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RAPORT O STANIE GMINY ŁABUNIE ZA 2020 ROK 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

    Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, wójt co roku do 31 

maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Przedstawiane od 2018 roku raporty kumulują 

wiedzę mieszkańców o pracy wójta i administracji samorządowej i jeszcze bardziej uszczegóławiają 

zakres przekazywanych informacji mieszkańcom Gminy. 

 

    Gmina Łabunie jest gminą wiejską o charakterze rolniczym, jedną z mniejszych obszarowo gmin w 

powiecie zamojskim o łącznej powierzchni 8731 ha, co stanowi 4,67% powierzchni powiatu. 

Położona jest w dorzeczu Wieprza i Bugu na styku trzech mezoregionów w południowo-wschodniej 

części województwa lubelskiego i w analogicznej części powiatu zamojskiego. Sąsiaduje: od wschodu 

z Gminą Komarów-Osada, od południowego zachodu z Gminą Adamów, od południa z Gminą 

Krynice,  od zachodu z Gminą Zamość i od północy z Gminą Sitno.  

Przez gminę przebiega dział wodny rozdzielający zlewnię Wieprza i Bugu, jednak większość obszaru 

gminy znajduje się na terenie zlewni Wieprza. Teren gminy odwadniany jest przez rzekę Łabuńkę, 

która bierze źródło w rejonie Łabuń. 

    Gmina pomimo tego, iż oddalona jest o 96 km od stolicy województwa - Lublina jest bardzo dobrze 

skomunikowana z Lublinem i innymi ważnymi ośrodkami miejskimi regionu. Przez cztery 

miejscowości gminy; Łabuńki Pierwsze, Łabunie, Wólka Łabuńska i Łabunie-Reforma przebiega 

droga krajowa nr 17 od wschodnich granic Warszawy do drogowego przejścia granicznego z Ukrainą 

w Hrebennem.  

    Sieć osadniczą Gminy Łabunie tworzą miejscowości położone w obrębie jej obszaru, w których 

utworzono 13 sołectw: Barchaczów, Bródek, Dąbrowa, Łabunie, Łabunie-Reforma, Łabuńki Drugie, 

Łabuńki Pierwsze, Majdan Ruszowski, Mocówka, Ruszów, Ruszów-Kolonia, Wierzbie, Wólka 

Łabuńska. Większość miejscowości położonych na terenie Gminy cechuje się typową, wiejską 

zabudową. Są to wsie położone wzdłuż jednego lub kilku ciągów komunikacyjnych. Zabudowa 

poszczególnych miejscowości rozwija się bezpośrednio wzdłuż dróg, skupia się po obu jej stronach, 

jest zwarta i stosunkowo równomiernie rozmieszczona. 

    W zagospodarowaniu gminnych gruntów zdecydowanie przeważają użytki rolne, które zajmują 

73,05% powierzchni gminy i wynoszą 6395 ha z tego na grunty orne przypada 83%, na użytki zielone 

16% i sady 1% ogólnej powierzchni upraw. Lasy zajmują 1784 ha w tym lasy będące we władaniu 

osób fizycznych – 728 ha, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa – 1056 ha. Gleby są bardzo 

dobre i dobre od II do V klasy bonitacyjnej. Na terenie gminy znajduje się 2441 gospodarstw powyżej 

1 ha oraz 1739 poniżej 1 ha a także specjalistyczne uprawy warzywnicze w sołectwach: Łabuńki 

Pierwsze, Łabuńki Drugie, Łabunie i Barchaczów. 

    Na terenie Gminy ochroną objęte są obszary stanowiące rezerwaty przyrody, pomniki przyrody oraz 

lasy ochronne: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hrebenne_(powiat_tomaszowski)
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 rezerwat leśno-stepowy „Łabunie” w msc. Dąbrowa o powierzchni 108,54 ha utworzony w 

1959 r. Rezerwat  jest jednym z największych w Polsce obiektów, chroni bardzo rzadkie 

rośliny stepowe m.in. miłek wiosenny i len złocisty, 

 rezerwat leśny „Księżostany” utworzony rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego w 2003 

roku. Rezerwat obejmuje obszar lasu o powierzchni 50,55 ha w południowo – wschodniej 

części gminy w kompleksie leśnym „Łabunie”. Chroni naturalne buczyny karpackie,  

 obszar specjalnej ochrony (OSO) Natura 2000 Dolina Górnej Łabuńki PLB060013 

funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w 

sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków. W granicach Gminy Łabunie zajmuje 

powierzchnię 851,3 ha,  

 obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) Natura 2000 Bródek PLH060085 zajmuje 

powierzchnię 208,72 ha. Ostoja obejmuje 4 kompleksy głównie grądów subkontynentalnych 

odmiany wołyńskiej Tilio carpinetum z licznym występowaniem gatunków ciepłolubnych. W 

granicach Gminy Łabunie usytuowane są dwa z czterech kompleksów, zajmujące łącznie 

powierzchnię około 168 ha. Obszar obejmuje płaty grądów z licznym występowaniem 

obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus), tj. ponad 1400 osobników i licznymi 

gatunkami rzadkimi i chronionymi. Populacja obuwika stanowi 3,5-4,7% populacji 

wojewódzkiej i ponad 2% populacji krajowej.  

 obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 Dolina Łabuńki i Topornicy PLH060087 

zajmuje powierzchnię 2 054,72 ha. W granicach Gminy Łabunie ostoja zajmuje powierzchnię 

około 1 530 ha. Ostoja obejmuje rozległe górne odcinki dolin rzek Łabuńka i Topornica,  

 obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 Łabunie PLH060080 zajmuje powierzchnię 

311,41 ha. Jego północna część chroniona jest jako rezerwat przyrody Łabunie. Przedmiotem 

ochrony na obszarze są siedliska przyrodnicze i gatunki roślin (obuwik pospolity) oraz ich 

siedliska.  

Pomniki przyrody ożywionej:  

 lipy drobnolistne - 46 sztuk - Łabunie ul. Lipowa,  

 lipy drobnolistne 13 sztuk - Łabunie ul. Lipska,  

 klon pospolity 15 sztuk - Łabunie przy drodze do Majdanu Ruszowskiego.  

    Na terenie Gminy występują liczne zabytki architektury o znaczeniu historycznym, w tym związane 

z kultem religijnym. Wszystkie zabytki objęte są ochroną konserwatorską. 

Do najważniejszych zabytków należą:  

1) Zespół obiektów rzymskokatolickiego kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Szkaplerznej i św. 

Dominika w Łabuniach:  

 kościół wraz z urządzeniem wnętrza z 1605 r.,  

 kaplica, dzwonnica – 1789 r.,  

 ogrodzenie z dwiema kapliczkami, dwiema bramami, osiemnastoma barokowymi figurami – 

1763 r., 

 cmentarz kościelny z kapliczką i drzewostanem.  

2) Zespół pałacowo-parkowy w Łabuniach:  

 pałac – 1740–1760 r., 

 dwie oficyny – poł. XVIII w.,  

 pawilon zachodni tzw. „Kasztelanka” – 1776 r.,  

 zabudowania gospodarcze łączące się z pawilonem, wraz z murem i bramą wjazdową – 1775–

1776 r.,  

 dziedziniec honorowy przed pałacem,  

 regularne założenie ogrodowe za pałacem – poł. XVIII w.  

3) Zespół pałacowo–parkowy w Łabuńkach:  

 pałac wraz z wystrojem architektonicznym wnętrza – pocz. XIX w.,  

 park – 1 poł. XIX w.  

Pośrednią ochroną konserwatorską objęto obiekty i obszary zabytkowe, dobra kultury znajdujące się w 

ewidencji służb konserwatorskich oraz ewidencji urzędu:  

Łabunie:  

 cmentarz grzebalny rzym. – kat. z połowy XIX w., czynny, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82ek_wiosenny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Len_z%C5%82ocisty
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BByzna_buczyna_karpacka
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 budynek gorzelni murowany z końca XIX w., 

 kamienna figura św. Jana Nepomucena z pocz. XX w.,  

 figura Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia z pocz. XX w.,  

 zespół folwarczny z dworem - ob. dom dziecka – z istniejącym drzewostanem,  

 drewniany budynek młyna elektrycznego z 1930 r.,  

 murowany budynek spichlerza z 1866 r., 

 park leśny z cmentarzem – 6 grobów rodziny Szeptyckich i 40 mogił ziemnych sióstr 

zakonnych oraz krzyżem fundacyjnym z 1928 r. w zespole pałacowo–parkowym.  

Łabuńki:  

 cmentarz prawosławny z XIX w. – nieczynny,  

 cmentarz wojenny z I wojny światowej – nieczynny, 

 dwie oficyny murowane w zespole pałacowo – parkowym.  

 

Ludność Gminy Łabunie 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminie zameldowanych było 6320 osób: 

 6228 osób zameldowanych na pobyt stały, 

 92 osoby zameldowane na pobyt czasowy. 

W 2020 r. w urodziło się 49 nowych mieszkańców – 29 dziewczynek i 20 chłopców.  

Mieszkańcy gminy zawarli 59 związków małżeńskich (z tego: 11 na terenie parafii rzymskokatolickiej 

w Łabuniach i w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łabuniach).  

Zmarły 92 osoby – 47 w miejscu zamieszkania, a 45 poza nim.  

