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Szanowni Mieszkańcy! 

 

Raport o Stanie Gminy Łubnice został opracowany już drugi raz. Celem przygotowania niniejszego 

raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną Gminy Łubnice. 

W tym celu zostały zgromadzone informacje z funkcjonowania gminy według danych dostępnych na 

dzień 31.12.2019r., a zebranych od pracowników merytorycznych  

 

W minionym roku Gmina Łubnice pozyskała środki z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na 

dwie drogi. Uzyskaliśmy wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego dla trzech sołectw. Dla naszych 

jednostek OSP skutecznie pozyskaliśmy pieniądze z Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu 

Marszałkowskiegoa oraz WFOŚiGW. Z własnych środków wspieramy stowarzyszenia realizujące 

zadania w zaresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Łubnice. 

Zrealizowaliśmy program mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców. 

Kontynuujemy program „Utylizacja azbestu w Gminie Łubnice” i „Termomodernizacja budynku 

szkoły w Wójcinie”. Szczegółowe informacje dotyczące wielkości pozyskanych środków oraz 

zrealizowanych zakupów zostaly zawarte w raporcie.  

Zakończono inwestycje przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami  

w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin  

ul. Wieluńska. Kontynuujemy remont budynku OSP w Ludwinowie. Poprawione zostało 

bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniu w Łubnicach poprzez jego przebudowę. Wdrożono system 

powiadamiania sms mieszkańców gminy o zagrożeniach i ostrzeżeniach hydrologicznych, 

meteorologicznych itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem 

 Michał Pazek 

 Wójt Gminy  
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3 WSTĘP 

 

Raport o stanie Gminy Łubnice został opracowany w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506). Stanowi rozszerzenie 

informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy, przedstawianego corocznie 

Radzie Gminy przez Wójta. 

Raport uwzględnia aspekty gospodarcze i społeczne za rok 2019. Odnosi się także do lat 

wcześniejszych, co pozwala na dokonanie analizy poziomu rozwoju gminy. 

Raport pokazuje także trendy rozwojowe i stanowi podstawę do obiektywnej, opartej na 

faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju gminy. Zawiera analizę następujących obszarów 

działalności gminy: 

 demografia, 

 finanse gminy, 

 inwestycje gminne (i inne zadania remontowe realizowane w sołectwach), 

 działalność gospodarcza, 

 warunki życia mieszkańców – infrastruktura techniczna: wodociągi, 

kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami), 

 zagospodarowanie przestrzenne, 

 oświata, 

 pomoc społeczna. 
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4 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY ŁUBNICE 

4.1 POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, SOŁECTWA 
 

Gmina Łubnice zlokalizowana jest w powiecie wieruszowskim w południowo-zachodniej części 

województwa łódzkiego i graniczy z gminami: 

 od północy: gmina Czastary 

 od południa: gmina Byczyna i Gorzów Śląski 

 od wschodu: gmina Skomlin 

 od zachodu: gmina Bolesławiec  

Gmina Łubnice zajmuje powierzchnię 6097 ha, co stanowi 3,34% powierzchni województwa 

łódzkiego i 10,55% powierzchni powiatu wieruszowskiego. Na wskazanym obszarze znajduje się 6 

sołectw: Andrzejów, Dzietrzkowice, Kolonia Dzietrzkowice, Ludwinów, Łubnice i Wójcin.  

W całkowitej powierzchni 4303 ha to grunty orne, a 673ha to lasy.  

4.2 LUDNOŚĆ GMINY 

 
Gminę na koniec 2019r. zamieszkiwało 4127 mieszkańców: 2069 kobiet i 2031 mężczyzn. 

W roku 2019 na opisywanym terenie liczba urodzeń żywych wyniosła 34, a liczba zgonów to 44. 

w Łubnicach zawarto 23 ślubów, a 7 małżeństw postanowiło się rozwieść. 

Najstarsza mieszkanka gminy to mieszkanka miejscowości Łubnice urodzona w 1921r. . 

