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1. WSTĘP 

Konsultacje społeczne stanowią nierozerwalny element procesu opracowywania 

wszelkich dokumentów strategicznych. Pozwalają one na zapoznanie się ze społecznym 

odbiorem danego dokumentu oraz ze stopniem jego społecznej aprobaty, umożliwiając 

dotarcie do szerokiego grona osób, których dany dokument bezpośrednio dotyczy. 

Uczestnicy konsultacji społecznych poprzez zgłaszanie uwag i opinii mają możliwość 

wpływania na kształt danego dokumentu. Proces konsultacyjny zapewnia 

wypracowanie możliwie najtrafniejszych, najbardziej użytecznych oraz realistycznych 

zapisów. 

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie przebiegu 

oraz wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych od 15 listopada 2021 r.  

do 20 grudnia 2021 r. oraz uzgodnień z wymaganymi organami projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027. 

 

2. PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata  

2021-2027 przeprowadzone zostały na podstawie art. 5a ust. 1 i  art. 30 ust. 2 pkt. 1a) 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 

1834) oraz Uchwały Nr XVIII/163/2021 Rady Gminy Łabunie z dnia 10 marca 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 

2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 

projektu Strategii, w tym trybu konsultacji oraz zarządzenia nr 142/2021 z dnia 

12 listopada 2021 r. Wójta Gminy Łabunie w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027. 
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3. ORGANIZACJA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu rozpoczęły się w dniu 15 listopada 

2021 r. Dokument został przekazany do konsultacji społecznych wraz ze spełnieniem 

ustawowego wymogu upowszechnienia informacji o realizowanym zadaniu. 

Informacje o planowanych konsultacjach społecznych przekazane zostały w dniu  

15 listopada 2021 r. poprzez publikację ogłoszenia: 

a) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Łabunie, 

b) na tablicach informacyjnych w sołectwach na terenie Gminy Łabunie, 

c) na stronie internetowej Urzędu Gminy Łabunie www.labunie.com.pl, 

d) w Biuletynie Informacji Publicznej www.uglabunie.bip.lubelskie.pl.  

 

Podmioty uczestniczące w procesie konsultacji miały możliwość w terminie 

35 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji wyrazić opinię lub złożyć uwagi do projektu 

Strategii. Zakończenie terminu konsultacji przewidziano na dzień 20 grudnia 2021 r. 

Uczestnicy mieli możliwość wskazania konkretnych propozycji zmian w treści projektu 

Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów. Uwagi/propozycje w ramach 

konsultacji społecznych były przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu 

zgłaszania uwag. Uwagi zgłoszone po terminie, anonimowe lub przesłane w formie 

innej, niż na formularzu konsultacyjnym nie były rozpatrywane. Formularz zgłaszania 

uwag udostępniony był na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz w Urzędzie Gminy Łabunie. 

 
Uwagi i opinie do projektu Strategii można było zgłaszać pisemnie za pomocą 

wypełnionego formularza uwag w terminie od 15 listopada 2021 r. do 20 grudnia  

2021 r. w następujący sposób: 

 przesłać na adres: Urząd Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie 

(decyduje data wpływu formularza do Urzędu), 

 złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Łabunie,  

 przesłać zeskanowany formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres e-mail: uglabunie@labunie.com.pl 
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W ramach prowadzonych konsultacji społecznych przewidziano również 

organizację spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Łabunie na lata 2021-2027. Odbyło się ono w dniu 17 listopada 2021 r. o godzinie 18.00, 

w Domu Kultury w miejscowości Łabunie. Konsultacje społeczne skierowane zostały do 

wszystkich zainteresowanych. Przedstawiono wizję i misję rozwoju Gminy, omówiono 

cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań podejmowane dla osiągnięcia celów, 

jak również zaprezentowano wstępną listę przedsięwzięć priorytetowych. W spotkaniu 

uczestniczyło 5 osób. 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027 przesłany został 

również do sąsiednich Gmin oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie w celu wydania opinii.  

W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych wniesione zostały następujące 

propozycje zmiany do przedłożonego projektu Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 

2021-2027: 
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Lp. 
TYTUŁ I NUMER 

ROZDZIAŁU 
/CZĘŚCI 

STRONA JEST (obecny zapis) PROPONOWANY ZAPIS (uwagi) 
SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA UWAGI W PROJEKCIE 

DOKUMENTU 

1. 