Poniżej przedstawiono strukturę ludności wg 

płci: 

Płeć 
Liczba 

mieszkańców 

kobiety 3253 

mężczyźni 3067 

razem 6320 

Struktura ludności wg wieku: 

Wiek 
Liczba 

mieszkańców 

Dzieci 

(0-17 lat) 
1145 

Dorośli 

(18 lat i więcej) 
5175 

razem 6320 

Liczba mieszkańców i gęstość zaludnienia 

według sołectw: 

Sołectwo 
Liczba 

mieszkańców 

Powierzchnia 

sołectwa 

[ha] 

Gęstość 

zaludnienia 

[os/km
2
] 

Barchaczów kobiety 232 690 64,6 

kobiety 
51% 

mężczyźni 
49% 

dzieci 
18% 

dorośli 
82% 
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mężczyźni 214 

razem 446 

Bródek 

kobiety 128 

269 94,1 mężczyźni 125 

razem 253 

Dąbrowa 

kobiety 35 

407 16,0 mężczyźni 30 

razem 65 

Łabunie 

kobiety 934 

1661 105,2 mężczyźni 814 

razem 1748 

Łabunie-Reforma 

kobiety 129 

917 26,8 mężczyźni 117 

razem 246 

Łabuńki Drugie 

kobiety 184 

335 109,3 mężczyźni 182 

razem 366 

Łabuńki Pierwsze 

kobiety 571 

824 136,0 mężczyźni 550 

razem 1121 

Majdan Ruszowski 

kobiety 136 

446 65,7 mężczyźni 148 

razem 284 

Mocówka 

kobiety 70 

521 26,9 mężczyźni 70 

razem 140 

Ruszów 

kobiety 243 

1071 45,7 mężczyźni 246 

razem 489 

Ruszów-Kolonia 

kobiety 86 

354 46,0 mężczyźni 77 

razem 163 

Wierzbie 

kobiety 185 

582 61,2 mężczyźni 171 

razem 356 

Wólka Łabuńska 

kobiety 320 

653 98,5 mężczyźni 323 

razem 643 

GMINA ŁABUNIE 

kobiety 3253 

8730 72,4 mężczyźni 3067 

razem 6320 

 

 

     

        Podstawowym celem działalności Gminy Łabunie jest zapewnienie klientom urzędu gminy i 

innych jednostek organizacyjnych profesjonalnej i przyjaznej obsługi. Do zadań własnych gminy 

należy m.in. dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, infrastrukturę, ochronę środowiska. 

Zadania zlecone przez administrację rządową dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, 

wyborów, obronności i pomocy społecznej.  
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Wszystkie podejmowane działania na rzecz miejscowej społeczności wynikają z planu strategicznego i 

polityki rozwoju na poziomie gminy, regionu oraz kraju i stanowią spójny zbiór uzupełniających się 

zadań i projektów, co pozwala na skuteczne zarządzanie gminą i podnoszenie jakości życia 

mieszkańców.  

 

Na terenie Gminy w 2020r. działały następujące jednostki publiczne: 

 Urząd Gminy, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

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

przekształcone od 1.09.2020 w Zespół Szkolno-Przedszkolny, 

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

Przedszkolnym, przekształcone od 1.09.2020 w Zespół Szkolno-Przedszkolny, 

 Centrum Usług Wspólnych, 

 Biblioteka Publiczna. 

 

URZĄD GMINY 

    Urząd Gminy wykonuje zadania własne, zadania zlecone jak również zadania publiczne powierzone 

gminie w drodze zawartych porozumień.  

Na koniec 2020r. w Urzędzie Gminy Łabunie zatrudnionych było  26 pracowników, w tym: 4 

stanowiska kierownicze, 14 stanowisk urzędniczych, 2 stanowiska pomocnicze, 2 stanowiska obsługi, 

2 stanowiska gospodarcze i 2 kierowców autobusów szkolnych. W strukturze organizacyjnej urzędu 

wyodrębniono 3 referaty: Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych, Finansowo-Podatkowy, 

Inwestycji, Rozwoju i Gospodarki Gminy oraz 2 samodzielne stanowiska pracy – zastępca kierownika 

USC i informatyk. W zdecydowanej większości pracownicy posiadają wykształcenie wyższe I i II 

stopnia oraz studia podyplomowe. 

    W 2020r. urząd gminy od 1 września do 30 listopada 2020 r przeprowadzał Powszechny Spis 

Rolny. Dane zbierane w spisie odnosiły się do stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.  

    W 2020 roku urząd zarejestrował w systemie Intra-DOK 5113 pism przychodzących, w tym 28 

wniosków o udzielenie informacji publicznej.  

    Przyjęto 6 petycji i 1 skargę, które w/g ich właściwości wójt przekazał do rady gminy. 

    W trakcie roku wydano około 6000 decyzji na zobowiązania podatkowe, 693 decyzji dotyczących 

zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 433 903,18 zł., 7 decyzji z tytułu nabycia gruntów i 2 

decyzje umorzeniowe z powodu trudnej sytuacji na łączna kwotę 819,04 zł. Wystawiono 898 

upomnień.  

    W roku 2020 złożono 110 wniosków w sprawie wpisów w CEIDG, w tym:  24 wnioski o wpis, 18 

wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej, 10 wniosków o wznowienie działalności 

gospodarczej, 10 wniosków o wykreślenie działalności gospodarczej 10 oraz 48 wniosków o zmianę 

wpisu.   

    Do Urzędu Gminy  w 2020 r. wpłynęło 60 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne, 

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

wydał 5 decyzji zezwalających na usunięcie drzew oraz pozyskał 3 decyzje zezwalające od organu 

wyższej instancji.   

   Wydano 18 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego budynku na nieruchomości oraz 9 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

    Urząd Gminy w 2020r. realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sprawy 

obywatelskie, stanu cywilnego, wyborów, obronności i pomocy społecznej. 

Urząd Stanu Cywilnego 

W Rejestrze Stanu Cywilnego sporządzono łącznie 179 aktów stanu cywilnego; z tego:   

 8 aktów urodzenia – wszystkie transkrybowane z zagranicznych aktów, 

 11 aktów małżeństwa – w tym zarejestrowano 3 śluby cywilne i 8 ślubów konkordatowych, 

 160 aktów zgonu – z tego 47 osób zmarłych to mieszkańcy gminy, którzy zmarli w miejscu 

zamieszkania, 110 to osoby spoza gminy zmarłe w Hospicjum „Santa Galla” w Łabuńkach 

Pierwszych oraz 3 osoby spoza gminy zmarłe w „Białym Domku” w Majdanie Ruszowskim. 

Z pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 

 zrealizowano łącznie 19 czynności materialno-technicznych z zakresu rejestracji stanu 
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cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego (tj. uzupełnienie lub 

sprostowanie aktu stanu cywilnego), 

 wydano 781 odpisów z akt stanu cywilnego, 

 wydano łącznie 25 zaświadczeń i zezwoleń (w tym: 18 zaświadczeń stwierdzających brak 

okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa; pozostałe to np. zaświadczenia o stanie 

cywilnym, czy zaświadczenia o uznaniu ojcostwa), 

 do istniejących akt stanu cywilnego dodano w ciągu roku 137 wzmianek dodatkowych (były 

to przede wszystkim wzmianki do aktu małżeństwa po zgonie współmałżonka, ale także 

wzmianki po orzeczeniu rozwodu). W 2020 r. zarejestrowano 13 rozwodów,  

 do istniejących aktów dodano łącznie 527 przypiski, 

 do Rejestru Stanu Cywilnego przeniesiono w ciągu roku 325 akty stanu cywilnego. 

    Ponadto na początku 2020 r. Wójt Gminy Łabunie zwrócił się z wnioskiem do Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej o odznaczenie Medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 15 par z 

terenu Gminy Łabunie, które zawarły związek małżeński w 1970 roku. Wszystkie wnioski 

rozpatrzono pozytywnie, a osoby obchodzące Jubileusz Złotych Godów zostały odznaczone podczas 

specjalnie zorganizowanej uroczystości.  

 

Ewidencja Ludności 

Z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia przez Urząd Gminy 

Łabunie ewidencji ludności w 2020 r. zrealizowano: 

 216 zameldowań na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowani, 

 w Rejestrze PESEL usunięto 52 niezgodności, 

 w sprawach meldunkowych została wydana 1 decyzja administracyjna, 

 nadano 9 numerów PESEL, w tym 8 w związku z wpisaniem aktu urodzenia obywatela 

polskiego urodzonego za granicą do Rejestru Stanu Cywilnego, 

 udostępniono 54 danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania 

cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami 

osobistymi, 

 wydano 224 zaświadczenia zawierające pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, z 

rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru  dowodów osobistych. 

 

Dowody Osobiste 

W 2020 roku:  

 wydano 280 dowodów osobistych, 

 w związku z utratą lub uszkodzeniem dowodu osobistego unieważniono 54 dokumenty 

tożsamości, 

 unieważniono 35 dowodów osobistych w związku ze zmianą nazwiska. 

Łącznie w 2020 roku zrealizowano 2918 czynności w ramach zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej.   

Wybory  
    W 2020r. przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Głosowanie 

przeprowadzono w II turach. Pierwsze głosowanie odbyło się 28 czerwca 2020, ponowne głosowanie 

odbyło się 12 lipca 2020 r. 

 

    8 listopada 2020 r. w okręgu wyborczym Nr 12 przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady 

Gminy Łabunie. Wybory przeprowadzono na skutek złożenia mandatu przez radną Danutę Bosiak. W 

okręgu wyborczym Nr 12 zarejestrowany został tylko jeden kandydat na radnego, z tego względu 

obsadzono mandat radnego bez głosowania. Radną została wybrana Wróblewska Bożena  z listy nr 1 

KWW Bożeny Wróblewskiej. 

 

RADA GMINY     

    Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią kadencję. Do 

właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: 
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uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w 

odrębnych ustawach. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego. 

W 2020 roku Rada Gminy Łabunie obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na 7 sesjach. W 

sprawach należących do jej kompetencji podjęła 71 uchwał.    Wszystkie uchwały przedkładane były 

w ustawowym terminie 7 dni, od dnia ich podjęcia organom nadzoru według ich właściwości  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 2020 r. rada gminy podjęła 19 uchwał stanowiących prawo miejscowe. 

