przeznaczeniem na wydawnictwo własne. 

Przy współudziale Gminy w 2019r. biblioteka wydała. 

 Murawska Irena (FMM) – Medytacje nad życiem w świetle doświadczeń II wojny światowej. 

Nakład 724 egz. 

 Szykuła-Żygawska Agnieszka- Cmentarz parafii św. Dominika i Matki Bożej Szkaplerznej w 

Łabuniach.  Nakład 300 egz. 

 Woźniak Danuta – Myśli, złote i brązowe. Nakład 30 egz. 

 Gmina Łabunie w czasie II wojny światowej. Relacje, wspomnienia, świadectwa. Nakład 200 

egz. 

 przyczynki do poznania dziejów gminy Łabunie. Zeszyt 7. Nakład 100 egz.  

Biblioteka ma swój udział przy wydawaniu Kwartalnika Gminy Łabunie „U źródła”. 

 biblioteka organizowała 98 imprez w których udział wzięło 2475 osób, w tym:  

 30 wystawek rocznicowych o tematyce literackiej i historycznej, 

 12 wystaw indywidualnych prac plastycznych, rzeźby, fotografii,      

 spotkanie autorskie, 

 2 konkursy,           

 dyskusja nad książką,          

 34 lekcje biblioteczne i wycieczki,                   

 7 projekcji filmów,                      
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 teatr „Maska” zmówiony dla przedszkolaków,        

 narodowe czytanie,           

 7 zwiedzań Izby Muzealnej w Łabuniach i Barchaczowie      

 udział w akcji „Szkoła do hymnu”         

 ferie w bibliotece.           

 

    W gminie działają również inne podmioty zaspokajające potrzeby mieszkańców gminy: 

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.     

    Na terenie gminy działają organizacje pozarządowe. Organizacjami pozarządowymi są podmioty, 

których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. W 2019 roku funkcjonowały następujące 

organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie, Gminny Klub 

Sportowy Sparta, Stowarzyszenie Wytwórców Oleju Świątecznego, Stowarzyszenie  na Rzecz 

Aktywizacji Środowisk Lokalnych „Po prostu razem”, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łabuńskiej im. 

Jana Jakuba Zamoyskiego, 8 Kół Gospodyń Wiejskich, 7 jednostek OSP.  

    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, który jest siedzibą Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek 

Maryi, Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych, 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 Gminy działa Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, prowadzony 

przez Starostwo Powiatowe w Zamościu.  Placówka  zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom 

z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom 

sprawującym opiekę nad dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Przeznaczony jest również 

dla dziewcząt niepełnoletnich w ciąży oraz w okresie okołoporodowym. Dom zapewnia 30 miejsc. 

Do podstawowych zadań domu w szczególności należy:  

-zapewnienie schronienia i wsparcia;  

-specjalistyczna pomoc w formie opieki terapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, 

wychowawczej, pielęgniarskiej;  

-pomoc w wychowaniu i opiece nad dziećmi;  

-realizację zadań z zgodnie z Programem „Za życiem”.  

    Jednym z głównych dokumentów, który obowiązuje w Gminie Łabunie jest Strategia Rozwoju 

Gminy, która została przyjęta Uchwałą Nr XXVII/182/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie 

uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2014-2020.  

Strategia jest podstawowym dokumentem do aplikacji o środki unijne. Obecna Strategia obowiązuje 

do 2020 roku. W bieżącym roku rozpoczniemy prace nad nową Strategią Rozwoju Gminy na lata 

2021-28, w której zostaną zdiagnozowane współczesne uwarunkowania i wytyczone odpowiadające 

im cele. 

Inne dokumenty na podstawie których urząd gminy i inne jednostki organizacyjne realizują zadania 

należące do samorządu gminy to: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,  

https://www.facebook.com/Towarzystwo-Przyjaciół-Ziemi-Łabuńskiej-im-Jana-Jakuba-Zamoyskiego-271285010400265/?__tn__=kC-R&eid=ARCVsACqEFRBItD33NuUP5fqnByPvEFw-1yO8JOGgQoQoC26BhXDZCgmThdoxWpW0T0RGBbuE7k1jNLl&hc_ref=ARQaq8ZiPfXOz0xUMTBBN4W2YBimkzZs4d__E9Uvwi0xEBzfM7iTPwahHDsTctHuqjw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA4EMX1VZBRKNilD5mQfg16YiluGKwQHen3S_dhR1_tpDcKXy1DDDFmGEKav_epnTPXcTi3pkUbYZqx9CXjaIy5ago-nWCYWWZIRjrz9GcHJUmS93fdfPxcoy9axYRZMb_7l5QnH7V7qO2RGo6Gr8QYmJ3BhDX0jAeQStgI2akQtZY2YunPvEzq6vKO0L3ks4bH4I4HXcnVOE2xf1rjlAbidrzxL9hM9t2W0f3OqNrxsvKXSt5l9UD6JvXWx5G9OqXd23SAJC45mdYMihxBtaEwaB2j0jSzrOFwCkzVafQsSKKVTdkIpHjb7cVw0DEb7pThmFmSAGixWuWfsYsnWxY
https://www.facebook.com/Towarzystwo-Przyjaciół-Ziemi-Łabuńskiej-im-Jana-Jakuba-Zamoyskiego-271285010400265/?__tn__=kC-R&eid=ARCVsACqEFRBItD33NuUP5fqnByPvEFw-1yO8JOGgQoQoC26BhXDZCgmThdoxWpW0T0RGBbuE7k1jNLl&hc_ref=ARQaq8ZiPfXOz0xUMTBBN4W2YBimkzZs4d__E9Uvwi0xEBzfM7iTPwahHDsTctHuqjw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA4EMX1VZBRKNilD5mQfg16YiluGKwQHen3S_dhR1_tpDcKXy1DDDFmGEKav_epnTPXcTi3pkUbYZqx9CXjaIy5ago-nWCYWWZIRjrz9GcHJUmS93fdfPxcoy9axYRZMb_7l5QnH7V7qO2RGo6Gr8QYmJ3BhDX0jAeQStgI2akQtZY2YunPvEzq6vKO0L3ks4bH4I4HXcnVOE2xf1rjlAbidrzxL9hM9t2W0f3OqNrxsvKXSt5l9UD6JvXWx5G9OqXd23SAJC45mdYMihxBtaEwaB2j0jSzrOFwCkzVafQsSKKVTdkIpHjb7cVw0DEb7pThmFmSAGixWuWfsYsnWxY
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 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa, 

 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. 

 

    Gmina Łabunie od 2008 roku jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania 

„Ziemia Zamojska”. Stowarzyszenie obejmuje swym oddziaływaniem 9 gmin powiatu zamojskiego. 

Celem działania LGD jest podejmowanie działań wpływających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 

poprawa konkurencyjności, jako miejsca zamieszkania i prowadzenie działalności gospodarczej przez 

mieszkańców, a także aktywizacja i rozwój lokalnych środowisk.  Poprzez swoją działalność LGD ma 

możliwość udzielenia wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 na następujące zakresy projektów:  

 podejmowanie działalności gospodarczej,  

 rozwój działalności gospodarczej,  

 wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami, 

 wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej 

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych, zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 

i niekomercyjne infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz promocją 

tego obszaru.  

 

RADA GMINY ŁABUNIE 

    Podstawą formą podejmowania decyzji przez kolegialny organ stanowiący gminy, jakim jest rada 

gminy jest podejmowanie uchwał. Uchwały realizowane są zgodnie z dyspozycją  przez wójta lub 

kierowników jednostek organizacyjnych.  

W 2019r. rada gminy odbyła 7 sesji, na których podjęła 61 uchwał. 

 

IV sesja Rady Gminy Łabunie  

 Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabunie, a także 

określenia granic obwodów tych szkół, 
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 Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia 

statutów sołectw Gminy Łabunie, 

 Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r., 

 Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r., 

 Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Łabunie na 2019 rok, 

 Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Miastu Zamość na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania 

Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu, 

 Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

przygotowania i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Łabunie celem zaopiniowania do organu regulacyjnego, 

 Uchwała Nr IV/32//2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wydawania 

czasopisma samorządowego „U Źródła - Kwartalnik Gminy Łabunie”, 

 Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, 

 Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w 

Uchwale Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

 Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019, 

 Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 

lat, 

 Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 

lat. 

 

V sesja Rady Gminy Łabunie  

 Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Łabunie”, 

 Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia 

przez Gminę Łabunie pomocy finansowej Gminie Komarów-Osada, 

 Uchwała Nr V/40 /2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019,  

 Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabunie, 

 Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Powiatowi Zamojskiemu na wykonanie budowy chodnika dla pieszych w 

ciągu drogi powiatowej Nr 3256L Lipsko – Łabunie w miejscowości Łabunie. 