Tabela 1 Dane demograficzne 

Dane statystyczne w latach 2018 2019 

Liczba ludności ogółem 4135 4127 

Kobiety 2055 2069 

Mężczyźni 2080 2031 

   

Urodzenia 35 34 

Zgony 49 44 

Przyrost naturalny -0,34 -0,24 

Zawartych małżeństw  16 23 

Rozwodów 6 7 

   



8 

 

4.3 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 
 

Teren Gminy charakteryzuje się monotonną i mało urozmaiconą rzeźbą. Dominująca formą 

morfologiczną jest wysoczyzna morenowa płaska. Od południa granicę Gminy stanowi rzeka Prosna, 

natomiast część północną stanowi rzeka Pyszna. Dolina Prosny tworzy korytarz ekologiczny należący 

do krajowej sieci ECONET-Polska. Umożliwia on przemieszczanie się organizmów oraz ich 

wzajemne kontakty. Stanowi schronienie dla zwierząt. Jest swoistym szlakiem komunikacyjnym dla 

wielu gatunków roślin i zwierząt, które nie wytworzyły mechanizmów do przemieszczania się.  

Na terenie Gminy Łubnice występują wody podziemne w obrębie trzech poziomów wodonośnych: 

czwartorzędowego, trzeciorzędowego i jurajskiego. 

4.4 DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZA  
 

Na terenie gminy na koniec roku 2019 było ogółem zarejestrowanych 236 podmiotów gospodarczych. 

w roku 2019 swoją działalność zakończyło 20 podmiotów. Najstarsza zarejestrowana działalność 

w Gminie Łubnice to instalatorstwo elektryczne została zarejestrowane w roku 1986r. 

Tabela 2 Liczba działalności w poszczególnych sołectwach 

sołectwa Liczba 

mieszkańców 

2018 

Liczba 

mieszkańców 

2019 

Liczba 

zarejestrowanych 

działalności 2018 

Liczba 

zarejestrowanych 

działalności 2019 

Andrzejów 159 157 8 8 

Dzietrzkowice 1024 1010 75 77 

Kol. Dzietrzkowice 516 525 16 18 

Ludwinów 339 342 12 17 

Łubnice 1100 1101 60 60 

Wójcin 997 992 61 56 

RAZEM 4135 4127 232 236 

 

 

 

Tabela 3 Działalność gospodarcza 2019r 

 

Kobiety 109 

Mężczyźni 262 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierz%C4%99ta
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Tabela 4 Przeważające rodzaje wpisów EDiG w 2019r. 

Transport drogowy towarów 36 

Produkcja pozostałych mebli 14 

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 14 

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 11 

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 7 

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury 7 

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 7 

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 7 

 

4.5 WSPÓLNOTY GRUNTOWE 
 

Na terenie Gminy Łubnice figurują 3 podmioty grupowe posiadające znaczne powierzchnie gruntów: 

1. Wspólnota Gruntowa Kolonii i Wsi Dzietrzkowice 

2. Gromada Wsi Brzozówka  

3. Grunty Gromadzkie (Dzietrzkowice) 

Wspólnoty gruntowe wsi powstały w wyniku znoszenia pańszczyzny i likwidacji serwitutów 

(uprawnienia chłopów do korzystania z dworskich łąk i pastwisk oraz lasów, wywodzące się z okresu 

feudalnego) dokonanych w XIX wieku na ziemiach polskich na terenach byłych zaborów rosyjskiego  

i austriackiego. W jej ramach mieszkańcy danej miejscowości mogą wspólnie korzystać z łąk, 

gruntów, stawów czy lasów. Funkcjonująca w Gminie wspólnota powołała spółkę do sprawowania 

zarządu nad wspólnotą. Spółka jest osobą prawną, która działa na podstawie statutu jako zarządca 

gruntów wspólnoty. Jej członkami są osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej oraz 

posiadacze gruntów przyległych do wspólnoty na warunkach określonych w statucie. 

 Wspólnota Gruntowa Kolonii i Wsi Dzietrzkowice posiada 8 działek (568, 947, 2111, 2113, 2115, 

2170, 2171, 2172) o łącznej powierzchni 88,1860 ha fiz. w tym: 

- łąki i pastwiska – 75,6188 ha fiz. przekształcane również i użytkowane przez rolników jako grunty 

orne. 

- lasy – 8,6386 ha fiz. 