Do Rady Gminy Łabunie wpłynęło 6 petycji, 1 z nich uwzględniono. W 5 przypadkach  rada gminy 

podjęła uchwały, że petycje nie zasługują na uwzględnienie, 1 nie spełniała wymogów ustawy o 

petycjach, pozostawiona bez rozpatrzenia. Wpłynęła również 1 skarga, którą rada gminy rozpatrzyła 

jako  bezzasadną. 

W 2020r. odbyły się 22 posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy: 

 Komisja ds. Społecznych – 7 posiedzeń, 

 Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa - 6 posiedzeń, 

 Komisja Rewizyjna - 5 posiedzeń, 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 4 posiedzenia.  

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach jako jednostka organizacyjna gminy wykonuje 

zadania pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz 

innych ustawach,  realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.  

    W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w 2020 roku pracowało 11 pracowników, 

zatrudnionych na 10
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. 

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.  

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

W 2020 r. wydano 939 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. W 2020r. 

przekazano 385 pism o przyznaniu świadczeń wychowawczych i świadczeń Dobry Start.  

 

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 

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

który jest odpowiedzialny za pracę podległych pracowników. W 2020 roku CUW prowadził obsługę 

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

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

Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie.  

W CUW w 2020r. zatrudnionych było 4 pracowników na 4 etatach.  

 

GMINNA JEDNOSTKA KULTURY 

    Zadania własne gminy z zakresu kultury i popularyzacji czytelnictwa wypełnia Biblioteka Publiczna 

Gminy  Łabunie i urząd gminy. Biblioteka promuje czytelnictwo, upowszechnia wiedzę, kulturę i 

naukę, prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną, gromadzi, opracowuje i udostępnia 

materiały biblioteczne, współorganizuje imprezy kulturalne, organizuje spotkania autorskie i spotkania 

https://www.lublin.uw.gov.pl/wydzia%C5%82-prawny-nadzoru-i-kontroli
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z kombatantami. Biblioteka Publiczna w Łabuniach jest skomputeryzowana, posiada program 

biblioteczny MAK. Podstawowym źródłem powiększania księgozbioru jest zakup książek z budżetu 

biblioteki. Księgozbiór wzbogacany jest także darami od czytelników i instytucji. Biblioteka 

dysponuje bogatym księgozbiorem regionalnym, uzupełnianym bieżącymi dokumentami życia 

społecznego i wycinkami prasowymi. Przy udziale biblioteki powstało kilkanaście wydawnictw o 

gminie i jej historii oraz tomiki wierszy. Biblioteka posiada czytelnię komputerową z 4 komputerami z 

bezpłatnym dostępem do Internetu. Prowadzi Izbę Muzealną, która gromadzi zbiory etnograficzne, 

archeologiczne i historyczne oraz Izbą Muzealną w Barchaczowie. Wydarzenia z życia biblioteki 

udostępniane są na stronie internetowej biblioteki i urzędu. Swoją działalność prowadzi w oparciu o 

dotację z budżetu gminy i środki własne. 

 

    W Gminie działały także Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bank Spółdzielczy Oddział 

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

dystrybutor gazu, myjnia samochodowa, sklep rolniczo-przemysłowy, sklepy spożywczo-

przemysłowe, zakłady usługowe w branży mechanicznej, ogólnobudowlanej, stolarskiej, 

gastronomicznej, fryzjerskiej oraz kwiaciarnia, zaspokajające potrzeby mieszkańców gminy.     

    W 2020 roku na terenie Gminy 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 prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Zamościu Dom dla 

Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, który zapewnia 30 miejsc.  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.  

    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.  

 

        Niniejszy Raport przedstawia dane i  informacje o Gminie Łabunie w okresie od 1 stycznia 2020 

roku do 31 grudnia 2020 roku. Jest zestawieniem najważniejszych zadań realizowanych przez wójta 

oraz sprawozdanie z pracy jednostek organizacyjnych gminy. Zebrane dane są źródłem informacji o 

stanie gminy. Opisują sytuację gminy pod względem gospodarki, środowiska, przestrzeni gminnej, 

społeczeństwa. Raport pozwala uzyskać wgląd w sytuację gospodarczą i społeczną gminy i służy do 

obiektywnej, opartej na faktach oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy. Raport pozwala 

stwierdzić, iż podejmowane wyzwania inspirowały do zwiększenia dynamiki rozwoju Gminy.  

W 2020 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są w trakcie realizacji 

czy też będą realizowane w kolejnych latach.  

 

 

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


9 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY    

    Polityka rozwoju prowadzona jest w oparciu o długofalowe, kompleksowe dokumenty strategiczne. 

Opracowywane są one na szczeblu lokalnym, powiatowym i regionalnym. Strategia rozwoju gminy 

określa kierunki prowadzenia polityki prorozwojowej w gminie, jej cele i pożądane efekty. Pozwala  

na uporządkowanie i rozłożenie w czasie planowanych działań oraz opisuje, jak będzie się rozwijał 

dany obszar.  Konieczność posiadania aktualnej Strategii Rozwoju Gminy podyktowane jest nie tylko 

względami praktycznymi „dobrego rządzenia”, ale również wynika z uregulowań prawnych, 

zawartych miedzy innymi w ustawie o samorządzie gminnym, czy też ustawie o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, w której Programy Rozwoju Gmin zostały zaliczone do kluczowych 

dokumentów planistycznych.  

 

    Jednym z głównych dokumentów obowiązujących w Gminie Łabunie była Strategia Rozwoju 

Gminy na lata 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr XXVII/182/2014. Strategia jest podstawowym 

instrumentem długofalowego zarządzania Gminą, pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości w 

poczynaniach władz Gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. Strategia 

umożliwia również efektywne gospodarowanie własnymi zasobami Gminy, takimi jak: środowisko 

przyrodnicze, zasoby ludzkie, infrastruktura czy też środki finansowe. Jest podstawowym 

dokumentem do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. 

    W 2020 roku rozpoczęliśmy prace nad nową Strategią Rozwoju Gminy na lata 2021-2027. Strategia 

stanowić będzie dokument długofalowy, jej wdrażanie zaplanowano na siedem lat, z możliwością 

przedłużenia i aktualizacji. Przyjęcie takiego okresu realizacji strategii nie tylko pozwala na 

prowadzenie procesu stopniowego rozwoju gminy. Okres 7 lat jest okresem dłuższym niż kadencja 

władz samorządowych, co oznacza, że przyjęty plan nie zakłada działań doraźnych, które mogą potem 

zostać przerwane lub zaniechane, lecz jest zapisem trwałej polityki prorozwojowej, do prowadzenia 

której zobligowane będą władze samorządowe, niezależnie od ich ewentualnych zmian. Zapobiega to 

przerwaniu procesu rozwoju oraz gwarantuje zachowanie jego ciągłości w długim okresie. 

     

GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

    Gmina Łabunie posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Oba dokumenty planistyczne obejmują całą 

powierzchnię gminy.  

    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 16 zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a kolejne 3 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 związanych z udzielaniem informacji i wyjaśnianiem 

zapisów planu.  

    Na wniosek zainteresowanych wydano 213 zaświadczeń i sporządzono 60 wyrysów i wypisów z 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i 15 postanowień opiniujących zgodność 

podziału działki z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego gminy.  

 

Inne dokumenty strategiczne obowiązujące w 2020 roku to: 

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa; 

2) Regulamin utrzymania czystości i porządku;  

3) Plan gospodarki niskoemisyjnej;  
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4) 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; 

5) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

6) 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; 

7) Program Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego;  

8) Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy; 

9) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt; 

10) Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;  

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

12) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  

13) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii; 

14) Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2013-2020. 

 

BUDŻET 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 

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.  

Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu gminy w bardzo znacznym stopniu uzależnione jest 

od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania zwłaszcza dochodów majątkowych oraz w 

konsekwencji tego ponoszonymi wydatkami inwestycyjnymi, dochody i wydatki bieżące nie 

podlegają tak znacznym wahaniom. 2020 rok był kolejnym rokiem pozyskania środków unijnych na 

wsparcie realizowanych zdań własnych. Gmina korzystała i korzysta z programów 

współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Województwa 

Lubelskiego oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Pozyskano również 

środki na realizację zadań z innych źródeł m.in. z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu 

Dróg Samorządowych  

    Budżet gminy w 2020 r. zakładał wpływy w kwocie 26.165.563,55 zł oraz wydatki w kwocie 

27.247.963,55 zł. W trakcie roku po zmianach wynikających z różnych decyzji finansowych budżet po 

stronie planowanych dochodów wzrósł do kwoty 29.361.805,76 zł, a po stronie wydatków do kwoty 

31.349.055,23 zł. Ostatecznie dochody zostały zrealizowane w 102,69% na kwotę 30.151.730,38 zł, a 

wydatki w 94,33 % tj. 29.572.116,27 zł. Planowany budżet był deficytowy, jednakże wynikłe w 

trakcie roku oszczędności i przesunięcie w czasie realizowanych zadań  spowodowało, iż budżet 

zamknął się nadwyżką w wysokości 579.614,11 zł, powstała nadwyżka pozwoli na realizację 

kolejnych zadań inwestycyjnych w bieżącym roku budżetowym. 

    W roku budżetowym 2020 w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły dochody (o 18,15%) i wydatki 

(o 25,04%) w porównaniu do roku 2019, zmiany dochodów i wydatków per capita na przestrzeni lat 

2016-2020 kształtowały się następująco: 
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Z przedstawionych poniżej wskaźników opisujących poziom realizowanych dochodów i wydatków 

możemy zauważyć iż w 2020 zmniejszył się udział dochodów własnych w dochodach ogółem gminy, 

przyczyną tego było bardzo znaczne (ponad czterokrotne) zwiększenie udziału dotacji i środków  

majątkowych. 