 

VI sesja Rady Gminy Łabunie 

 Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabunie, 
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 Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Łabunie, 

 Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Łabunie, 

 Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Łabunie wotum zaufania, 

 Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie za 

2018 rok, 

 Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy 

Łabunie z wykonania budżetu za 2018 rok, 

 Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łabunie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 

rok, 

 Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia 

wysokości diet przysługujących Przewodniczącemu i radnym Rady Gminy Łabunie,  

 Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia 

zasad przyznawania przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych diet 

oraz zwrotu kosztów podróży służbowej, 

 Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Łabuniach, 

 Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania 

zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Zamościu, 

 Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego po umowie zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat, 

 Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę 

Rady Gminy Łabunie Nr XI/70/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Łabunie 

jak również jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w 

przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do 

tego uprawnionego, 

 Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019. 

 

VII sesja Rady Gminy Łabunie 

 Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 11 września 2019 r. 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, 

 Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie 

dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Łabunie z budżetu gminy, 
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 Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w 

Uchwale Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

 Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019. 

 

VIII sesja Rady Gminy Łabunie 

 Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 17 października 2019 r. w sprawie 

zmian w Uchwale Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. 

 

IX sesja Rady Gminy Łabunie 

 Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

nadania imienia Szkole Podstawowej w Łabuniach, 

 Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

przyjęcia Programu Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łabunie na rok 

2020, 

 Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 października 2019 w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 r., 

 Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy 

Łabunie, 

 Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, 

 Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki takiej opłaty, 

 Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Zamościu, 

 Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat, 

 Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony 

do 3 lat, 

 Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian 

w Uchwale Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

 Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019, 

 Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Łabunie, 

 Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Łabunie, 

 Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Łabunie. 
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X sesja Rady Gminy Łabunie 

 Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej 

 Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020, 

 Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie 

Łabunie Data utworzenia: 2019-11-04, 

 Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 

obrębu Łabunie numerem działki 319/3, 

 Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łabunie na rok szkolny 2019/2020 Data utworzenia: 

2020-01-02, 

 Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach 

Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej, 

 Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

ramowego planu pracy rady gminy na 2020 rok, 

 Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Łabunie na 2020 rok, 

 Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w 

Uchwale Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

 Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019. 

 

    Wszystkie uchwały przedkładane były w ustawowym terminie 7 dni, od dnia ich podjęcia organom 

nadzoru według ich właściwości  tj. do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Prawnego 

Nadzoru i Kontroli, lub do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.  

Uchwały stanowiące prawo miejscowe ogłaszane były w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego. W 2019 r. rada gminy podjęła 16 uchwał stanowiących prawo miejscowe. 

Do Rady Gminy Łabunie wpłynęły dwie skargi, które rada gminy rozpatrzyła jako niezasadne. 

 

W 2019 r. odbyły się 22 posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy: 

 Komisja ds. Społecznych - 6 posiedzeń, 

 Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa - 6 posiedzeń, 

 Komisja Rewizyjna - 5 posiedzeń, 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 5 posiedzeń.  

 

 

LUDNOŚĆ GMINY ŁABUNIE  

    Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w Gminie Łabunie zameldowanych było 6390 osób:  

 6291 na pobyt stały, 

 99 na pobyt czasowy. 

W 2019 roku Gminie Łabunie urodziło się 51 nowych mieszkańców.  

Natomiast w ciągu ubiegłego roku zmarły 73 osoby będące mieszkańcami gminy.  

 

https://www.lublin.uw.gov.pl/wydzia%C5%82-prawny-nadzoru-i-kontroli
https://www.lublin.uw.gov.pl/wydzia%C5%82-prawny-nadzoru-i-kontroli
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Struktura ludności wg płci 

Płeć Liczba 

Kobiety 3271 

Mężczyźni 3118 

Razem 6390 

 

 

Struktura ludności wg wieku 

Wiek Liczba 

Dzieci (0-17 lat) 1179 

Dorośli (pow. 18 lat) 5211 

Razem 6390 

 

 

 

 

 

 

kobiety 
51% 

mężczyźni 
49% 

dzieci 
18% 

dorośli 
82% 
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Liczba mieszkańców i gęstość zaludnienia według sołectw 

Sołectwo 
Liczba 

mieszkańców 

Powierzchnia 

[ha] 

Gęstość 

zaludnienia 

[os./km
2
] 

Barchaczów 

kobiety 235 

690 65,5 mężczyźni 217 

razem 452 

Bródek 

kobiety 128 

269 94,4 mężczyźni 126 

razem 254 

Dąbrowa 

kobiety 36 

407 16,0 mężczyźni 29 

razem 65 

Łabunie 

kobiety 935 

1661 106,2 mężczyźni 829 

razem 1764 

Łabunie-Reforma 

kobiety 128 

917 26,9 mężczyźni 119 

razem 247 

Łabuńki Drugie 

kobiety 186 

335 110,7 mężczyźni 185 

razem 371 

Łabuńki Pierwsze 

kobiety 571 

824 136,7 mężczyźni 555 

razem 1126 

Majdan Ruszowski 

kobiety 139 

446 65,7 mężczyźni 154 

razem 293 

Mocówka 

kobiety 71 

521 27,4 mężczyźni 72 

razem 143 

Ruszów 

kobiety 240 

1071 46,0 mężczyźni 253 

razem 493 

Ruszów-Kolonia 

kobiety 85 

354 46,3 mężczyźni 79 

razem 164 

Wierzbie 

kobiety 186 

582 61,9 mężczyźni 174 

razem 360 

Wólka Łabuńska 

kobiety 332 

653 100,8 mężczyźni 326 

razem 658 

GMINA ŁABUNIE 

kobiety 3272 

8730 73,2 mężczyźni 3118 

razem 6390 
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Struktura wieku – według danych na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Płeć 

Wiek 
Kobiety Mężczyźni 

Razem wg 

wieku 

Wiek przedprodukcyjny 

(0-17 lat) 
566 613 1179 

Wiek produkcyjny 

(18-60 lat kobiety i 18-65 lat mężczyźni) 
1936 2159 4095 

Wiek poprodukcyjny 

(pow. 60 lat kobiety i pow. 65 lat mężczyźni) 
770 346 1116 

Razem wg płci 3272 3118 6390 
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Wiek i płeć 

Sołectwo 

przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny razem w 

sołectwie 
kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 

Barchaczów 36 51 148 143 51 23 452 

Bródek 22 21 72 91 34 14 254 

Dąbrowa 10 4 20 22 6 3 65 

Łabunie 163 171 558 574 214 84 1764 

Łabunie-Reforma 31 29 72 83 25 7 247 

Łabuńki Drugie 29 34 104 127 53 24 371 

Łabuńki Pierwsze 104 91 346 395 121 69 1126 

Majdan Ruszowski 27 34 75 95 37 25 293 

Mocówka 10 8 38 52 23 12 143 

Ruszów 34 53 144 174 62 26 493 

Ruszów-Kolonia 16 18 50 51 19 10 164 

Wierzbie 34 33 112 131 40 10 360 

Wólka Łabuńska 50 66 197 221 85 39 658 

razem w gminie 

wg wieku i płci 
566 613 1936 2159 770 346 6390 

 

 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. Zarządzanie finansami, a przede wszystkim wycinkiem środków pieniężnych sektora 

finansów publicznych, jakim jest budżet, reguluje wiele norm zawartych w obowiązujących 

przepisach prawnych jak i stosowanych zasad budżetowych. Budżet gminy jest rocznym planem 

wiek 
poprodukcyjny 

18% 

wiek 
produkcyjny 

64% 

wiek 
przedprodukcyjny 

18% 
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dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Ma formę aktu normatywnego -  uchwały, która 

jest corocznie podejmowana przez radę gminy na dany rok kalendarzowy.   

    Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej oraz o załącznik do uchwały budżetowej obrazujący wydatki majątkowe.  

    2019 rok był kolejnym rokiem pozyskania środków unijnych na wsparcie inwestycji. Gmina 

korzystała i korzysta z programów współfinansowanych ze Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 dla Województwa Lubelskiego.  

 

    Budżet gminy w 2019 r. zakładał wpływy w kwocie 23.760.420,74 zł oraz wydatki w kwocie 

24.292.820,74 zł. W trakcie roku po zmianach wynikających z różnych decyzji finansowych budżet po 

stronie planowanych dochodów wzrósł do kwoty 26.634.545,06 zł, a po stronie wydatków do kwoty 

27.166.945,06 zł. Ostatecznie dochody zostały zrealizowane w 96,87 % na kwotę 25.801.570,55 zł, a  

wydatki  w 88,02 % tj.  23.912.298,15 zł. Planowany budżet był deficytowy, jednakże wynikłe w 

trakcie roku oszczędności i przesunięcie w czasie realizowanych projektów inwestycyjnych 

spowodowało, iż budżet  zamkną się nadwyżką w wysokości  1.889.272,40 zł, powstała nadwyżka 

pozwoli na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych w następnym roku budżetowym bez 

konieczności zwiększania zadłużenia. 