3. Część 
planistyczna,   3.2. 
Cele strategiczne 
i operacyjne 
rozwoju 
w wymiarze 
społecznym, 
gospodarczym 
i przestrzennym, 
Cel strategiczny II 

33 Brak zapisu Wykorzystanie budowy drogi S17 do 
wzmocnienia potencjału gospodarczego 
gminy Łabunie. W związku z planowaną 
budową drogi ekspresowej S17, 
przebiegającej przez gminę Łabunie 
zgłaszam zmianę planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łabunie w celu 
zmiany przeznaczenia działek z rolnych na 
inwestycyjne w sąsiedztwie planowanej 
budowy węzła w miejscowości Wólka 
Łabuńska.  
 

Na str. 35-36 dodano zapis: 
„Cel operacyjny II.4. Wykorzystanie 
budowy drogi S17 do wzmocnienia 
potencjału gospodarczego Gminy 
Łabunie – w związku z planowaną 
budową drogi ekspresowej S17, 
przebiegającej przez Gminę Łabunie 
zgłoszono zmianę planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łabunie w celu zmiany 
przeznaczenia działek z rolnych na 
inwestycyjne w sąsiedztwie planowanej 
budowy węzła w miejscowości Wólka 
Łabuńska.” 
 
Na str. 37 uzupełniono schemat 1 
o zapis: 
„II.4. Wykorzystanie budowy drogi S17 
do wzmocnienia potencjału 
gospodarczego Gminy Łabunie” 
 
Na str. 40 dodano zapis: 
„II.4. Wykorzystanie budowy drogi S17 
do wzmocnienia potencjału 
gospodarczego Gminy Łabunie 
Kierunki działań w ramach celu 
operacyjnego: 
- zmiana w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łabunie przeznaczenia działek 
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z rolnych na inwestycyjne 
w sąsiedztwie planowanego węzła 
w miejscowości Wólka Łabuńska, 

- utworzenie terenów inwestycyjnych 
w sąsiedztwie planowanego węzła 
w miejscowości Wólka Łabuńska.” 

 
Na str. 77-78 dodano zapis: 
„W modelu uwzględniono także 
przewidywaną lokalizację terenów 
inwestycyjnych, zlokalizowanych 
w sąsiedztwie planowanej budowy węzła 
w miejscowości Wólka Łabuńska, 
zgodnie z zapisami celu operacyjnego 
II.4. Wykorzystanie budowy drogi S17 do 
wzmocnienia potencjału gospodarczego 
Gminy Łabunie. Zostały one oznaczone 
literą D.” 
oraz zaktualizowano mapę 6. Model 
przestrzenny Gminy Łabunie 
Zaktualizowano również mapę 8. Obszar 
strategicznej interwencji kluczowy dla 
Gminy Łabunie na str. 96. 
 

2. 

3.3. Kierunki 
działań 
podejmowanych dla 
osiągnięcia celów 
strategicznych i 

41 Zakup nowych wozów 
strażackich dla 
gminnych OSP  

Zakup nowych wozów strażackich dla 
gminnych OSP (5 szt.) 

Zaktualizowano nazwę zdania w tabeli 
15. Lista przedsięwzięć priorytetowych 

3. 

3.3. Kierunki 
działań 
podejmowanych dla 
osiągnięcia celów 
strategicznych i 

41 Budowa placu zabaw w 
Łabuńkach Drugich 

Budowa placów zabaw w Łabuńkach 
Drugich, Barchaczowie, Bródku, Wierzbiu 

Zaktualizowano nazwę zdania w tabeli 
15. Lista przedsięwzięć priorytetowych 
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4. 

3. CZĘŚĆ 
PLANISTYCZNA/ 
Cel operacyjny III.2. 
Aktywne 
zapobieganie 
wykluczeniu 
społecznemu 

36 Cel grupuje zadania, 
które będą 
podejmowane na rzecz 
osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym (takich jak 
osoby 
z niepełnosprawnościa
mi, osoby w trudnej 
sytuacji życiowej lub 
materialnej, osoby 
starsze), ich aktywizacji 
oraz integracji 
społecznej. 