 
 

 

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. Subwencje i dotacje 

przekazywane są w głównej mierze z administracji rządowej na realizację zdań własnych m.in. z 

zakresu oświaty, pomocy społecznej i rodziny. Poziom finasowania wydatków oświatowych przez 

dedykowaną temu subwencję oświatową rokrocznie obniża się (w 2020 roku subwencja oświatowa 

pokryła 52% tych  wydatków).  

Strukturę dochodów gminy w latach 2018-2020 w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje 

oraz dochody majątkowe przedstawiono za pomocą wykresu. 

 

Wskaźnik 2020 2019 2018

 udział dochodów własnych w dodchodach ogółem 20,30% 22,71% 19,51%

udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem 9,31% 2,40% 20,49%

 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 15,19% 3,59% 29,25%

wykonanie dochodów ogółem 102,69% 96,87% 99,90%

wykonanie wydatków ogółem 94,33% 88,02% 98,45%

wykonanie wydatków majątkowych 92,72% 30,44% 99,25%
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Wyższa realizacja dochodów wynikła ze zrealizowanych dochodów majątkowych w 163,63%, dotacji 

i subwencji w 99,75%, a dochody własne zrealizowano w 96,08% w stosunku do planu. Dochody 

ogółem w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 17%, bieżące dochody własne zwiększyły się 

o ponad 4%, dynamika wzrostu dochodów własnych byłaby większa gdyby utrzymało się tempo 

wzrostu dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w roku 2020 

nastąpił wzrost jedynie o 0,7% ( około 19 tys. zł, w poprzednich latach były to 9-15 % wzrosty). 

Zwiększeniu uległy podatki (głównie  ze względu na wzrost stawek podatkowych ) i opłaty 

komunalne (za ścieki i śmieci), otrzymane dotacje i subwencje bieżące wzrosły  o 10%. Zmniejszenie 

dochodów w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczna dotyczyło m.in. dochodów z tytułu 

najmu hal sportowych i opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych. 

 

Źródła pozyskiwanych dochodów własnych w przedstawiono w wykresie: 

 
 

    Pozycję finansową gminy określa wysokość osiąganych własnych dochodów budżetowych, w 

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

nieposiadających osobowości prawnej. 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 

2020 2019 2018

Dochody własne 6 119,36 5 859,15 5 809,50

Subwencje i dotacje 21 223,98 19 323,98 17 864,70

Dochody majątkowe 2 808,39 618,44 6 099,60

 -

 5 000,00

 10 000,00

 15 000,00

 20 000,00

 25 000,00

Dochody budżetu w latach 2018-2020 (tys. zł) 

Dochody własne Subwencje i dotacje Dochody majątkowe

Podatek od nieruchomości 
29% 

Podatek rolny 
21% 

Pozostałe podatki  
9% 

Wpływ z róznych opłat 
2% 

Opłaty za wyzywienie  
4% 

Opłaty za ścieki 
10% 

[NAZWA KATEGORII] 
[PROCENTOWE] 

Opłaty za  śmieci 
13% 

Najm, dzierżawa 
4% 

Pozostałe dochody  własne 
5% 

Dochody własne budżetu gminy w 2020 r. 
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dochodów uzależnione są od poziomu uzyskiwanych dochodów osób zamieszkujących  na terenie 

gminy. 

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

ogłoszoną przez GUS  z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 36 zł za 1 dt (prawie o 40%), która była 

podstawą obliczania podatku rolnego na 2020 r, obniżone były również  górne stawki podatku od 

nieruchomości i podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia górnych stawek 

podatków  wyniosły 663.338,67 zł, udzielono  zwolnień w podatkach na kwotę 165.142,19 (budynki 

mieszkalne zwolnione uchwałą rady gminy 150.924,23 zł). Stawka podatku leśnego obowiązywała w 

wysokości ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS 194,24 czyli 42,7328 zł za 1 ha lasu. 

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). 

     

    Należności wymagalne (po terminie płatności) na koniec 2020 roku wyniosły łącznie 928.827,94 zł, 

z tego 71% to należności od dłużników alimentacyjnych, 21% z tytułu podatków lokalnych  i 4,6% z  

odpadów komunalnych (śmieci). 

 

Realizacja wydatków gminnych 

 

    Wydatki w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 24%, głównie za przyczyną wzrostu wydatków 

majątkowych i realizacją projektów współfinasowanych ze środków zewnętrznych. 

W 2020 roku ponoszone wydatki majątkowe dotyczyły głownie inwestycji drogowych (drogi 

powiatowe i gminne - wzrost o 196,5%), udzielonej dotacji dla OSP Ruszów na zakup samochodu 

pożarniczego (wzrost wydatków dotyczących OSP o 82,3%), wydatki dotyczące administracji 

obejmujące wydatki związane z realizowanym projektem „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom” 

(wzrost o 36,5%) oraz zakupione działki z zabudowaniami w Łabuniach (obok urzędu gminy) i w 

Bródku.  

Część wydatków w związku z zaistniałą sytuacją epidemilogiczną zostało poniesionych w niższym niż 

zakładano stopniu ( kultura i sport, działalność usługowa), inne wydatki głownie ze względu na ich 

stały charakter wzrosły (oświata o 8,2%, pomoc społeczna i rodzina o 15,8%, gospodarka komunalna 

o 14,2%). 

    Poziom wydatkowania środków na zadania bieżące, majątkowe  i współfinasowane ze środków 

Unii Europejskiej w latach 2018-2020 przedstawiono w wykresie. 

 

 
 

    W strukturze wydatków gminnych pierwszą pozycję zajmuje pomoc społeczna i rodzinna 33,98%, 

utrzymanie szkół gminnych wraz z obsługą CUW – 30,85% i administracja 11,32 %. Na realizację 

zadań wydatkowano następujące kwoty: 
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Wydatki budżetu w 2020r.      tys. zł 

Oświata       9 155,57 

Gospodarka komunalna       1 975,76 

OSP i bezpieczeństwo  publiczne         392,67 

Drogi       3 077,07 

Kultura i sport         509,74 

Administracja      3 348,62 

Pozostałe         898,58 

Obsługa długu (odsetki)         169,46 

Pomoc społeczna, rodzina    10 044,64 

razem     29 572,12 

 

Strukturę procentową  ponoszonych wydatków w 2020 roku przedstawiono w wykresie: 

 

 
 

Realizacja zadań finansowanych środkami zewnętrznymi 

 

W trakcie roku  zrealizowano zadania bieżące i inwestycyjne w oparciu o zewnętrzne źródła 

finasowania  na łączną kwotę 2.224.247,03 zł, kwota otrzymanego dofinasowania z tego tytułu 

wyniosła 81% czyli 1.806.534,34 zł. Otrzymano również dotacje na zadanie zrealizowane w ubiegłym 

roku „Budowa placów zabaw w Majdanie Ruszowskim, Dąbrowie i Mocówce” 61 489,00 zł oraz 

refundację wydatków poniesionych w związku z projektem (którego zasadnicza część będzie 

realizowana w 2021 roku) „Modernizacja i wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łabunie”  

28.050,00 zł.  

 

Nawa zadania Wydatki Dochody % udział 

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 
59 970,00 59 970,00 100% 

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej 

 

54 880,00 54 880,00 100% 

Bądź aktywny 190 281,69 223 000,00 117% 

Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom 824 749,13 474 629,95 58% 

Oświata 
31% 

Gospodarka komunalna  
7% 

OSP i bezpieczeństwo  
publiczne 

1% 

Drogi 
10% 

Kultura i sport 
2% 

Administracja 
11% 

Pozostałe 
3% 

Obsługa długu (odsetki) 
1% 

Pomoc społeczna, rodzina 
34% 

Wydatki budżetu gminy w 2020  r. 
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Dokumentacja projektowa budowa placu zabaw w 

m. Ruszów 
1 476,00 

 
0% 

Przebudowa drogi gminnej w Barchaczowie 134 590,78 71 000,00 

 

53% 

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Górna w Łabuniach 402 298,11 zł 389 502,54 zł 

 

97% 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 110904L  w  

Ruszowie 
386 114,32 zł 373 774,85 zł 

 

97% 

 

Wykonanie izolacji pionowej w SP Łabunie 169 887,00 zł 159 777,00 zł 

 

94% 

 

Suma 2 224 247,03 1 806 534,34 81% 

 

Otrzymane dofinansowania pochodziły z środków Unii Europejskiej 902.018,95 zł, Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 428.291,39 zł, Funduszu Dróg Samorządowych 494.763,00 zł oraz z 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 71.000,00 zł. Pozostała do wydatkowania na kolejne lata kwota 

1.223.859,61 zł, z otrzymanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

    W 2020 roku rozpoczęto realizację budowy „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości 

Bródek", inwestycja współfinasowana jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w 

ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) - planowany koszt zadania 

2.749.529,96 zł, dofinasowanie 2.490.801,20 zł. 

 

Poziom zadłużenia gminy- realizacja przychodów i rozchodów 

 

    W 2020 roku  zrealizowano łącznie przychody gminy w wysokości 2.808.612,67 zł, złożyły się to  

wolne środki 2.798.763,20 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z profilaktyki 

uzależnień  9.849,47 zł. Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wynosił 5.853.952,00 zł. Spłata 

zadłużenia regulowana była terminowo zgodnie z przyjętym harmonogramem, ogółem spłacono w 

trakcie roku 817.600,00 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 2020 r.- 1.103,952,00 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 2020 r.- 500.000,00 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. 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE 

    Oświata zawsze zajmowała ważne miejsce zarówno w bieżącej pracy władz gminy jak i w 

wydatkach budżetowych. Prowadzenie polityki oświatowej przez gminę, uwzględniającej potrzeby 

społeczności lokalnej i możliwości budżetu jest zadaniem niełatwym i złożonym, ze względu na 
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zróżnicowanie spraw i problemów. Uwarunkowania gminy mają bardzo istotny wpływ tak na sieć i 

strukturę organizacyjną gminnych jednostek oświatowych, jak również na wielkość nakładów 

finansowych związanych  z realizacją zadań oświatowych. Świadczą o tym między innymi proporcje 

nakładów finansowych na oświatę w stosunku do całości wydatków w każdym roku budżetowym.  

    Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu gminy. Źródła ich pochodzenia to subwencja 

oświatowa, dotacje, środki własne gminy i inne. Przepisy określające zasady finansowania oświaty 

stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie 

państwa. Nie uwzględnia się w podziale subwencji indywidualnych uwarunkowań gmin wiejskich i 

poszczególnych szkół, co powoduje niedoszacowanie zadań.  

    Bardzo istotnym czynnikiem w realizacji procesu nauczania jest dbałość o ciągłe wzbogacanie 

placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne, nowoczesne technologie, co 

niewątpliwie poprawia jakość kształcenia między innymi poprzez rozbudzanie zainteresowania 

nowościami technicznymi oraz umacnianie osobowości ucznia, co czyni go bardziej wartościowym w 

otaczającej rzeczywistości. Uwzględniając ten fakt szkoły doposażane są w nowoczesny sprzęt i 

pomoce dydaktyczne - komputery, laptopy, tablety, tablice interaktywne i inne. Z roku na rok w coraz 

szerszym zakresie wykorzystuje się sprzęt elektroniczny w celu uatrakcyjnienia procesu 

dydaktycznego. Stały rozwój bazy dydaktycznej pochłania określone nakłady finansowe, a 

ograniczone środki budżetowe nie pozwalają w pełni zaspokoić potrzeb. Dodatkowe zakupy możliwe 

są między innymi dzięki pozyskiwanym środkom z różnych źródeł zewnętrznych poprzez udział w 

różnych projektach.  

Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej; 

5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów 

oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub 

placówki. 

W praktyce obowiązek ten realizowany jest poprzez sieć utworzonych i utrzymywanych szkół, które 

swym zasięgiem obejmują wszystkie miejscowości, w tzw. obwodach szkolnych zatwierdzonych 

uchwałą rady gminy. Organizacja pracy każdej placówki oświatowej oparta jest o arkusz 

organizacyjny opracowywany corocznie przez dyrektora danej szkoły, opiniowany przez Lubelskiego 

Kuratora Oświaty i zatwierdzany przez wójta. Rok 2020 przypadł na czas walki z pandemią Covid – 

19 oraz jej skutkami. Szkoły znalazły się w nowej dla siebie sytuacji. Z dnia na dzień musiały przejść 

w tryb nauczania zdalnego, co wymusiło reorganizację ich pracy.  

    Gmina Łabunie w roku szkolnym 2019/2020 prowadziła dwie Szkoły Podstawowe z Punktami 

Przedszkolnymi.  Szkoły dysponują odpowiednią bazą lokalową do nauczania. Baza lokalowa 

placówek oświatowych spełnia określone standardy i normy użytkowe. Pomimo znacznych nakładów 

jakie dotychczas poniesiono na ten cel, należy mieć świadomość dalszych zadań w zakresie 

modernizacji istniejących obiektów pod kątem dostosowywania ich do aktualnych potrzeb, wymagań i 

oczekiwań.  

W szkołach pracuje bardzo duży odsetek nauczycieli z najwyższymi kwalifikacjami.  

Klasy osiągnęły średnie wyniki z egzaminu, nie brakuje sukcesów w konkursach przedmiotowych, 

artystycznych i zawodach sportowych.  

Szkoły wykorzystują różnorodne metody i formy pracy, mobilizują uczniów do działania 

i konstruktywnego myślenia, kształtują wiedzę i umiejętności wynikające z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego, jak również prowadzą szerokie działania profilaktyczne i uspołeczniające.  

Mimo trudnych warunków związanych z pandemią szkoły aktywnie włączały się w uroczyste 

obchodzenie świąt państwowych i okolicznościowych. Dzięki temu w ważnych wydarzeniach 

kulturalnych i patriotycznych udział biorą dzieci i młodzież szkolna, co sprzyja ich czynnemu 

uczestnictwu w życiu kulturalnym i społecznym gminy.  
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    W celu usprawnienia nauczania zdalnego szkoły otrzymały sprzęt komputerowy w ramach projektu 

rządowego „Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła+”, który został wypożyczony potrzebującym uczniom 

i nauczycielom. Szkoła Podstawowa w Łabuniach otrzymała 35 Laptopów DELL i 1 tablet Lenovo. 

Szkoła Podstawowa w Łabuńkach Pierwszych otrzymała 23 Laptopy DELL i 2 tablety Lenovo.   

    W związku ze zmianami prawnymi związanymi z dostosowywaniem obowiązujących zasad i 

warunków funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego,  od 1 września 2020r. w miejsce 

punktów przedszkolnych rada gminy utworzyła Samorządowe Przedszkola w Ruszowie i Łabuńkach 

Pierwszych, funkcjonujące w strukturze Zespołów Szkolno-Przedszkolnych.  

    W 2020r. wykonano izolację pionową ściany północnej i odnowę pomieszczeń podpiwniczenia w 

Szkole Podstawowej w Łabuniach, o łącznej wartości 159.777,00 zł.  

Naprawiono posadzki z wykładziny w budynku Szkoły Podstawowej w Łabuniach i Szkole 

Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych na kwotę 1.845,00zł. 

Dotacja przedszkolna wynosiła 163.542,00 zł natomiast  dotacja podręcznikowa – 51.519,84 zł. 

Uczniom wypłacono stypendia  na kwotę 19.964,00 zł, w tym:  

 za wyniki w nauce 63 stypendia na kwotę 16.884,00 zł, 

 za osiągnięcia sportowe 14 stypendiów na kwotę 3.080,00 zł. 

 

    Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom z niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu do 

szkół i placówek oświatowych. Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół od 

stycznia do marca wynosił 3833,79 (6 umów), od września do grudnia 2020r. (2 umowy)  na kwotę 

2.502,96 zł. 

 

    Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych gminy refundują koszty wychowania 

przedszkolnego gminom sąsiednim za dzieci ze swojego terenu uczęszczające do przedszkoli w 

innych gminach. Wydatki z tego tytułu wyniosły 142.353,89 zł, a dochody 68.805,71 zł. 

 

Pracownicy młodociani  
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia finansowego w szkoleniu młodocianych pracowników 

zamieszkałych na terenie Gminy Łabunie, pracodawcy otrzymali ze środków Funduszu Pracy 

dofinansowanie na 4 młodocianych na kwotę 30.854,39 zł. Wydano 6 decyzji. 

 

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

polega na wykonywaniu różnorodnych czynności o charakterze formalnym i prawnym względem 

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

koniec 2020 r. Gmina była właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni 184,8953 ha oraz 

właścicielem nieruchomości gruntowych zabudowanych przekazanych w użytkowanie wieczyste o 

powierzchni łącznej 14,4793 ha.  

    W ciągu roku do zasobu gminnego została włączona nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów 

obrębu Bródek numerem działki nr 37/7 o powierzchni 0,23 ha oraz nieruchomość zabudowana 

budynkiem byłego banku oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Łabunie numerem działki nr 319/3 

o powierzchni 0,0935 ha. Wyłączono natomiast z zasobu nieruchomości niezabudowane oznaczone w 

ewidencji gruntów obrębu Wólka Łabuńska numerami działek: nr 172/8 o powierzchni 0,0011 ha, nr 

172/9 o powierzchni 0,0046 ha, nr 172/10 o powierzchni 0,0029 ha, nr 172/11 o powierzchni 0,0035 

ha, nr 172/13 o powierzchni 0,0144 ha , nr 172/16 o powierzchni 0,0196 ha, nr 172/18 o powierzchni 

0,0072 ha, nr 172/19 o powierzchni 0,0065 ha, nr 172/21 o powierzchni 0,0028 ha, nr 172/22 o 

powierzchni 0,0012 ha, nr 172/25 o powierzchni 0,0014 ha, nr 172/26 o powierzchni 0,0013 ha, nr 

172/30 o powierzchni 0,0018 ha, nr 172/31 o powierzchni 0,0043 ha, nr 172/32 o powierzchni 0,0022 

ha , nr 172/33 o powierzchni 0,0053 ha , nr 172/36 o powierzchni 0,0065 ha, nr 172/39 o powierzchni 

0,0035 ha, nr 172/42 o powierzchni 0,0166 ha oraz nieruchomość rolną oznaczoną w ewidencji 

gruntów obrębu Majdan Ruszowski numerem działki 571/1 o powierzchni 0.07 ha. Z tytułu sprzedaży 

tych nieruchomości uzyskano dochód w wysokości 22 114,20 zł. 

    W roku 2020 wyłączono z użytkowania wieczystego nieruchomość zabudowaną budynkiem 

mieszkalnym oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Łabuńki numerem działki nr 63/3 o powierzchni 
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0.1435 ha, która z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku uległa przekształceniu w prawo 

własności na rzecz jej użytkownika . 

    Na koniec roku 2020 Gmina posiadała prawo własności do gruntów przekazanych w użytkowanie 

wieczyste o powierzchni łącznej 14,4793 ha. Dochody uzyskane z tytułu wnoszenia opłat rocznych 

przez użytkowników wieczystych wyniosły 10 760,65 zł oraz 7 540,35 zł z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  

    W roku 2020 zostało zawarte 5 umów dzierżawy obejmujących nieruchomości rolne. Dochody z 

tytułu dzierżawy gruntów rolnych o powierzchni łącznej 16,98 ha wyniosły 1 884,63 zł. Natomiast 

dochód z tytułu dzierżawy nieruchomości zabudowanych oraz najmu i użyczenia oraz zarządu wynosił 

72 518,49 zł. 