 

    Zmiany dochodów i wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca na przestrzeni lat 2016-2019 

kształtowały się następująco: 

 

 2019 2018 2017 2016 średnia 

2016-2018 

dochody ogółem  na 1 mieszkańca 4 037,80 4 660,91 zł 3 628,26 zł 3 396,95 zł 3 895,37 zł 

wydatki ogółem  na 1 mieszkańca 3 742,14 zł 5 064,45 zł 3 736,36 zł 3 247,17 zł 4 015,99 zł 

 

W porównaniu do ubiegłego roku  nastąpił  spadek o 26,11% wydatków i o 13,37% dochodów gminy, 

spowodowane to było wyjątkowo dużym poziomem zrealizowanych inwestycji z dofinansowaniem 

środków UE w 2018 roku. Porównując uzyskane dochody i wydatki  do średniej z 3 ostatnich lat,  

dochody w 2019 roku wzrosły o 3,7% a wydatki zmniejszyły się o  6,8%.  

 

Podstawowe wskaźniki opisujące stan finansów gminy zaprezentowano poniżej: 

Wskaźnik  2019 2018 2017 2016 średnia  

2016-

2018 

 udział dochodów własnych w dochodach 

ogółem 

22,71% 19,51% 21,47% 23,62% 21,53% 

udział dochodów majątkowych w dochodach 

ogółem 

2,40% 20,49% 0,26% 0,50% 7,08% 

 udział wydatków majątkowych w 

wydatkach ogółem 

3,59% 29,25% 12,72% 2,22% 14,73% 

wykonanie dochodów ogółem 96,87% 99,90% 96,46% 100,02% 98,79% 

wykonanie wydatków ogółem 88,02% 98,45% 95,49% 95,16% 96,37% 

wykonanie wydatków majątkowych  30,44% 99,25% 97,97% 78,80% 92,01% 
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W porównaniu do lat ubiegłych w 2019 r. nieznacznie zwiększył  się udział dochodów własnych w 

dochodach ogółem gminy, przyczyną tego było  zmniejszenie udziału dotacji majątkowych przy 

równoczesnym wzroście dotacji i subwencji. Mniejsze wykonanie wydatków, a zwłaszcza wydatków 

majątkowych znalazło odzwierciedlenie we wskaźnikach odnoszących się do tych wydatków. 

 

Realizacja 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.  

 

Strukturę dochodów gminy w latach 2017-2019 w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje 

oraz dochody majątkowe przedstawiono za pomocą wykresu. 

 

 
 

 

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 wykresie: 

 

2019 2018 2017

Dochody majątkowe 618 6 100 061

Subwencje i dotacje 19 324 17 865 18 263

Dochody własne 5 859 5 810 5 009
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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, także podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy w ostatnich latach 

wzrosły, w szczególności podatek od czynności cywilno-prawnych. 

Dochody z podatków lokalnych utrzymują się na podobnym poziomie, jest to skutkiem ustalania 

stawek podatkowych bez większych zmian. Wzrost stawek podatków lokalnych oraz opłat za odpady 

komunalne zgodnie z nowo - podjętymi uchwałami rady gminy nastąpi w 2020 roku.  

 

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

ogłoszoną przez GUS z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 36 zł za 1 dt, która była podstawą obliczania 

podatku rolnego na 2019 r. Obniżone były także górne stawki podatku od nieruchomości i podatku od 

środków transportowych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków  wyniosły 701.942,40 zł, 

udzielono  zwolnień w podatkach na kwotę 147.749,20 zł. (budynki mieszkalne zwolnione uchwałą 

rady gminy). 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). 

Stawka podatku leśnego obowiązywała w wysokości ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS 

191,98 czyli 42,2356 zł za 1 ha lasu. 

 

Zaległości w podatkach i opłatach komunalnych wynoszą: 

 podatek rolny - osoby fizyczne na kwotę 42 679,62 zł, osoby prawne na kwotę 0,00 zł, 

 podatek od nieruchomości - osoby fizyczne na kwotę 36 010,23 zł,  osoby prawne na kwotę 
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19.786,00 zł, 

 podatek leśny - osoby fizyczne na kwotę  3 981,76 zł,  osoby prawne na kwotę 0,00 zł, 

 podatek od środków transportowych - osoby fizyczne na kwotę 32 639,41 zł,  osoby prawne 

na kwotę 0,00 zł, 

 opłaty za odpady komunalne(śmieci) - 31 404,28 zł, 

 opłaty za ścieki komunalne (z odsetkami) - 24 490,39 zł, 

 opłaty  za dostarczanie wody (z odsetkami) - 1 430,41 zł, 

 

W trakcie roku wydano 715 decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 

429.624,89 zł, oraz  16 decyzji z tyt. nabycia gruntów.  

Z powodu trudnej sytuacji wydano 3 decyzje umorzeniowe na łączną kwotę 528,00 zł.  

Wystawiono 804 upomnień dotyczących zaległości podatkowych oraz 352 upomnień  dotyczących 

zaległości z tytułu opłat za  zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Realizacja wydatków gminnych 

    W trakcie 2019 roku wydatkowano łącznie .  23.912.298,15 zł, w tym wydatki bieżące zrealizowano 

w kwocie 23.053.444,55 zł tj. 94,69% planu  oraz  wydatki majątkowe w kwocie 858.853,60 zł  tj. 

30,44% planu. 

W strukturze wydatków gminnych główną pozycję łącznie 72,53% budżetu gminy zajmują: 

 utrzymanie szkół gminnych z edukacyjną opieką wychowawczą 8.462.949,54 zł – 36,59%, 

 pomoc społeczna i rodzinna   8.677.599,72 zł - 35,94%, 

Pozostałe wydatki łącznie 27,47 % budżetu gminy  dotyczą: 

 administracji 2.453.062,74 zł - 10,26%,  

 utrzymania i rozbudowy  dróg położonych na terenie gminy 1.037.700,28 zł - 4,34 %, 

 gospodarki  komunalnej  i wodociągu 1.730.544,44 zł - 7,24%, 

 kultury, turystyki  i sportu   558.208,81 zł - 1,90%,  

 ochotniczych straży pożarnych 215.448,39 zł - 0,90%, 

 obsługi długu publicznego 205.734,39 zł - 0,86%, 

 pozostałe wydatki 571.049,84 zł - 1,97%. 

 

Główne kierunki wydatkowania środków budżetowych na przestrzeni trzech lat przedstawiono w 

poniższym wykresie. 
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Wydatki ponoszone przez gminę poza stałymi kierunkami wydatkowania środków determinują 

realizowane projekty z dofinasowaniem środków europejskich co znacznie wpływa na strukturę 

ponoszonych wydatków, widać to na przykładzie  ubiegłorocznych zadań z zakresu gospodarki 

komunalnej. 

Strukturę ponoszonych wydatków w 2019 roku przedstawiono za pomocą wykresu: 

 

 

 
 

 

Realizacja zadań finansowanych środkami zewnętrznymi 

 

    W omawianym roku budżetowym wpłynęło łącznie 509.068,32 zł dotacji z tytułu zadań 

realizowanych z dofinasowaniem środków europejskich, w tym dochody z tytułu projektów 

zrealizowanych w poprzednim roku 470.513,32 zł (Energia odnawialna na terenie gminy Łabunie, 

Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej, Utworzenie szlaków rowerowych  w Gminie 

Łabunie) oraz z  tytułu projektów realizowanych w 2019 roku 38.555,00 zł. 

W trakcie roku wydatkowano środki na  następujące zadania zrealizowane z dofinasowaniem środków 

EU: 

 cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom; 

 utworzenie i doposażenie Izby Pamięci b. S. Starowiejskiego i Izby Muzealnej w 

Barchaczowie, 

 budowa placów zabaw w Majdanie Ruszowskim, Dąbrowie i Mocówce. 

 

Otrzymano również łącznie  217.451,00 zł środków i dotacji na zadania drogowe  z Funduszu Dróg 

Samorządowych (FDS) oraz z Urzędu Marszałkowskiego, tj. 51,42% poniesionych wydatków na: 

 modernizację ul. Polnej w Łabuniach, 

 modernizację - remont drogi gminnej nr 110900L  w m. Ruszów. 

 

Proces pozyskania funduszy na realizacje zadań z dofinasowaniem środków zewnętrznych jest 

rozłożony w czasie, w 2019 roku Gmina Łabunie złożyła dwa nowe wnioski na dofinasowanie 

projektów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w 

związku z tym poniesiono  wydatki na opracowanie niezbędnej dokumentacji, były to projekty: 
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 energia słoneczna na terenie Gminy Łabunie”, 

 modernizacja i wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łabunie. 

 

W 2019 roku wnioskowano również o dofinasowanie  do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na budowę 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Bródek, planowany poziom dofinansowania tego 

typu zadań wynosi 100%. 