- nieużytki - 0,9914 ha fiz. 

- i rowy – które zajmują w sumie 2,9372 ha fiz.  

Mienie gromadzkie to mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o 

reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, 

poz. 191) stanowiło majątek dawnych gromad jako majątek gromadzki lub dobro gromady. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%82opi_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dw%C3%B3r
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feudalizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feudalizm
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Organem właściwym do uznania obszarów gospodarstw rolnych za minie gromadzkie lub 

wspólnotowe jest Starosta.  

Wspólnota Gruntowa Kolonii i Wsi Dzietrzkowice liczy 121 członków.  

 Gromada Wsi Brzozówka posiada 7 działek ( 1, 11, 31, 32, 37, 47, 48) o łącznej powierzchni 6,05 

ha fiz., w tym: 

- grunty orne klasy V – 0,16 ha fiz. 

- łąki i pastwiska - 3,23 ha fiz. 

- drogi - 0,29 ha fiz. 

- lasy – 2,20 ha fiz. 

- nieużytki – 0,14 fa fiz. 

- i rowy – 0,03 ha fiz. 

 Grunty Gromadzkie - na terenie Dzietrzkowic posiadają 6 działek (802/1, 804 806, 810/1, 812, 

814/1) o łącznej powierzchni 42,6747 ha fiz. w tym: 

- grunty orne w Klasie VI – 4,0320 ha fiz. 

- łąki – 7,8594 ha fiz. 

- lasy – 28,7229 ha fiz. 

- drogi – 0,5930 ha fiz. 

- nieużytki – 1,1228 ha fiz. 

- rowy - 0,3446 ha fiz. 
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5 WŁADZE LOKALNE  

 

Głównym zadaniem gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, jest zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty. Szczegółowo zadania własne zostały określone w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym. Przepisy mogą nakładać na gminę także obowiązek realizacji 

zadań zleconych - z zakresu administracji rządowej. 

Wójtem Gminy na kadencję 2018-2023 jest Michał Pazek – Wójt KOMITET WYBORCZY PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ, pierwsza kadencja na stanowisku. 

Organem stanowiącym jest Rada Gminy Łubnice licząca 15 radnych: 

1. Marian Baniak - Przewodniczący Rady Gminy KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 

LUDOWY KLUB SPORTOWY „START” ŁUBNICE, szósta kadencja         

2. Tomasz Białek  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY ŁUBNICE, pierwsza 

kadencja 

3. Maria Gwizdek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAMY WSPÓLNIE 

DLA WÓJCINA, pierwsza kadencja 

4. Andrzej Kędzia KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY ŁUBNICE, piąta 

kadencja 

5. Urszula Kmiecik KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY ŁUBNICE, pierwsza 

kadencja 

6. Aniela Kuna  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY ŁUBNICE, pierwsza 

kadencja  

7. Grzegorz Machynia  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY ŁUBNICE, piąta 

kadencja 

8. Maciej Merta KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDOWY KLUB SPORTOWY 

„START” ŁUBNICE, pierwsza kadencja   

9. Jan Musiałek, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY ŁUBNICE, siódma 

kadencja 

10. Adam Olek KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, pierwsza 

kadencja 

11. Tomasz Pawlik - Wiceprzewodniczący Rady Gminy KOMITET WYBORCZY 

WYBORCÓW RAZEM DLA WSPÓLNOTY, druga kadencja              

12. Krzysztof Podgórski KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY ŁUBNICE, 

pierwsza kadencja 

13. Piotr Woźny KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OSP KOLONIA 

DZIETRZKOWICE, druga kadencja 

14. Benedykt Zaremba  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY ŁUBNICE, 

pierwsza kadencja 

15. Wojciech Zimoch, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY ŁUBNICE, 

pierwsza kadencja. 

 

W roku 2019 Rada Gminy w Łubnicach obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na 10 

posiedzeniach, w tym 1 odbyło się nadzwyczajne w dniu 12.12.2019r. 

W sprawach należących do jej kompetencji podjęła 62 uchwały. 
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W posiedzeniach uczestniczyli: Wójt Gminy Łubnice, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz inne 

zaproszone osoby, stosownie do omawianych na posiedzeniach tematów, w tym 

dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych. 