    W roku 2020 wydano 14 decyzji zatwierdzających podziały działek, 1 decyzję o rozgraniczeniu, 1 

zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

    Oprócz gruntów w gminnym zasobie nieruchomości znajduje się mieszkaniowy zasób 

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

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

16, 1 lokal przy ul. Orzechowej 10 oraz 1 lokal w budynku po byłej szkole podstawowej w Wierzbiu).  

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA 

Transport 

    Na terenie gminy występują drogi:  

 krajowa o długości 10,1 km. Droga krajowa jest drogą o znaczeniu międzynarodowym i 

stanowi główne połączenie gminy z miastem Zamość, 

 obszar gminy pokryty jest siecią dróg powiatowych o łącznej długości 38,37 km, która 

stanowi dobre powiązanie komunikacyjne z sąsiednimi gminami, 

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

niesortem lub materiałem kamiennym. Drogi gminne stanowią sieć komunikacji lokalnej.  

W ramach zadań bieżących w 2020 roku; 

 udzielono dotacji dla Powiatu Zamojskiego na: 

- przebudowę drogi powiatowej nr 3257L Pniówek – Wierzbie - Łabunie  w kwocie 

1 524 596,00 zł, 

- wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3269L Łabunie – Cześniki (ul. Osiedlowa i Długa 

w miejscowości Łabunie w kwocie 274 050,70 zł,  

- przebudowę pasa drogi powiatowej nr 3256L (ul. Lipska) w miejscowości Łabunie  w 

zakresie wykonania chodnika dla pieszych w kwocie 116 000,00 zł, 

 wykonano  remonty cząstkowe  dróg  gminnych o nawierzchni utwardzonej na terenie całej 

gminy,  

 wykonano wyrównanie i ulepszenie materiałem kamiennym i gruzem dróg gruntowych 

niepublicznych według zgłaszanych potrzeb i możliwości finansowych gminy.  

    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. 

 

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.  

Stopień zwodociągowania gminy, liczony jako procentowy udział osób korzystających z wodociągu w 

ogólnej liczbie mieszkańców jest niski i wynosi tylko 7,1%. Liczba osób korzystających z sieci 

wodociągowej w gminie w 2020 roku wynosiła 441 osób. 

    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 
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oczyszczalni ścieków w Zamościu. W 2020r. odprowadzono 51870 m
3
 ścieków na kwotę  443 430,93 

zł. 

W 2020 r. Gmina Łabunie wydała na wniosek zainteresowanych 11 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. W 2020 roku obowiązywały ceny podane w 

poniższej tabeli. 

 

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 30.06.2021 

Dopłaty  

od 01.07.2020 r. 

 do 30.06.2021 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 30.06.2021 

Dopłaty  

od 01.07.2020 r. 

 do 30.06.2021 r. 

1 Gospodarstwa 

domowe 

2,94 netto 

3,18 brutto 

2,92 netto 

3,15 brutto 

2,88 netto 

3,11 brutto 

0,24 netto 

0,26 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 XIV/126/2020 Rady Gminy 

Łabunie z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabunie z budżetu gminy. 

Wcześniej obowiązujące dopłaty w 2020 r. ustalone były  uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Gminy 

Łabunie z dnia 11 września 2019 roku  

1) do 1m3 dostarczonej wody w wysokości 0,28 zł/m3 netto (0,30 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 01.10.2019 r. do 30.06.2020 r. 

 

Program   Ochrony   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. 

    Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku określa „Regulamin utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Łabunie” przyjęty uchwałą rady gminy Nr XIV/124/2020 z dnia 24 

czerwca 2020r. 
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Gospodarka odpadami  
    Do głównych zanieczyszczeń i zagrożeń dla środowiska na terenie gminy należą odpady stałe. Są to 

głównie zanieczyszczenia bytowe i odpady powstające w trakcie rolniczej i gospodarczej działalności 

przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.  

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa:  

1) zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i 

porządku,  

2) warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

3) warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie. 

 

Usuwanie  odpadów  z działalności  rolniczej 

    Gmina Łabunie w 2020 r. pozyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii 

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". 

Złożony w grudniu 2019 roku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie wniosek o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonego programu priorytetowego z 

dziedziny Ochrony Ziemi pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej", w wyniku pozytywnej oceny formalnej i ekologiczno-technicznej został 

zakwalifikowany do dofinansowania przez Zarząd NFOŚiGW. 

Dzięki przyznanemu wsparciu wszyscy rolnicy, którzy w 2019 roku złożyli deklarację o chęci oddania 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, 

sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mieli możliwość 

bezpłatnego pozbycia się ich  w 2020 roku. 

W sierpniu  2020 roku zakończono realizację przedmiotowego zadania, a jego wykonawcą była firma 

P. P. H. U. „KORNEX” Kornelia Mróz z siedzibą Korzeniów 80, wyłoniona w drodze zapytania 

ofertowego. 

W wyniku realizacji zadania 8,2 Mg odpadów pochodzących z 32 gospodarstw rolnych zostało 

poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu. Koszt zadania wyniósł 4510, 30 zł brutto i został 

pokryty z uzyskanego dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4100,00 zł    oraz ze  środków własnych gminy. 

Realizacja przedmiotowego zadania ułatwiła osobom prowadzącym działalność rolniczą w pozbyciu 

się problematycznych odpadów z terenu własnych gospodarstw, a co za tym idzie z terenu naszej 

gminy. 

   

Gminny  system gospodarowania 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 2020 r. gmina realizowała obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkanych, poprzez wyłonioną w drodze postępowania przetargowego firmę 

świadczącą usługi w powyższym zakresie, którą było Przedsiębiorstwo Gospodarski Komunalnej Sp. 

z o. o. w Zamościu.  

         W ramach realizacji umowy,  odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych 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, odpady 

ulegające biodegradacji, popiół z palenisk domowych. Zużyte baterie oraz przeterminowane leki 

trafiły do przeznaczonych do tego pojemników ustawionych w wyznaczonych miejscach.   
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Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w okresie od kwietnia do października  

następował 2 razy na miesiąc, odbiór popiołu z palenisk domowych prowadzony był w okresie od 

stycznia do maja i od października do grudnia z częstotliwością 1 raz na miesiąc, odbiór papieru – 1 

raz na 3 miesiące, a pozostałych odpadów ( szkła, plastiku, metalu) - 1 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 39,305 ton odpadów zebranych selektywnie, w tym odpady budowlane takie 

jak gruz i szkło okienne. 

W 2020 roku zebrano na PSZOK  i odebrano z nieruchomości zamieszkałych łącznie  972,96  tony 

odpadów komunalnych. Systemem  gospodarowania odpadami  objętych było 1605 nieruchomości 

zamieszkanych. 

        Nastąpiły zmiany w systemie gospodarowania odpadami w związku z  podjętymi przez Radę 

Gminy Łabunie  w dniu 18 listopada 2020 r. dwoma uchwałami  : nr XVI/1444/2020 i nr 

XVI/145/2020, którymi wprowadzono zmiany dotyczące wyboru metody ustalenia opłaty za odbiór 

odpadów komunalnych, stawki opłaty,  a co za tym idzie również wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty.  

Aktualnie obowiązująca metoda ustalenia opłaty opiera się na iloczynie liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną  nieruchomość oraz  ustalonej stawce miesięcznej opłaty tj. 18,50 zł od każdego 

mieszkańca. Poprzednio obowiązywał podział na gospodarstwa domowe o określonej liczbie osób. 

Stawki opłat ustalone były dla gospodarstwa domowego i były zróżnicowane ,  w zależności od liczby 

osób w gospodarstwie.  

Pobierana opłata przeznaczona jest wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi tj. głownie kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania 

odpadów, kosztów wynagrodzenia  obsługi administracyjnej systemu, kosztów  wynagrodzenie 

inkasentów oraz  kosztów egzekucji opłat.  

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

zamieszkałych przez PGK Sp. z o.o. w Zamościu wyniósł   728451,64 zł.  Dochody otrzymane z 

tytułu opłat od właścicieli  nieruchomości – 455202,29 zł. 

 Zaległości w opłatach za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 31.12.2020 r.  

wynosiły  43118,30 zł. 

 Wystawiono 451 szt.  upomnień  do właścicieli nieruchomości uchylających się od obowiązku 

systematycznego uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

śmieci  porzucone w przydrożnych rowach i na przystankach autobusowych - na obszarze całej 

Gminy. 

 

Program usuwania azbestu 

    W roku  2011  uchwałą Nr X/62/2011 Rady Gminy Łabunie z dnia 28 grudnia 2011r. przyjęto do 

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

2011-2032. 

    W ramach realizacji wspomnianego programu, w 2020 r. wyłoniona w drodze zapytania ofertowego 

firma działająca pod nazwą: „Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe WAGRA  Wacław 

Ostrowski” prowadziła roboty polegające na   demontażu pokryć dachowych z płyt azbestowo- 

cementowych i odbiorze powstałych odpadów. Odebrane zostały również odpady eternitu 

zdemontowanego w poprzednich latach, zalegające na posesjach. 

W efekcie wykonanych robót  z terenu  51 nieruchomości usunięto 114,8 Mg  eternitu, 57,07 Mg  w 

ramach demontażu  pokryć dachowych o pow. 4391m
2
  na 30 budynkach   i   57,741 Mg  w ramach 

zbiórki zalegających płyt azbestowo – cementowych. 

Na realizację zadania  Gmina Łabunie pozyskała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 

49 818,56 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska w Lublinie.  
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Wszyscy właściciele nieruchomości którzy złożyli wnioski o dofinansowanie usunięcia eternitu, nie 

ponieśli żadnych opłat za wykonany demontaż i usunięcie tego wyrobu. 