 

Poziom zadłużenia gminy- realizacja przychodów i rozchodów 

    W 2019 roku  zrealizowano łącznie przychody gminy w  wysokości  1.536.980,17 zł,  

wyemitowano obligacje w wysokości 1.150.000,00 zł oraz uzyskano wolne środki z ubiegłego roku w 

kwocie 386.980,17 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 2019 roku wynosił 6.171.552,00 zł. Spłata zadłużenia regulowana jest 

terminowo zgodnie  z przyjętym harmonogramem, ogółem spłacono w trakcie roku  617.600,00 zł rat 

kredytu i pożyczki. 

 

Na aktualną kwotę zadłużenia złożyły się następujące zobowiązania finansowe: 

 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 była na budowę sieci głównej  kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami – I etap. Kwota zadłużenia na koniec 2019 r.- 1.471.552,00 zł, 

 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 przebudowy drogi gminnej 110885L 

Łabuńki Pierwsze –Wierzbie. Kwota zadłużenia na koniec 2019 r.- 950.000,00 zł, 

 emisja obligacji w latach 2018-2019 w kwocie 3.750.000,00 zł,  umowa z PKO BP SA z 2018 

roku, spłata zaplanowana do 2029 roku. Celem emisji 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. 

 

 

INWESTYCJE  

 remont dwóch pomieszczeń  w budynku KGW  Łabunie - prace polegające na odnowie holu 

wejściowego oraz wykonaniu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, na kwotę 35 600,88 zł,  

 utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w m. Łabuńki Pierwsze - utwardzeniu terenu o 

powierzchni ok 446,50 m2, na kwotę 36 335,12 zł,  

 naprawa pokrycia dachowego na budynku – Ośrodka Zdrowia w Łabuniach - wykonanie 

warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej, na kwotę 12 300 zł, 

 przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania wraz z 

modernizacją istniejącej  kotłowni gazowej w budynku urzędu gminy, na kwotę 73 709,50 zł. 
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TRANSPORT 

Na terenie  Gminy znajduje się:   

 47,1 km dróg gminnych, w tym; 38,7 km dróg asfaltowych, 4,5 km dróg utwardzonych 

niesortem lub materiałem kamiennym, 

 droga krajowa o długości 10,1 km, 

 drogi powiatowe o łącznej długości 38,37 km.  

 

Inwestycje drogowe  

W 2019 roku wykonano: 

 modernizację drogi transportu rolnego ul. Polna w miejscowości Łabunie na odcinku 580 mb. 

Zakres robót obejmował wykonanie koryta na poszerzeniach, warstwy podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie  oraz warstwy ścieralnej z masy bitumiczno-asfaltowej i 

utwardzenie poboczy materiałem kamiennym.  Wartość robót 233.788 zł. Dofinansowanie 

Urzędu Marszałkowskiego 100.000 zł, 

 modernizację drogi gminnej nr 110900L w miejscowości Ruszów na odcinku 690 mb. Zakres 

robót obejmował oczyszczenie istniejącej nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy 

mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-

asfaltowej oraz wyprofilowanie poboczy. Wartość robót 167.787,82 zł. Dofinasowanie z 

Funduszu Dróg Samorządowych  wyniosło  117.451 zł, 

 przebudowę istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3256L w zakresie budowy 

chodnika dla pieszych w  miejscowości Łabunie na odcinku 465 mb.  Wartość robót 139 913 

zł, 

 przebudowę pasa drogowego drogi gminnej nr 110887L w zakresie budowy chodnika dla 

pieszych w miejscowości Wólka Łabuńska na odcinku 281 mb.  Wartość robót 108 940 zł, 

 remont parkingu w ciągu drogi gminnej nr 110980L ul. Parkowa w Łabuniach. Zakres robót 

obejmował poprawę stanu istniejącego parkingu wraz  z wykonaniem odpływu wody ściekiem 

prefabrykowanym z rusztem żeliwnym. Wartość robót 72 388 zł, 

 opracowano dokumentację przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łabunie (ul. Górna) na 

odcinku 991 mb.   

    W ramach zadań bieżących; 

 udzielono dotacji dla Powiatu Zamojskiego na remonty dróg powiatowych na terenie gminy  o  

łącznej długości 822 mb.   

 wykonano  remonty cząstkowe  dróg  gminnych o nawierzchni utwardzonej na terenie całej 

gminy.  

 zakończono wykonanie oznakowania dróg poprzez wprowadzenie stałej organizacji ruchu na 

terenie wszystkich sołectw. 

    Transport zbiorowy na terenie gminy świadczą przewoźnicy prywatni. Z większości sołectw 

mieszkańcy  nie mają bezpośredniego połączenia do siedziby gminy. W celu wyeliminowania tych 

utrudnień  po wejściu w życie ustawy o Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych podejmowano w 

porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Zamościu próbę zwiększenia dostępności poprzez 

modyfikację istniejących linii . Niestety przewoźnicy nie byli takim rozwiązaniem zainteresowani. 

  

Place zabaw i siłownie zewnętrzne 

    Na terenie gminy zlokalizowanych jest 9 placów zabaw z urządzeniami posiadającymi certyfikaty 

zgodności wydanymi przez zewnętrzne jednostki certyfikujące, w tym w 2019 r. wybudowano trzy 

nowe place zabaw Majdan Ruszowski, Dąbrowa i Mocówka w ramach projektu współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na 

kwotę 96 636,68 zł.  
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    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); 

- Majdan Ruszowski przy budynku remizy OSP – (Plac zabaw); 

- Dąbrowa przy budynku świetlicy wiejskiej – (Plac zabaw); 

- Mocówka przy budynku świetlicy wiejskiej – (Plac zabaw). 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

    Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy wyznacza plan zagospodarowania 

przestrzennego 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.  

Dbając o interes mieszkańców oraz przedsiębiorców w planie zagospodarowania przestrzennego 

gminy  dokonano 15 zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a kolejne 4 zmiany 

znajdują 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 196 zaświadczeń i sporządzono 56 wyrysów i wypisów z miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, na wniosek zainteresowanych. Wydano  również 50 opinii o 

zgodności podziału działki z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 48 decyzji 

zatwierdzających projekty podziału nieruchomości. 

 

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 2019 r. gmina była właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni 184,8920 ha  

oraz właścicielem nieruchomości gruntowych zabudowanych przekazanych w użytkowanie wieczyste 

o powierzchni łącznej 14,5653ha. W ciągu roku do zasobu gminnego zostały włączone działki 

stanowiące drogi gminne oznaczone w ewidencji gruntów  obrębu Łabunie numerami 1879,1869, 

1403 o powierzchni łącznej 2,5470 ha oraz obrębu Majdan Ruszowski numerem działki 287 o 

powierzchni 0,32 ha. Natomiast wyłączono z zasobu działkę oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 

Wólka Łabuńska nr 958 o powierzchni 0.01 ha oraz użytkowanie wieczyste działki nr 2014/2 o 

powierzchni 0.21 ha obręb Łabunie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, która z 

mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku uległa  przekształceniu w prawo własności na rzecz jej 

użytkowników . 

Na koniec roku 2019 Gmina posiadała prawo własności do gruntów przekazanych w użytkowanie 

wieczyste o powierzchni łącznej 14,5653 ha. Dochody uzyskane z tytułu pobierania opłat rocznych 
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przez użytkowników wieczystych wyniosły 15121,80 zł oraz 66,53 zł z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności. Z tytułu sprzedaży działki nr 958 o pow. 0,01 ha 

uzyskano dochód w wysokości 1353 złote. 

W roku 2019 zostało zawarte 6 umów dzierżawy nieruchomości rolnych, 1 umowa dzierżawy 

nieruchomości zabudowanej oraz 2 umowy najmu lokali użytkowych. Dochody z tytułu dzierżawy 

gruntów rolnych  o powierzchni łącznej 4,91 ha wynosiły 978,54 zł. 

 

    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 oraz 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 2019 roku obejmowały 

zagospodarowywanie mieszkaniowego zasobu gminy. Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości 

zabudowanych, najmu lokali mieszkalnych i użyczania oraz zarządu  wynosiły 59 275,48 zł. 

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA  

    Program Ochrony Środowiska jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony 

środowiska na terenie gminy. Przedmiotowy dokument wspomaga dążenie do uzyskania w gminie 

sukcesywnego ograniczenia degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne 

gospodarowanie zasobami środowiska z uwzględnieniem konieczności jego ochrony.  

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie w odniesieniu 

m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gleb, 

ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, 

ochrony przyrody, edukacji ekologicznej. W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena 

stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego. Identyfikacja potrzeb gminy w zakresie ochrony 

środowiska, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych, polega na sformułowaniu celów 

nadrzędnych oraz strategii ich realizacji. Na tej podstawie opracowywany jest plan operacyjny, 

przedstawiający listę przedsięwzięć, jakie zostaną zrealizowane na terenie gminy. 

 

Program usuwania azbestu 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łabunie na lata 2011-

2032. przyjęto do realizacji  w roku  2011    uchwałą  Rady Gminy Łabunie z dnia 28 grudnia 2011r. 