Rodzinny Dom Pomocy 
„Domowe zacisze” 

w Łabuniach 
 
Zapewni: Całodobową i dzienną opiekę 
osobom przewlekle chorym i osobom 
w podeszłym wieku. 
Będzie mógł oferować pomoc dla rodzin: 
- w sytuacjach losowych, przyjmując osobę 
zależną na pobyt: - jednodniowy – 
weekend – tydzień - lub według potrzeb 
 
Osoby przebywające w rodzinnym domu 
pomocy mogłyby liczyć na: 
 rehabilitację, 
 zajęcia terapeutyczne, 
 pełne wyżywienie,  
 pomoc w podstawowych czynnościach 

życiowych, 
 pielęgnację i opiekę higieniczną, 
 pomoc w korzystaniu ze świadczeń 

zdrowotnych oraz w zakupie 
niezbędnych leków, 

 pomoc w załatwianiu spraw 
osobistych, 

 organizację czasu wolnego, 
 pomoc w zakupie artykułów 

osobistego użytku. 
 
Z usług Domu w pierwszej kolejności 
mogłyby korzystać: 
 emeryci lub renciści w wieku 

emerytalnym (powyżej 60 roku życia), 
 osoby samotne lub osamotnione 

Na str. 45 tabelę 15. Lista przedsięwzięć 
priorytetowych uzupełniono o zapis: 
„Cel operacyjny III.2. Aktywne 
zapobieganie wykluczeniu społecznemu 
Kierunki działań: Rozwój usług 
opiekuńczych na rzecz osób starszych, 
niesamodzielnych, niepełnosprawnych, 
w szczególności w formach 
środowiskowych 
Nazwa zadania: Utworzenie rodzinnego 
domu pomocy na terenie gminy Łabunie” 
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w rodzinie, 
 osoby żyjące w trudnych warunkach 

mieszkaniowych lub rodzinnych, 
 osoby o niskich dochodach.  

 
Rodzinne domy pomocy są nowoczesną 
formą całodobowych usług opiekuńczych 
i bytowych świadczonych przez osoby lub 
rodziny w ich miejscu zamieszkania. 
Główną zaletą rodzinnych domów pomocy 
jest indywidualne podejście do seniorów 
oraz małe grupy podopiecznych. 
 
Rodzinne domy pomocy stanowią formę 
usług dla nie mniej niż trzech i nie więcej 
niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób 
wymagających z powodu wieku lub 
niepełnosprawności tej formy wsparcia. 
 
Mają one służyć pomocą szczególnie 
osobom wymagającym wzmożonej opieki ze 
względu na znaczne ograniczenie 
w codziennym funkcjonowaniu, które 
wynika z podeszłego wieku 
i niepełnosprawności. Osoby, rodziny lub 
inne podmioty niepubliczne, tworzące taką 
placówkę, muszą zapewnić podopiecznym 
godne warunki życia. 
 
Sposób świadczenia usług opiekuńczych 
oraz bytowych powinien uwzględniać stan 
zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną 
seniora, a także jego indywidualne 
potrzeby. Ważne jest też, aby przestrzegać 
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jego prawa do godności, wolności 
i intymności oraz zapewnić poczucie 
bezpieczeństwa. 
 

5. 

3.3. Kierunki 
działań 
podejmowanych dla 
osiągnięcia celów 
strategicznych i 
operacyjnych 

41 Tabela 15. Lista 
przedsięwzięć 
priorytetowych 
- brak wartości zadań 
oraz okresu realizacji 

Uzupełnienie zadań o wartość całkowitą 
oraz okres realizacji zgodnie z załączoną 
tabelą do formularza uwag 

Uzupełnienie zadań o wartość całkowitą 
oraz okres realizacji zgodnie z załączoną 
tabelą do formularza uwag 

 

 

Tabela 15. Lista przedsięwzięć priorytetowych 

Kierunki działań Nazwa zadania 
Wartość 

całkowita 
[zł] 

Okres realizacji 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

2
0

2
7

 

 
Cel strategiczny I. Zwiększenie funkcjonalności przestrzeni 

 
 

Cel operacyjny I.1. Ochrona środowiska naturalnego 
 

Wymiana nieefektywnych źródeł energii na mniej 
uciążliwe dla środowiska naturalnego 

Wymiana źródeł ciepła na gazowe lub pompy ciepła 1 000 000 
       

Rozwój infrastruktury wykorzystującej 
odnawialne źródła energii 

Wyposażenie budynków użyteczności publicznej w instalacje solarne 400 000  
       

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej, budynków mieszkalnych oraz 
budynków w których prowadzona jest działalność 
gospodarcza 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 11 000 000 