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  4 budynków i odebrano powstałe odpady (9,55 Mg) 

oraz odebrano odpady - płyty azbestowo-cementowe zalegające na 38 nieruchomościach  ( 70,67 Mg)   

 

Decyzje  środowiskowe 

    W 2020 r.  były prowadzone dwa postępowania  administracyjne w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć. 

W  przypadku przedsięwzięcia polegającego na budowie Punktu zbierania  złomu metali w m. Łabunie  

wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jego realizacji.  Drugie postępowanie 

nadal jest w toku i dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii 110 kV Zamość – Tomaszów 

Północ” obejmującego teren 7 jednostek administracyjnych. 

 

INWESTYCJE 

    Ograniczoność środków jakimi dysponuje gmina powoduje konieczność dokonywania wyborów 

inwestycji, które należy realizować w pierwszej kolejności. Na ich realizację zaciągane były 

zobowiązania, związane z koniecznością pokrycia części kosztów realizowanych inwestycji. 

 

 budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Bródek dla osób 

niepełnosprawnych. Gmina złożyła wniosek na do finansowanie w ramach programu Centra 

Opiekuńczo – Mieszkalne, który jest realizowany w z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu Gmina Łabunie otrzymała 2 503 255 zł. 

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2020-2022. Projekt zakłada budowę 

parterowego budynku o powierzchni 493 m
2
 przystosowanego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, do pobytu dziennego i całodobowego,  

 w ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wybudowane zostało 

przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek 

Maryi w Łabuniach. Inwestycja została sfinansowana  ze środków własnych gminy, a jej  

koszt wyniósł 20 tys. zł. 

 

Inwestycje drogowe - wykonano: 

 przebudowę drogi gminnej nr 110906L (ul. Górna) w miejscowości Łabunie na odcinku 991 

mb. Zakres robót obejmował nowa podbudowę na odcinku 27 mb., nawierzchnie z mieszanki 

mineralno-bitumicznej asfaltowej o szerokości 5mb., obustronne utwardzenie poboczy 

materiałem kamiennym, odtworzenie i renowację rowów przydrożnych wraz z oczyszczeniem 

istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów do działek. Wartość robót ogółem: 

389 502,94 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 270 499,00 zł, 

 przebudowę drogi gminnej nr 110904L w miejscowości Ruszów na odcinku 999 mb. Zakres 

robót obejmował lokalne poszerzenia celem uzyskania nominalnej szerokości jezdni, 

wyrównanie podbudowy i lokalne wzmocnienie siatką przeciwspękaniową , nawierzchnię z 

mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, profilowanie i utwardzenie poboczy materiałem 

kamiennym, oraz odtworzenie i renowację rowów przydrożnych wraz z oczyszczeniem 

przepustów. Wartość robót ogółem: 373 774,85 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych wyniosło 224 264,000 zł,  

 przebudowę odcinka drogi gminnej nr 110910L w miejscowości Barchaczów na odcinku 580 

mb. Zakres robót obejmował wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanki 

mineralno-asfaltowej oraz odtworzenie i wyrównanie poboczy. Wartość robót ogółem: 

122 962,66 zł. Dofinansowanie z funduszu Urzędu Marszałkowskiego wyniosło: 71 000,00 zł, 

 opracowano dokumentację przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łabunie (ul. 

Kościelna) na odcinku 885 mb,  

 opracowano dokumentację przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ruszów dla robót 

realizowanych w II etapie na odcinku 914 mb. 
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BEZPIECZEŃSTWO i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny 
    Nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie gminy czuwa 11 funkcjonariuszy tj. 

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

interwencyjnych. Posterunek Policji w Łabuniach swoim działaniem obejmuje dwie Gminy Łabunie i 

Komarów-Osada.  

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego przedstawiona przez kierownika PP w 

Łabuniach w porównaniu do roku 2019 formułuje następujące wnioski: 

 nastąpił wzrost dynamiki przestępstw w siedmiu kategoriach przy jednoczesnym spadku 

wykrywalności, 

 nastąpił spadek dynamiki przestępstw kryminalnych przy nieznacznym spadku wykrywalności 

o 3.5%, 

 nastąpił wzrost ujawnianych wykroczeń oraz legitymowań, 

 wzrosła liczba kolizji drogowych,  zmalała liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym.  

W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym odbyło się 22 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. Policjanci ujawnili 15 wykroczeń popełnionych 

przez uczestników ruchu drogowego dotyczących poruszania się bez elementów odblaskowych, 

Ujawnionym pieszym policjanci przekazali elementy odblaskowe pozyskane w ramach współpracy z 

samorządem. 

 

Ochrona przeciwpożarowa     

    Na terenie gminy Łabunie istnieje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach:  

Barchaczów, Bródek, Łabunie, Łabuńki Pierwsze, Majdan Ruszowski, Ruszów, Wólka Łabuńska. 

Jednostki OSP w Łabuniach i Łabuńkach Pierwszych działają w ramach Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka w Łabuniach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest 

włączona od 1995 roku, a w Łabuńkach od 2019 roku.  

Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające na terenie gminy mają zapewnione 

miejsca do przechowywania sprzętu ratowniczego, odzieży oraz samochodów ratowniczo-gaśniczych. 

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

Jednostki dysponowały łącznie 11 samochodami. oraz z 7 strażnicami murowanymi. 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. Działalność operacyjna jednostek skupia się przede wszystkim na usuwaniu 

zagrożeń lokalnych na terenie gminy tj. podtopień, pożarów, skutków klęsk żywiołowych, a także 

pomocy udzielanej poszkodowanym w wypadkach i zdarzeniach drogowych.  

OCHRONA ZDROWIA 
    Ochrona zdrowia należy do zadań własnych gminy wynikających z ustawy o samorządzie 

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

Zdrowotnej w Łabuniach. 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.  

W jednostce tej funkcjonują następujące komórki:  

 gabinet lekarza POZ dla dzieci,  

 gabinety lekarza rodzinnego,  

 gabinet medycyny szkolnej,  

 gabinet położnej środowiskowej,  

 gabinet zabiegowy,  

 gabinet badania USG, 
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 punkt szczepień.  

 

Podstawowa opieka medyczna na terenie Gminy Łabunie jest wystarczająca, pacjenci posiadają 

wystarczający dostęp do wymienionych usług medycznych na poziomie lokalnym. 

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,  

 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 2020 r. Gmina współorganizowała profilaktyczne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 

50-69 lat, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2020 r. 4 razy mobilne mammobusy 

wykonywały bezpłatną mammografię.  

   W 2020 r. w gminie Łabunie realizowane były również jednorazowo bezpłatne komputerowe 

badania wzroku.  

    W 2020 r. Gmina Łabunie w ramach ochrony i promocji zdrowia przystąpiła do Ogólnopolskiego 

Programu Profilaktyki Czerniaka organizowanego przez Studenckie Koło Onkoma przy Klinice 

Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w 

Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego (SKN Onkoma). Program adresowany był do 

uczniów klas 7-8. W gminie Łabunie realizowany był w Szkole Podstawowej w Łabuniach i w Szkole 

Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych. W ramach programu odbywały się zajęcia lekcyjne dotyczące 

profilaktyki czerniaka skóry.  

 

    Na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Hospicjum Santa Galla 

w Łabuńkach. Pacjentami hospicjum są ludzie nieuleczalnie chorzy. Celem hospicyjnej opieki jest 

umożliwienie choremu najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu chorego poprzez leczenie 

objawowe, pielęgnacje oraz towarzyszenie choremu i jego rodzinie w trudnej drodze cierpienia. 

 

 

POMOC SPOŁECZNA 

    Celem działań GOPS jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 

możliwości. Zadaniem GOPS jest wsparcie osób i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających 

godności człowieka. GOPS podejmuje działania mające na celu życiowe usamodzielnienie osób i 

rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem.  

Najczęstszymi przyczynami korzystania przez mieszkańców gminy ze świadczeń pomocy społecznej 

są: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie oraz 

alkoholizm. 

Poza wsparciem materialnym mieszkańcy gminy mogą otrzymać w GOPS, niezależnie od sytuacji 

dochodowej pomoc w formie pracy socjalnej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

    Priorytetowe zadania z zakresu polityki społecznej wynikały z przyjętych na rok 2020 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.  

    Do zadań pomocy społecznej należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń. 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 wynosiła 343.  

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało 31 mieszkańców.  
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Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Rodzina 500+”. Z tego świadczenia w 

gminie korzystało 669 rodzin, a świadczenia wychowawcze wypłacane były dla 1065 dzieci.  

Ze świadczenia w ramach programu „Dobry Start” skorzystało 724 dzieci.  

    Przyjęty uchwałą Nr XII/94/2020 Rady Gminy Łabunie z dnia 27 kwietnia 2020 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 pozarządowych oraz innych podmiotów ze środków z opłat uzyskanych za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Program stanowił 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 24 wnioski względem 24 osób. 

Skierowano wnioski 11 osób do biegłych sądowych (psychiatry i psychologa), przekazano akta 5 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 2020 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 

2020 r. prowadzono procedurę Niebieskiej Karty w 13 rodzinach.  

Program Wspierania Rodziny w Gminie Łabunie na lata 2020 – 2022 został przyjęty uchwałą Rady 

Gminy Łabunie z dnia 29 kwietnia 2020 r. W ramach programu objęto 20 rodzin 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 2020 r. wydano 116 Kart 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 2020 r. w DPS przebywało 7 osób. Opiekunom osób niepełnosprawnych – niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji udzielono pomocy w ramach programu rządowego „Opieka 

wytchnieniowa”. Z programu skorzystało 5 osób. 

    W 2020r. 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. 