W ramach realizacji wspomnianego programu w 2019r. od maja do lipca  na terenie gminy 

prowadzone były roboty związane z usuwaniem płyt azbestowo-cementowych tzw. eternitu z 

nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, którzy złożyli wnioski  o dofinansowanie 

kosztów za takie usługi. 

Wyłoniona firma, na warunkach umowy zawartej z Gminą  prowadziła prace w zakresie demontażu  

pokryć dachowych z płyt płaskich i falistych na budynkach  mieszkalnych i niemieszkalnych na  16 

nieruchomościach. Prace te obejmowały również  zapakowanie, załadunek, transport i zdeponowanie 

zdemontowanych  płyt  na składowisku dla odpadów niebezpiecznych. W  wyniku prac usunięto 

niebezpieczne wyroby  o łącznej  masie 43,86 Mg. Dofinansowanie  przez  Gminę wyniosło  100%  

całościowych   kosztów  usunięcia eternitu – 22 263,34 zł. 

Równolegle prowadzono na terenie gminy demontaż oraz zbieranie i  usuwanie zalegającego na 

nieruchomościach eternitu,  w ramach  realizowanego projektu województwa lubelskiego „System 

gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”. Zdemontowano  

pokrycia z eternitu na  dachach  10 budynków (22,42 Mg) oraz odebrano  płyty azbestowo-cementowe 

zalegające na 41 nieruchomościach  ( 97 Mg).   
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Plan gospodarki niskoemisyjnej 

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

przedstawienie  możliwości działań prowadzących do redukcji emisji CO2 na terenie gminy do roku 

2020.  Przyjęte do realizacji zadania mają na celu poprawę jakości powietrza, redukcję emisji gazów 

cieplarnianych i ograniczenie zjawiska niskiej emisji. Jednym ze strategicznych celów  określonych w 

planie jest zwiększenie  do roku 2020 udziału energii pochodzącej  z odnawialnych źródeł energii.      

W 2019r. realizacja planu polegała na opracowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu 

„Energia słoneczna na terenie Gminy Łabunie”  w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020. 

W ramach prac przygotowawczych do złożenia wniosku, w dniach od 13 maja do 4 czerwca 2019r. 

prowadzony był nabór deklaracji właścicieli nieruchomości chętnych do udziału  w tym projekcie. 

Przyjęty we wniosku wariant do realizacji  polega  na zakupie i montażu do 353 szt. instalacji i 

obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy  wnieśli w wyznaczonym terminie deklaracje 

uczestnictwa w projekcie,  w tym: do 239 szt. instalacji solarnych, do 114 szt. instalacji 

fotowoltaicznych. Instancje OZE realizowane będą w gospodarstwach domowych zlokalizowanych w 

granicach gminy Łabunie. Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne montowane będą na dachu, 

elewacji budynku lub na gruncie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego, zgodnie ze 

złożonymi deklaracjami. Pozostałe elementy instalacji montowane będą wewnątrz budynków. 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

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

zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ustawa z dnia 1 

lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 

ustaw nałożyła na samorządy władztwo nad odpadami wytwarzanymi na terenie gminy. Od 1 lipca 

2013 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkanych 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. 

Zakres czasowy obowiązywania umowy zawartej z PGK : od dnia 01 lipca 2018r. do dnia 30 czerwca 

2020r.  

W ramach realizacji umowy w 2019r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkanych były 

odbierane jako selektywnie zebrane, a pozostałe  w postaci  zmieszanej. Z tego tytułu właściciele 

nieruchomości ponosili opłaty na rzecz gminy. Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny 

stanowi podstawowy element obowiązującego 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 trafiły do przeznaczonych do tego pojemników 

ustawionych w wyznaczonych miejscach.   

Odbiór odpadów zmieszanych, biodegradowalnych oraz popiołu (październik – maj) następował  raz 

w miesiącu, a pozostałych  raz na dwa miesiące.  Dodatkowo w ciągu roku 4 razy  miała miejsce  tzw. 

„wystawka” w czasie której mieszkańcy pozbyli się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

chemikaliów, odpadów wielkogabarytowych w tym  mebli oraz  zużytych opon od samochodów  

osobowych, baterii i akumulatorów.                                      

Ponadto  właściciele nieruchomości korzystali z usług dwóch Stacjonarnych Punktów Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), usytuowanych na bazie  Zakładu Transportu Odpadów  

przy ul. Droga Męczenników Rotundy 2  oraz na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. 1-go Maja w 

Zamościu, gdzie trafiło 45,231 ton odpadów zebranych selektywnie, w tym odpady budowlane takie 

jak gruz i szkło okienne. 
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W 2019 roku zebrano (PSZOK)  i odebrano (nieruchomości zamieszkałe) łącznie  942,2  ton odpadów 

komunalnych. 

Od III kwartału 2018r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie i  

w 2019r.  wynosiła 8,5 zł od każdej osoby zamieszkującej na danej nieruchomości za odpady zbierane  

w sposób selektywny.  Opłata  dwukrotnie wyższa miała zastosowanie gdy taki warunek nie był 

spełniony.  

Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w skład których wchodzi odbiór, transport i utylizacja odpadów oraz obsługa 

administracyjna systemu. 

Systemem  gospodarowania odpadami  na dzień 31 grudnia 2019r. objętych było 1619 nieruchomości 

zamieszkanych. 

Koszt, jaki Gmina poniosła z tytułu odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości  

zamieszkanych  wyniósł  460 214,03 zł. 

Zaległości w opłatach za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 31.12.2019r. wynosiły 

31 404,28 zł. 

Wystawiono 352 upomnień  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. 

W celu zapewnienia  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, na bieżąco zbierane były 

śmieci porzucone w przydrożnych rowach, na przystankach autobusowych  i na obszarze całej Gminy. 

 

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, 474 przyłączy. 

Ścieki powstające na terenie gminy transportowane są w oparciu o pracę 13 przepompowni do 

oczyszczalni ścieków w Zamościu. W 2019r. odprowadzono 52 308,14 m
3
 ścieków na kwotę  

430 906,62 zł. 

W 2019 r. Gmina Łabunie wydała na wniosek zainteresowanych 10 egzemplarzy zgód z warunkami 

technicznymi przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. 

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 01.07.2020 

do 31.12.2021 

Dopłaty  

od 01.10.2019 r. 

 do 30.06.2020 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 01.07.2020 

do 31.12.2021 

Dopłaty  

od 01.10.2019 r. 
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 do 30.06.2020 r. 

1 Gospodarstwa 

domowe 

2,94 netto 

3,18 brutto 

2,92 netto 

3,15 brutto 

2,88 netto 

3,11 brutto 

0,28 netto 

0,30 brutto 

2 Pozostali odbiorcy 2,87 netto 

3,10 brutto 

2,83 netto 

3,06 brutto 

2,83 netto 

3,06 brutto 

bez dopłat 

 

Obowiązujące dopłaty z budżetu gminy zostały ustalone uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Gminy 

Łabunie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabunie z budżetu gminy. 

Wcześniej obowiązujące dopłaty w 2019r.: 

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Łabunie z dnia 28 grudnia 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 1,03 zł/m3 netto (1,11 zł/m3 

brutto) dla I grupy taryfowej. 

Dopłaty obowiązywały  w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. 

 

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

odpowiedzialnych względem środowiska. W miesiącu wrześniu na terenie gminy została 

zorganizowana i przeprowadzona 26 już akcja pod hasłem przewodnim ; „ Nie śmiecimy- sprzątamy – 

zmieniamy”  

Wzięli w niej udział uczniowie(453), nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni miejscowych szkół 

podstawowych. Przyniosła wymierny efekt w postaci około 150 kg zebranych śmieci z terenów 

przydrożnych, skwerów, parku, zatok autobusowych itp.  

 

    W 2019r.  były prowadzone trzy postępowania  administracyjne w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć, z których dwa postępowania 

zostały umorzone w całości.  

Postępowanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej  Nr 3257L  relacji: Pniówek – Ruszów – 

Wierzbie – Łabunie, zakończono wydaną decyzją środowiskową. 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

    Nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie gminy czuwa 11 funkcjonariuszy – 

kierownik PP, 2 dzielnicowych, 2 policjantów kryminalnych, 6 policjantów patrolowo-

interwencyjnych. Posterunek Policji w Łabuniach, który swoim działaniem obejmuje dwie Gminy 

Łabunie i Komarów-Osada.  

W 2019r. w porównaniu do roku 2018 wykrywalność ogólna przestępstw ukształtowała się na 

podobnym poziomie (wzrost o 1%), natomiast wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym 

spadła o 0,3%. Odnotowano wzrost wypadków drogowych, spadek kolizji drogowych, wzrost 

wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Policjanci ujawnili 28 wykroczeń popełnionych przez 

uczestników ruchu drogowego, w tym 15 dotyczących poruszania się bez elementów odblaskowych. 

Ujawnionym pieszym przekazywane były elementy odblaskowe, przekazane przez gminy. 