       

Podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców i przedsiębiorców, zachęcanie do 

Edukacja w zakresie ochrony środowiska i klimatu poprzez wzrost 
świadomości mieszkańców w zakresie segregacji odpadów, szeroko pojętej 

30 000 
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stosowania rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska, 

ekologii, w tym odnawialnych źródeł energii (akcje społeczne - konkursy, 
spotkania z mieszkańcami, teksty informacyjne w gminnych źródłach 
informacji, ulotki) 

Ochrona posiadanych przez gminę cennych 
walorów przyrodniczych 

Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez pielęgnację miejsc 
atrakcyjnych przyrodniczo 

60 000 
       

 

Cel operacyjny I.2. Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury technicznej i społecznej 
 

budowa i modernizacja dróg i chodników 

Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 13269L Bródek-Cześniki 
w miejscowości Bródek przy współfinansowaniu samorządu Gminy 
Łabunie 

1 000 000 
       

Remont drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola - Majdan Ruszowski przy 
współfinansowaniu samorządu Gminy Łabunie 

15 000 
       

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki – Zubowice 
w miejscowościach: Łabuńki Pierwsze, Barchaczów, Bródek przy 
współfinansowaniu samorządu Gminy Łabunie 

11 134 000 
       

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3256L Lipsko-Łabunie przy 
współfinansowaniu samorządu Gminy Łabunie 

1 500 000 
       

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3246L Łabuńki Pierwsze 
(Centralka) przy współfinansowaniu samorządu Gminy Łabunie 

600 000 
       

Przebudowa drogi gminnej Nr 110904L Ruszów-Stara Wieś-Bilskie 2 000 000        
Przebudowa drogi gminnej Nr 110886L Łabuńki Pierwsze-Stara Wieś 650 000        
Przebudowa drogi gospodarczej Majdan Ruszowski-Polany (Namule) 500 000        
Przebudowa drogi gminnej Nr 110895L Reforma Łabunie-Leśniczówka 4 000 000        
Remont drogi Nr 110907L Łabuńki Pierwsze (Piaski) 360 000        
Przebudowa drogi Nr 110902L Łabuńki Pierwsze (Dolinki) 270 000        
Budowa drogi gminnej Nr 110386L Łabuńki Pierwsze-Pniówek 
w miejscowości Wierzbie (Blonka) 

2 000 000 
       

Przebudowa drogi gminnej Nr 110909L Łabuńki Pierwsze-Mocówka 340 000        
Remont drogi Nr 110884L Łabuńki Drugie-Sachalin-Kolonia Jatutów 510 000        
Remont drogi Nr 110893L Dąbrowa – Komarów-Osada w miejscowości 
Dąbrowa 

770 000 
       

Remont drogi Nr 110892L w miejscowości Mocówka 170 000        

Budowa i modernizacja infrastruktury 
wodociągowej i kanalizacyjnej 

Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Łabuńskiej 1 500 000        
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barchaczowie 2 300 000        
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Łabunie, Wólka Łabuńska, 16 000 000        



Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027 

 

 
12 

 
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Łabunie na lata 2021-2027 zostało opracowane przez firmę Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

Łabunie-Reforma 
Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Łabunie 9 500 000        
Budowa jazów przeciwpowodziowych w Wólce Łabuńskiej i Łabuniach-
Reformie 

2 000 000 
       

Inwestycje w wiejskie świetlice oraz obiekty 
wykorzystywane przez OSP. 

Rozbudowa garażu przy Remizie OSP w Wólce Łabuńskiej 600 000        
Budowa strażnicy OSP w Łabuniach 1 000 000        
Budowa parkingu przy Remizie OSP w Łabuńkach Pierwszych 300 000        
Rozbudowa remizy OSP Bródek 350 000        
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Barchaczowie 850 000        
Zakup nowych wozów strażackich dla gminnych OSP (5 szt.) 1 200 000        

Modernizacja i doposażenie szkół i pozostałych 
obiektów użyteczności publicznej 

Zakup maszyn i urządzeń komunalnych (zakup koparko-ładowarki, 
ciągnika z osprzętem) 