 

Strukturę bezrobocia w Gminie na koniec IV kwartału 2020r. przedstawiono poniżej: 

bezrobotni ogółem 265 

bezrobotne kobiety ogółem 133 

bezrobotni uprawnieni do zasiłku ogółem 40 
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bezrobotne kobiety z prawem do zasiłku 16 

bezrobotni zwolnieni z winy zakładu pracy 5 

bezrobotni powyżej 50 roku życia 59 

bezrobotni do 30 roku życia 83 

bezrobotni do 25 roku życia 38 

bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy do 1 m-ca 20 

bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy od 1 do 3 m-cy 48 

bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy od 3 do 6 m-cy 29 

bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy od 6 do 12 m-cy 45 

bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy od 12 do 24 m-cy 54 

bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy pow. 24 m-cy 69 

 

    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 2020r. w Urzędzie Gminy zostały zatrudnione 2 osoby w ramach prac interwencyjnych 

na 6 miesięcy z przedłużeniem na 3 miesiące ze środków własnych i 1 osoba ze środków własnych na 

2 miesiące. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Łabuniach zatrudniono ze środków własnych 7 osób 

na okres 10-12 miesięcy. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łabuńkach Pierwszych zatrudniono 

ze środków własnych 5 osób również na okres 10-12 miesięcy.  

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach w roku 2020 realizował projekt pn: „Bądź 

aktywny”. Środki na realizację projektu zostały pozyskane w drodze naboru konkursowego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizację 

projektu początkowo planowano od 01.01.2020r. do 30.06.2021r. Ze względu na utrudnienia w 

realizacji projektu spowodowane pandemią COVID-19 okres realizacji projektu został wydłużony do 

dnia 30.09.2021r. Całkowita wartość projektu to kwota 422.184,62 zł.  

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz poprawa dostępu do 

rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – 15 osób 

(12 K i 3 M)- klientów GOPS Łabunie przez kompleksowy program wsparcia, obejmujący diagnozę 

potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji a także wsparcie z 

wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, ekonomicznym i 

zdrowotnym. W roku 2020 wszyscy uczestnicy (15 osób) otrzymali wsparcie w formie doradztwa 

zawodowego indywidualnego i grupowego, wsparcia psychologicznego, pracy socjalnej. Ponadto 

wszyscy otrzymali wsparcie w formie szkolenia „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” 

oraz w formie szkoleń i kursów zawodowych, indywidualnie dobranych dla każdego uczestnika 

projektu. Dodatkowo 4 osoby uczestniczyły w kursie „Prawo jazdy kat. B”. W zależności od 

indywidualnej sytuacji rodziny każdy z uczestników otrzymał wsparcie w formie zasiłków celowych 

lub zasiłków celowych specjalnych związanych z realizacją postanowień zawartych w kontraktach 

socjalnych w ramach projektu. W br. 10 uczestników projektu odbywa 6 miesięczne staże w zakładach 

pracy na terenie Gminy. 

 

KULTURA, KULTURA FIZYCZNA i TURYSTYKA 

 

Kultura 

    Na terenie Gminy kultywowane są lokalne tradycje i obyczaje oraz celebrowanie ludowych świąt i 

uroczystości, w tym zakresie dużym wsparciem dla samorządu gminnego są Koła Gospodyń 

Wiejskich. Kultywowanie lokalnej tradycji i przekazywanie niematerialnych zasobów kulturowych 
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ułatwia integrację lokalnej społeczności oraz wzbogaca miejscową kulturę. KGW współdziałają nie 

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

pozarządowymi.  Swoją działalnością promują gminę na zewnątrz, budując tym samym jej pozytywny 

wizerunek. Zdobywają liczne nagrody w konkursach kulinarnych i konkursach śpiewaczych.  

    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 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, określała formy współpracy. Były to 

różnego rodzaju zawody sportowe i akademie piłkarskie.   

     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. Wybuch w 2020 r. pandemii COVID-19 spowodował, że wiele 

planowanych imprez i wydarzeń kulturalnych nie odbyło się. Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć 

uzależniona była od sytuacji epidemiologicznej i luzowania obostrzeń przez władze centralne. Te, 

które odbyły się realizowane były przy współpracy kół gospodyń wiejskich, szkół podstawowych, 

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

 

Sport i rekreacja  
Baza rekreacyjno-sportowa:  

 Moje Boisko „Orlik 2012” , 

 hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych,  

 sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Łabuniach,  

 boiska sportowe,  

 siłownie zewnętrzne,  

 place zabaw. 

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 dla mieszkańców gminy. 

 

Place zabaw i siłownie zewnętrzne 
   Na terenie Gminy zlokalizowanych jest 9 placów zabaw oraz 5 ogólnodostępnych siłowni 

zewnętrznych:  

- Łabunie - przy ul. Osiedlowej - (plac zabaw z mini siłownią), 

- Łabunie - przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łabuniach - (plac zabaw); 

- Łabuńki Pierwsze – przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 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). 

 

    W 2020 roku nie wybudowano nowych placów zabaw ani siłowni zewnętrznych, złożono wniosek o 

dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw w m. Ruszów”,  współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.    
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Turystyka  
    Gmina leży na styku trzech mezoregionów – Padołu Zamojskiego, Roztocza środkowego i Grzędy 

Sokalskiej. Położenie gminy sprawia, że obszar gminy posiada korzystne walory środowiska 

przyrodniczego i występowanie naturalnych skupisk roślinności. Dzięki korzystnemu położeniu i 

niewielkiemu oddaleniu od ważniejszych ośrodków miejskich regionu gmina może stać się ważnym 

ośrodkiem uprawiania turystyki weekendowej na obszarze województwa lubelskiego. Walory 

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

wiejskiej jako dodatkowego źródła dochodów mieszkańców.  

Od 2018 r. na terenie Gminy istnieją szlaki rowerowe o dł. 33,2 km. Szlaki poprowadzone są przez 

atrakcyjne tereny i miejscowości (Majdan Ruszowski – Roztocze, Łabunie-Reforma – Grzęda 

Sokalska, Ruszów, Wierzbie, Łabunie, Łabuńki Pierwsze, Barchaczów, Bródek – Kotlina Zamojska). 

Szlak oznakowany jest tablicami i znakami zgodnymi z wytycznymi PTTK i standardami UE. Szlaki 

oznaczone są kolorami: niebieskim – 17 200 m, żółtym – 13 000 m, czarnym – 3000 m.  Szlak 

niebieski i żółty tworzy pętlę zwaną „Doliną Górnej Łabuńki”, przebiega wokół terenu Natura 2000. 

Na trasie zostały wyznaczone 3 punkty postojowe wyposażone (Majdan Ruszowski – przy świetlicy – 

ławo-stół, kosz, stojak na rowery; mini-zoo w Łabuńkach Pierwszych – ławo-stół, kosz i stojak na 

rowery; Izba Muzealna w Barchaczowie – miejsce postoju i odpoczynku w altanie, budynku Izby, 

kosz, stojak rowerowy). 

W Łabuniach znajduje się szlak edukacyjny Ogród „Pawie Pióro” . 

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 plebiscytach na najlepsze atrakcje turystyczne. 

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

wydawnictw i gadżetów. 

Gmina promowała się również poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania 

Ziemia Zamojska poprzez udział w warsztatach.  

W 2020 r. z powodu pandemii COVID-19 nie wydano żadnych decyzji na organizację imprez 

masowych.  

W 2020 r. gmina Łabunie była gospodarzem i współorganizatorem Dożynek Powiatowo-Gminnych.  

ZARZĄDZANIE DANYMI 

    Gmina 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.  

Urząd gminy aktualnie administruje dwiema stronami internetowymi.  

 stroną główną jest portal o adresie https://www.labunie.com.pl,  publikowane są tam 

najważniejsze dane o gminie, władzach gminy i pracy urzędu gminy oraz informacje o 

aktualnych wydarzeniach i ogłoszenia dla mieszkańców, 

 drugą witryną jest urzędowa strona Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), gdzie 

zamieszczane są wszystkie wymagane prawem informacje z zakresu pracy rady gminy, wójta 

oraz urzędu. Witryna znajduje się pod adresem: https://uglabunie.bip.lubelskie.pl, 

 trwają prace nad uruchomieniem trzeciego serwisu zawierającego e-usługi dla mieszkańców 

gminy, na którym będzie można sprawdzić swoje zobowiązania wobec gminy i je opłacić, 

złożyć potrzebne formularze (za pomocą platformy E-PUAP) pozyskać informacje z obszaru 

kultury, sportu i turystyki na terenie gminy oraz szereg innych przydatnych informacji. Strona 

będzie dostępna pod adresem: http://cyfrowyurzad-labunie.eurzad.eu. Serwis został wykonany 

https://www.labunie.com.pl/
https://uglabunie.bip.lubelskie.pl/
http://cyfrowyurzad-labunie.eurzad.eu/
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w ramach projektu z wykorzystaniem środków unijnych, realizowanym przez Gminę Łabunie 

wspólnie z innymi gminami z terenu województwa lubelskiego. Projekt był realizowany pod 

nazwą „Cyfrowy Urząd Przyjazny Mieszkańcom”. W ramach projektu nasza gmina otrzymała 

kilka nowych komputerów oraz urządzeń drukujących, nowy serwer oraz wyposażenie 

serwerowni, wymianę części oprogramowania oraz zakup nowych programów 

komputerowych. Projekt ten pozwolił naszej gminie w znaczący sposób poprawić gotowość 

do elektronicznej obsługi mieszkańców. Wartość projektu w części przypadającej na gminę 

Łabunie to blisko 850 000 zł,    

 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. 

 

    Przedstawienie Wysokiej Radzie raportu o stanie Gminy Łabunie za 2020 rok wynika z art. 28aa 

ustawy o samorządzie gminnym.  

Spełniając wymóg tego artykułu proszę o rozpatrzenie Raportu i udzielenie wotum zaufania. 

 

 

 