W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym odbyło się 42 spotkania z dziećmi i 

nauczycielami w szkołach oraz lokalną społecznością, gdzie promowane były przepisy o obowiązku 

używania elementów odblaskowych przez pieszych w godzinach wieczorowo-nocnych oraz omawiano 

ogólne zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  
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Ochrona przeciwpożarowa     

    Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy jest obowiązkiem realizowanym przez 

wójta i jednostki ochotniczych straży pożarnych, przy współpracy z Komendantem Miejskim 

Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.  
    W 2019 roku w gminie było 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Barchaczów, Bródek, 

Łabunie, Łabuńki Pierwsze, Majdan Ruszowski, Ruszów, Wólka Łabuńska. Jednostki Łabunie i 

Łabuńki Pierwsze działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka w 

Łabuniach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego została włączona w 1995 roku, a w 

Łabuńkach w 2019 roku.  

Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające na terenie gminy mają zapewnione 

miejsca do przechowywania sprzętu ratowniczego, odzieży oraz garaże na samochody. Siedziby 

jednostek znajdują się w wydzielonych budynkach lub są częścią świetlic wiejskich.  

W sumie OSP w 2019 roku liczyły: 245 członków zwyczajnych (w tym 242 mężczyzn i 3 kobiety), 7 

członków honorowych, 17 członków wspierających. Na terenie gminy działały 4 Młodzieżowe 

Drużyny Pożarnicze liczące 34 członków, w tym 18 chłopców i 16 dziewcząt.  

    W bezpośrednich działaniach gaśniczo-pożarniczych spełniających m.in. kryteria wieku 

i wyszkolenia mogło wziąć udział 79 członków OSP. Jednostki dysponowały łącznie 10 

samochodami, w tym 4 średnie i 6 lekkie. OSP korzystało z 7 strażnic murowanych, w tym 9 

stanowisk garażowych. W 2019 roku podjęto: 37 wyjazdy do pożarów, w których uczestniczyło 191 

członków OSP; 46 wyjazdy do miejscowych zagrożeń, w których udział wzięło 205 członków OSP; 9 

wyjazdów gospodarczych (13 członków OSP) oraz 2 wyjazdy do fałszywych alarmów (10 członków 

OSP). W 2019 roku 5 sekcji męskich z 5 jednostek OSP wzięło udział w zawodach według 

regulaminu krajowego (54 uczestników).  

 

OŚWIATA 

    Zadaniem gminy zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe jest w szczególności:  

 zakładanie i prowadzenie szkół podstawowych , przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego,  

 zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków 

rzeczowych i finansowych dla ich działalności,  

 zabezpieczenie kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej.  

Obowiązek ten realizowany jest poprzez sieć utworzonych i utrzymywanych szkół, które swym 

zasięgiem obejmują wszystkie miejscowości w tzw. obwodach szkolnych zatwierdzonych uchwałami 

rady gminy. 

Proces edukacyjny w szkołach i punktach przedszkolnych  odbywał się zgodnie przepisami ustawy 

Prawo oświatowe i przepisów szczególnych oraz ramowych planów nauczania. W szkołach i punktach 

przedszkolnych dzieci, były objęte wsparciem pedagoga, psychologa oraz logopedy.  

Szkoła Podstawowa w Łabuniach im. Dzieci Zamojszczyzny 

     Szkołą Podstawową w Łabuniach zarządza dyrektor przy pomocy wicedyrektora. Granice obwodu 

szkoły obejmują wsie: Łabunie, Łabunie-Reforma, Wólka Łabuńska, Majdan Ruszowski, Bródek, 

Dąbrowa, Barchaczów, Ruszów, Ruszów-Kolonia.  

W roku szkolnym 2018/19 w  SP było 20 oddziałów -  373 uczniów, w tym : 18 oddziałów SP – 299 

uczniów,  2 oddziały przedszkolne, 34 dzieci,  2 oddziały gimnazjalne – 40 uczniów. 

W roku szkolnym 2019/2020 jest  18 oddziałów 333 uczniów w tym 2 oddziały przedszkolne 41 

dzieci. SP – 292 

W strukturze szkoły w 2019 r. działał  Punkt Przedszkolny, który funkcjonuje w innym  budynku w 

Łabuniach, przy ul. Orzechowej 10. W roku szkolnym 2018/2019r. w PP opieką przedszkolną 

objętych było 98 dzieci w wieku 3-5 lat w 5 oddziałach. W roku szkolnym 2019/2020 w PP jest 5 

oddziałów 91 dzieci.  
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W Szkole Podstawowej i Punkcie Przedszkolnym w Łabuniach pracowało:  w SP 41 nauczycieli 

(38,93 etatów), w PP 5 nauczycieli (5 etatów), w SP 3  pracowników administracji (3 etaty), 13 

pracowników obsługi (12,5 etatu), w PP 4 pracowników obsługi (4 etaty).  

 

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 szkole działa Punkt Przedszkolny, w którym w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowało 2 

oddziały - 26 dzieci. 

W SP roku szkolnym 2018/19 utworzonych było 10 oddziałów - 167 uczniów: (SP oddziały 8 - 

uczniów 130, 1 odział gimnazjum -  20 uczniów, 1 oddział przedszkolny - uczniów 17) 

W roku szkolnym 2019/2020 jest  8 oddziałów SP – 130 uczniów w tym 1 oddział przedszkolny 13 

dzieci.  

W PP są 2 oddziały, w których opieką objętych jest 29 dzieci. 

W Szkole Podstawowej i Punkcie Przedszkolnym w Łabuńkach Pierwszych pracowało: SP 22 

nauczycieli (19,13 etatów), PP 2 nauczycieli (2 etaty),  2 pracowników administracji (2 etaty), 6 

pracowników obsługi SP (6 etatów) i 1 pracownik obsługi w PP.  

 

    W 2019r. Gmina prowadziła 2 szkoły podstawowe z punktami przedszkolnymi i 3 oddziały 

gimnazjalne. W związku z reformą oświaty rok 2019 był ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów. 

Szkoły podstawowe zostały dostosowane do przyjęcia klas siódmych i ósmych poprzez dostosowanie 

klas i pracowni dydaktycznych.  

Zatrudnieni w szkołach nauczyciele posiadają uprawnienia do nauczania więcej niż jednego 

przedmiotu.  

Szkoły dysponują wyposażonymi w 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.  

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

kompetencji uczniów kończących szkołę są porównywalne z poziomem województwa.  

Stypendia za wyniki w nauce otrzymało 74  uczniów ( Łabunie 51, Łabuńki 23), za osiągnięcia 

sportowe 28 uczniów  (Łabunie 22, Łabuńki 6). 

Łączna kwota wypłaconych stypendiów   19.780,00 zł. 

W 2019 r. 73 uczniów w 40 rodzinach otrzymało stypendia i zasiłki szkolne na kwotę 91.785 zł, w 

tym zasiłek szkolny przyznano 1 uczennicy na kwotę 620 zł.   

421 uczniów z klas I-VIII szkół podstawowych korzystało z darmowych podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Dotacja na podręczniki wyniosła  37.268,55 zł   (Łabunie 

25.373,70 zł, Łabuńki 11.894,85zł). 

 

    Szkoły corocznie stwarzają dzieciom i młodzieży możliwość uczestniczenia w alternatywnych 

formach aktywności, dających zadowolenie i sprzyjających rozwojowi psychospołecznemu i 

zapobieganiu wszelkim uzależnieniom wśród uczniów. 

W Szkole Podstawowej w Łabuniach zrealizowano następujące projekty: 

„Spójrz inaczej” – ogólnopolski rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej, którego 

głównym celem jest zapobieganie uzależnieniom i innym destrukcyjnym zachowaniom oraz 

nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym poprzez wspieranie 

prawidłowego rozwoju i rozwijanie umiejętności psychospołecznych kluczowych dla tego okresu 

rozwojowego, 
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 „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu” – cykliczny ogólnopolski program skierowany do 

uczniów klas 0 oraz I-III. Celem organizatora jest przede wszystkim edukacja w zakresie 

prawidłowego i świadomego żywienia oraz zachęcenie najmłodszych do gotowania. Program 

został przygotowany we współpracy z dietetykami, pedagogami i objęty patronatem 

Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Żywności i Żywienia, 

Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz Rzecznika praw Dziecka, 

 „Jak radzić sobie ze stresem” – warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów klas VII i VIII, 

szereg zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów.   

 profilaktyczną działalność informacyjną szkoła przeprowadziła w następujących formach: 

pedagogizacja dla rodziców dzieci z klas zerowych nt. „Granice w wychowaniu” 

przeprowadzona przez psychologa i pedagoga z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 

w Zamościu, zajęcia prowadzone przez wychowawców, pedagoga szkolnego w ramach 

realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktcznego. 