600 000 
       

Rozwój infrastruktury służącej działalności 
kulturalnej 

Poprawa infrastruktury „Domu Kultury” na potrzeby wydarzeń 
kulturalnych połączona z wyposażeniem budynku w alternatywne źródła 
ciepła i odnawialne źródła energii 

1 000 000 
       

Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury 45 000        
Budowa sceny zewnętrznej na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych 
i sportowych 

180 000 
       

Budowa i modernizacja obiektów sportowych, 
placów zabaw dla dzieci i innych obiektów 
zapewniających możliwość aktywnego spędzenia 
czasu wolnego 

Utworzenie infrastruktury sportowej zewnętrznej przy Zespołach Szkolno-
Przedszkolnych na terenie Gminy Łabunie 

3 000 000 
       

Utworzenie infrastruktury sportowej w Łabuniach z zamiarem 
przebudowy boiska, utworzenia zadaszonej strefy dla kibiców, budynku z 
zapleczem sanitarno-szatniowym wyposażonego w alternatywne źródła 
ciepła i odnawialne źródła energii 

2 500 000 

       

Budowa placów zabaw w Łabuńkach Drugich, Barchaczowie, Bródku, 
Wierzbiu 

295 000 
       

Budowa strzelnicy sportowej w miejscowości Ruszów (Nowiny) 400 000        
 

Cel operacyjny I.3. Poprawa jakości gminnej przestrzeni i ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego 
 

Modernizacja oświetlenia ulicznego Modernizacja i wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łabunie 3 000 000        

Budowa obiektów infrastruktury turystycznej 
i okołoturystycznej 

Utworzenie wypożyczalni sprzętu turystycznego 300 000        
Utworzenie punktów widokowych z infrastrukturą towarzyszącą: stojaki 
na rowery, lornety, lunety i teleskopy do obserwacji dziennej oraz nocnej 

400 000 
       

Zagospodarowanie źródeł rzeki Łabuńki z infrastrukturą towarzyszącą 250 000        
Utworzenie nowych szlaków rowerowych i ścieżek spacerowych 750 000        
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Stworzenie dodatkowej infrastruktury przy szlakach rowerowych 
wiodących przez atrakcyjne tereny Gminy Łabunie 

400 000 
       

Przebudowa budynku byłej Suszarni w Mocówce wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania na cele turystyczne wraz z utworzeniem na szczycie budynku 
punktu widokowego 

3 000 000 
       

Budowa skansenu na terenie Gminy Łabunie 4 000 000        
Zapewnienie dostatecznej liczby miejsc 
parkingowych 

Budowa parkingu przy cmentarzu w Łabuniach 300 000 
       

Wdrażanie i promowanie rozwiązań 
podnoszących estetykę i ład przestrzenny 

Scalenie gruntów w Wólce Łabuńskiej 1 000 000 
       

Ochrona i poprawa stanu obiektów zabytkowych Rewitalizacja miejsc pamięci na terenie Gminy Łabunie 280 000        

 
Cel strategiczny II. Wspieranie rozwoju gospodarki w oparciu o posiadane zasoby i potencjał 

 
 

Cel operacyjny II.3. Rozwój działalności pozarolniczej na terenie gminy 
 

Wspieranie branży turystycznej, w tym 
agroturystycznej 

Regularne działania promocyjne (wydawnictwa, wydarzenia, promocja w 
mediach) 

250 000 
       

 
Cel strategiczny III. Wzmacnianie kapitału społecznego gminy 

 
 

Cel operacyjny III.1. Wspieranie aktywnej walki z bezrobociem 
 

Wspieranie godzenia pracy zawodowej 
z obowiązkami rodzinnymi, w szczególności 
poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi lub 
osobami niesamodzielnymi 

Utworzenie żłobka 2 700 000 

       

 
Cel operacyjny III.2. Aktywne zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

 
Rozwój usług opiekuńczych na rzecz osób 
starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, 
w szczególności w formach środowiskowych 

Utworzenie rodzinnego domu pomocy na terenie gminy Łabunie b.d. 
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Cel operacyjny III.3. Zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej 
 

Organizacja zajęć kulturalnych, edukacyjnych i 
integracyjnych dla dorosłych, w tym dla seniorów 

Stworzenie Klubu Seniora jako miejsce spotkań i wydarzeń adresowanych 
do seniorów 

350 000 
       

 

Wszystkie zaproponowane uwagi zostały uwzględnione w projekcie dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Łabunie na lata  

2021-2027. 

 