W Szkole Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

 Ogólnopolski Program Profilaktyki „Spójrz inaczej”, 

 program zdrowotny „Śniadanie daje moc” – kl. 0-III, 

 wyjazd na lodowisko, 

 wyjazdy uczniów na zwody sportowe, 

 zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka, 

 Szkolny Konkurs Talentów, 

 „Moją wartością jest godne życie”- opracowanie gazetki i broszury tematycznej przez 

uczniów klas IV- VIII, 

 „Życie w trzeźwości” – zapobieganie niedostosowaniu społecznemu: „trzeźwościowy tor 

przeszkód”, pokaz pierwszej pomocy, rozwiązywano testy  z zakresu profilaktyki uzależnień, 

 konkurs profilaktyczny dla uczniów klas 0-VIII „Moje zdrowie, moje życie”, 

 Jubileuszowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Łabunie szkół noszących 

imię Prymasa Stefana Wyszyńskiego,   

 „Szkolne kolędowanie” – twórcze spędzanie wolnego czasu, 

 odbył się próbny alarm wraz z pokazem jak udzielać pierwszej pomocy. W wydarzeniu tym 

udział brali przedstawiciele straży pożarnej oraz pielęgniarka szkolna, 

 na lekcjach przyrody, biologii, wdż, godzinach wychowawczych nauczyciele przeprowadzili 

pogadanki z uczniami na temat negatywnego wpływu środków psychoaktywnych na organizm 

młodego człowieka. 

Profilaktyczną działalność edukacyjną i informacyjną szkoła przeprowadziła w następujących 

formach: 

 konsultacje z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

 prace wychowawcze  z klasą – godziny wychowawcze poświęcone uzależnieniom, 

 warsztaty dla klas I-VIII i III gimnazjum na tematy: jak zapobiegać agresji i przemocy w 

szkole oraz zajęcia integrujące, przeprowadzone przez panie psycholog i pedagog – 

specjalistów z PPP nr 2 w Zamościu, 

 pedagogizacja rodziców na tematy z zakresu profilaktyki  zdrowotnej i uzależnień, 

 nauczyciele szkoły brali udział w warsztatach: „W twojej klasie też tak robią?” - przemoc 

relacyjna dzieci i młodzieży – sposoby diagnozowania. 

    W szkołach sprawowana jest opieka nad dziećmi z rodzin wielodzietnych, niepełnych i 

niewydolnych wychowawczo poprzez: pomoc materialną w postaci dożywiania, kierowanie do 

specjalistów, opiniowanie. W roku 2019 w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” z obiadów i 

posiłków w szkołach skorzystało 47 dzieci na kwotę 16.743 zł. 

Najsłabszym uczniom oferowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w postaci zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i logopedycznych. 
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 Większość działań wpisało się na stałe w działalność profilaktyczną szkół i świadczą w ten 

sposób o celowości ich realizacji, wpływają na kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży. 

Ponadto szkoły stale wzbogacają i urozmaicają swą działalność profilaktyczną aby dać dzieciom i 

młodzieży szansę rozwoju zainteresowań oraz właściwego wykorzystania wolnego czasu. 

 

   Organ prowadzący zapewniał uczniom z terenu gminy bezpłatny transport do szkół podstawowych 

autobusami szkolnymi.   

Liczbę uczniów objętych dowożeniem przedstawia poniższa tabela: 

 I-VI IX- XII 

Łabunie Łabuńki Razem Łabunie Łabuńki Razem  

Uczniowie 

klas I-VIII SP i 

III G 

142 73 215 138 64 202 

Oddział 

przedszkolny 

15 0 15 17 0 17 

Punkt 

przedszkolny 

21 0 21 7 0 7 

 178 73 251 162 64 226 

 

Obowiązkiem gminy jest również zapewnienie uczniom z niepełnosprawnościami bezpłatnego 

transportu do szkół i placówek oświatowych. Dowozem objętych było 9 uczniów, 6 uczniów do 

jednostek oświatowych dowozili rodzice własnym transportem. Na zwrot ponoszonych kosztów 

podpisano 6 umów na kwotę 17.139,63 zł.  3 uczniów dowożonych było przez Polskie Stowarzyszenie 

na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu w ramach udzielonej dotacji w 

kwocie 20.000,00 zł. 

 

18 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy uczęszczało do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin (12 

w Gminie Zamość i 6 w Mieście Zamość). 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 2019r. wydatki 

wynosiły 115.756,36 zł. 

 

    Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia finansowego w szkoleniu młodocianych pracowników 

zamieszkałych na terenie gminy Łabunie 9 pracodawców otrzymało dofinansowanie ze środków 

Funduszu Pracy na kwotę 64.030,53 zł. Wydano jedną decyzję odmowną. 

 

 

OCHRONA ZDROWIA  

Zadaniem własnym gminy wynikającym ustawy o samorządzie gminnym są sprawy ochrony zdrowia.  

Podstawową opiekę zdrowotną na terenie gminy świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ośrodek Zdrowia Łabunie, jego działalność finansowana jest na podstawie kontraktu z Narodowym  

Funduszem Zdrowia. NZOZ świadczy kompleksową opiekę lekarską, pielęgniarską i położniczą nad 

pacjentami, poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia 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 nie są wykonywane w 100% 

ponieważ są rodzice, którzy nie wyrażają zgody na szczepienie swoich dzieci. 

Zadania realizowane przez  NZOZ na rzecz zdrowia to: 

 walka  z otyłością wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, 

 praca ciągła z osobami chorującymi lub zagrożonymi chorobami układu krążenia, 
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 zwiększona ilość badań diagnostycznych: badania laboratoryjne, USG (ultrasonograf w 

posiadaniu OZ), spirometria – (aparat w wyposażeniu OZ), badania radiologiczne, badania w 

kierunku  wykrywania chorób układu krążenia w wyznaczonych rocznikach i pod nadzorem 

Narodowego Funduszu Zdrowia, badania EKG (aparat w OZ). 

W 2019r. Gmina współorganizowała  profilaktyczne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-

69 lat, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2019r. 5 razy mobilne mammobusy 

wykonywały bezpłatną mammografię. 

 

 

POMOC SPOŁECZNA 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach jako jednostka organizacyjna gminy realizuje 

zadania pomocy społecznej, w tym zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej. Ośrodek wykonuje zadania pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej oraz innych ustawach. 

    Zgodnie z art. 110 ust 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej zatrudnia 

pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik 

socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do 

liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik 

socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie 

gospodarujących. 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Łabuniach 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, inspektor ds. świadczeń 

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

Pracą ośrodka kieruje kierownik. Kierownik wydaje decyzje administracyjne z upoważnienia wójta, w 

2019 r. wydano 838 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. Od 1 lipca 2019 r. nie są 

wydawane decyzje o przyznaniu świadczeń wychowawczych lecz pisma informujące, których 

przekazano 579. 

    Priorytetowe zadania z zakresu polityki społecznej wynikały  z przyjętych na rok 2019 kierunków 

działań GOPS oraz celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Usługi społeczne  

przyczyniają się do poprawy warunków życia, tworzenia równych 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 396. Ze świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego korzysta 29 mieszkańców. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program 

„Rodzina 500+”. Z tego świadczenia w gminie korzystało 680 rodzin, a świadczenia wychowawcze 

wypłacane były dla 1037 dzieci. Ze  świadczenia   w ramach programu  „Dobry Start” skorzystało 733 

dzieci.   

    Przyjęty uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Gminy Łabunie z dnia 27 marca 2019 r. 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 
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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 35 wniosków względem 35 osób. 

Skierowano wnioski 20 osób do biegłych sądowych (psychiatry i psychologa), przekazano akta 12 

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 2019 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 

2019 r. prowadzono procedurę Niebieskiej Karty w 19 rodzinach.   

    Program Wspierania Rodziny w Gminie Łabunie na lata 2017 – 2019 został przyjęty uchwałą Rady 

Gminy Łabunie z dnia 29 marca 2017 r. W ramach programu objęto 23 rodziny pracą socjalną i 

poradnictwem specjalistycznym. Przydzielono asystenta rodziny do 9 rodzin przeżywających 

problemy  w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. 

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

ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W 2019 r. złożono  230 wniosków, wydano 

394 Karty Dużej Rodziny. 

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

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

2019 r.  w DPS przebywało 8 osób. Opiekunom osób niepełnosprawnych – niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji udzielono pomocy w ramach programu rządowego „Opieka 

wytchnieniowa” . Z programu skorzystały 4 osoby. 

     

    W 2019 r. podejmowano działania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz zwiększenia 

aktywności zawodowej mieszkańców poprzez organizację staży, robót publicznych i prac 

interwencyjnych. Działania niezbędne do realizacji tego celu to: wzmacnianie potencjału 

kompetencyjnego osób bezrobotnych, tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze usług społecznych,  

organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych na obszarze gminy, współpraca z lokalnymi 

podmiotami gospodarki w zakresie pośrednictwa w zatrudnieniu osób bezrobotnych. Zadania 

realizowane były we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu i innymi instytucjami 

realizującymi projekty współfinansowane ze środków EFS. 
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Strukturę bezrobocia w Gminie na koniec IV kwartału 2019 r. przedstawiono poniższej: 

 

Bezrobotni według płci: 

kobiety 130 

mężczyźni 117 

razem 247 

 

 

 

Bezrobotni  uprawnieni do zasiłku 

bezrobotne kobiety z prawem do zasiłku 17 

bezrobotni mężczyźni z prawem do zasiłku 20 

bezrobotni  uprawnieni do zasiłku ogółem 37 

 

Bezrobotni według wieku: 

bezrobotni powyżej 50 roku życia 61 

bezrobotni od 31 do 49 roku życia 48 

bezrobotni od 26 do 30 roku życia 94 

bezrobotni do 25 roku życia 44 

razem: 247 

 

kobiety 
53% 

mężczyźni 
47% 
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Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 

bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy do 1 m-ca 30 

bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy od 1 do 3 m-cy 54 

bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy od 3 do 6 m-cy 36 

bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy od 6 do 12 m-cy 33 

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

bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy powyżej 24 m- cy 66 

razem: 247 

 

18% 

38% 
19% 

25% 

bezrobotni do 25 roku życia

bezrobotni od 26 do 30 roku życia

bezrobotni od 31 do 49 roku życia

bezrobotni powyżej 50 roku życia

do 1 m-ca 
12% 

od 1 do 3 m-
cy 

22% 

od 3 do 6 m-cy 
15% 

od 6 do 12 m-
cy 

13% 

od 12 do 24 
m-cy 
11% 

powyżej 24 m- 
cy 

27% 



35 
 

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 2019  w 

Urzędzie Gminy zostały zatrudnione 2 osoby w ramach robót publicznych na 4 miesiące z 

przedłużeniem na 8 miesięcy ze środków własnych i 4 w ramach prac interwencyjnych na 3 do 6  

miesięcy a następnie wszystkie osoby zatrudniono ze środków własnych na 3 do 8 miesięcy. 

W Szkole Podstawowej w Łabuniach  zatrudniono ze środków własnych 8 osób na okres od  10 do 12 

miesięcy. W Szkole Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych ze środków własnych zatrudniono 2 

osoby również na okres od 10 do 12 miesięcy. W 2019 r. GOPS współpracował z ze Stowarzyszeniem 

Aktywnego Wspierania Gospodarki z Wrocławia w zakresie rekrutacji mieszkańców naszej gminy do 

udziału w projekcie „Włączmy się  do działania” współfinansowanym ze środków EFS.  W projekcie 

uczestniczyło 8 osób z terenu naszej gminy, w tym 5 klientów ośrodka. Uczestnicy projektu otrzymali 

wsparcie w formie indywidualnego poradnictwa psychologicznego, zawodowego, pośrednictwa pracy, 

szkoleń zawodowych i 4 - miesięcznych staży zawodowych u pracodawców. 

 

KULTURA I SPORT 

    Rok 2019 charakteryzował się organizacją bardzo wielu form o charakterze kulturalnym i 

kulturalno-patriotycznym.     

Działania dotyczące kultury i sportu realizowane były przy współpracy kół gospodyń wiejskich, szkół 

podstawowych, stowarzyszeń, klubu sportowego „Sparta Łabunie” i zamojskiego klub karate 

Kyokushin. 

Przedsięwzięcia organizowane w ramach obszaru kultury koncentrowały się na zwiększeniu 

aktywności i zaangażowania lokalnej społeczności w pielęgnowaniu tradycji lokalnych, poznawaniu 

ich  historii i integracji pokoleń. Organizowane były wydarzenia patriotyczne, konkursy plastyczne, 

przeglądy muzyczne, warsztaty fotograficzne, a także imprezy plenerowe dla rodzin - jako 

przedsięwzięcia profilaktyczne w związku z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. 

W ramach działalności sportowej na boisku Orlik od marca do końca listopada przez siedem dni w 

tygodniu pracowali animatorzy sportowi organizując codzienne treningi oraz liczne zawody i turnieje 

sportowe. Dodatkowo w celu aktywizacji mieszkańców – również pod kątem profilaktyki zdrowia – 

gmina prowadziła na terenie szkół podstawowych bezpłatne zajęcia fitness. 

    Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego, 

biorącymi udział w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania. Uchwała Nr II/11/2018 Rady 

Gminy Łabunie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy 

Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na terenie Gminy Łabunie na rok 2019., określała formy współpracy. Były to różnego 

rodzaju zawody sportowe, akademie piłkarskie oraz wydarzenia kulturalne, również te o charakterze 

religijnym, jak Misterium Paschalne i Orszak Trzech Króli, organizowane przez samorząd, 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie i Parafię Rzymskokatolicką.  

    Dużym wsparciem dla samorządu gminnego są koła gospodyń wiejskich, które współdziałają nie 

tylko z gminą, ale również z radami sołeckimi, strażą pożarną, szkołami i organizacjami 

samorządowymi. Czynnie biorą udział w wydarzeniach organizowanych zarówno przez samorząd, jak 

i szkoły czy organizacje pozarządowe. Swoją działalnością promują gminę na zewnątrz, budując tym 

samym jej pozytywny wizerunek.  Zdobywają liczne nagrody w konkursach kulinarnych i konkursach 

śpiewaczych. 
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DZIAŁANIA PROMOCYJNE 

    Promocja gminy to głównie utrwalanie jej pozytywnego wizerunku zarówno wewnątrz – wśród 

lokalnej społeczności, jak i na zewnątrz poprzez budowanie marki. Głównym elementem opierającym 

się na promocji jest system identyfikacji wizualnej. To logo gminy używane przy okazji działań 

własnych gminy oraz podmiotów zewnętrznych organizujących liczne wydarzenia. 

Promocja gminy oraz utrwalanie pozytywnego wizerunku realizowane było poprzez:  

 prowadzenie strony internetowej gminy oraz portalu Youtube,  

 wydawanie kwartalnika gminnego informatora  „U Źródła”,  

 mecenat gminy (współorganizacja imprez inicjowanych przez inne podmioty),  

 uczestnictwo w wydarzeniach  promocyjnych jak np. Festiwal Turystyczny w Nieliszu,  

 uczestnictwo w plebiscytach na najlepsze atrakcje turystyczne. 

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

wydawnictw i gadżetów (albumy, foldery, długopisy, notesy, kalendarze).   

Gmina na Festiwalu Turystycznym w Nieliszu otrzymała nagrodę „Jasia Wędrowniczka” za wygląd i 

wyposażenie stoiska promocyjnego.   

Gmina promowała się również poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania 

Ziemia Zamojska poprzez udział w wydarzeniach organizowanych przez wspomniany podmiot. To m. 

in warsztaty, wydarzenia kulturalne, nagrywanie filmów pokazujących walory turystyczne i 

zabytkowe gminy, nagrywanie piosenek i teledysków promujących gminę oraz jej lokalne organizacje. 

 

    W 2019 r. wydano dwie decyzje na organizację imprez masowych. Nie składano odwołań od 

wydanych decyzji. 

 

    W 2019r. w Łabuniach odbył się Powiatowy Dzień Strażaka. W uroczystości, w ramach której 

odbyło się nabożeństwo oraz ceremoniał strażacki udział wzięły władze państwowe, samorządowe i  

mieszkańcy gminy Łabunie. Jednym z ważniejszych elementów uroczystości było wręczenie Złotego 

Znaku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz przekazanie nowego samochodu 

pożarniczego dla OSP Łabunie. 

 

    W 2019r.  odbyło się otwarcie Izby Pamięci bł Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łabuniach. 

Izba powstała dzięki dofinansowaniu unijnemu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”.  

Udział w uroczystościach wzięli m. in. udział potomkowie rodziny Szeptyckich, Starowieyskich i 

Zamoyskich. Wśród zaproszonych gości pojawiły się również byłe i obecne władze samorządowe, 

które przyczyniły się do utworzenia Izby Pamięci oraz pozyskania funduszy unijnych na ten cel. 

 

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 2019r.  kontynuowaliśmy rozpoczęty w 2018r. wspólnie z innymi gminami projekt informatyczny 

„Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”.  

W zakresie zarzadzania informacją szczególny nacisk kładziemy na unowocześnienie oraz 

ujednolicenie infrastruktury informatycznej wykorzystywanej przez urząd i jednostki organizacyjne. 
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Urząd gminy uczestniczy w programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji 

publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS. W kasie Urzędu Gminy uruchomiony jest 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,  

 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 

komunikacji, S 17-S - projektowana obwodnica drogi nr 17, tereny usługowe i specjalne, 

infrastruktura techniczna, wody, lasy i zadrzewienia. 

 

 

    Przedstawiony raport o stanie gminy pozwala stwierdzić, iż rok 2019 był kontynuacją realizacji 

polityki zrównoważonego rozwoju gminy, której zasadniczym celem jest poprawa jakości życia 

naszych mieszkańców.  

 

 

 