Podjęte uchwały zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym – po 1 egz. przekazano do organu 

nadzoru tj. Wojewody Łódzkiego a uchwały finansowe i finansowo - budżetowe przekazano do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO). Ponadto 34 uchwały finansowe i finansowo- budżetowe 

przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Wszystkie uchwały opublikowane są także w Biuletynie Informacji Publicznej. 

http://www.bip.lubnice.akcessnet.net 

Organ nadzoru wszczął postępowanie w celu kontroli legalności uchwały: 

- Nr IX/64/2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Po uwzględnieniu uwag zawartych w zawiadomieniu organu nadzoru uchwała została podjęta na X 

Sesji Rady Gminy w dniu 06 listopada 2019r.: 

Nr X/68/2019 z dnia 06 listopada 2019r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

 

Tabela 5 Uchwały podjęte w 2019r. 

W sprawach: Ilość podjętych uchwał: 

Finansowo-budżetowych 15 

Finansowych 19 

Organizacyjnych 21 

Pozostałe 7 

 

 

Tabela 6 Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Gminy kadencji 2018-2023 

L.p. nr uchwały 

data 

podjęcia 

w sprawie: Sposób realizacji 

1. IV/27/2019 

28.01.2019r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 29.01.2019r. 

2. IV/28/2019 

28.01.2019r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 29.01.2019r 

http://www.bip.lubnice.akcessnet.net/


13 

 

3. IV/29/2019 

28.01.2019r. 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

rok od domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na 

terenie gminy Łubnice 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do RIO w dn. 29.01.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

14.02.2019r. poz. 806 

 

4. IV/30/2019 

28.01.2019r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki tej opłaty 

Uchwała stosowana 

Przekazana do RIO w dn. 29.01.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

14.02.2019r. poz. 807 

5. IV/31/2019 

28.01.2019r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do RIO w dn. 29.01.2019r. 

6. IV/32/2019 

28.01.2019r. 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy 

w Łubnicach Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 

2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Łubnice na rok 2019 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do RIO w dn. 29.01.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

14.08.2019r. poz. 4497 

7. IV/33/2019 

28.01.2019r. 

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady 

Gminy w Łubnicach na 2019 r. 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 29.01.2019r. 

8. IV/34/2019 

28.01.2019r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2003 

Rady Gminy w Łubnicach z dnia 3 marca 2003 

roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 

Dzietrzkowice 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 29.01.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

18.02.2019r. poz. 891 

9. IV/35/2019 

28.01.2019r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/2003 

Rady Gminy w Łubnicach z dnia 3 marca 2003 

roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 

Łubnice 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 29.01.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

18.02.2019r. poz. 892 

10. IV/36/2019 

28.01.2019r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2003 

Rady Gminy w Łubnicach z dnia 3 marca 2003 

roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 

Wójcin 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 29.01.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

18.02.2019r. poz. 893 

11. IV/37/2019 

28.01.2019r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2003 

Rady Gminy w Łubnicach z dnia 3 marca 2003 

roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 

Kolonia Dzietrzkowice 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 29.01.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

18.02.2019r. poz. 894 

12. IV/38/2019 

28.01.2019r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/36/2003 

Rady Gminy w Łubnicach z dnia 3 marca 2003 

roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 

Ludwinów 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 29.01.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

18.02.2019r. poz. 895 

13. IV/39/2019 

28.01.2019r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2003 

Rady Gminy w Łubnicach z dnia 3 marca 2003 

roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 

Andrzejów 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 29.01.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 
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18.02.2019r. poz. 896 

14. V/40/2019 

18.02.2019r. 

w sprawie zmiany uchwały nr IV/29/2019 Rady 

Gminy w Łubnicach z dnia 28 stycznia 2019 r. 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

rok od domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na 

terenie gminy Łubnice 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do RIO w dn. 20.02.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

11.03.2019r. poz. 1316 

 

15. V/41/2019 

18.02.2019r. 

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 21.02.2019r. 

16. V/42/2019 

18.02.2019r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Łubnice w 2019 roku 

 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 21.02.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

11.03.2019r. poz. 1317 

17. V/43/2019 

18.02.2019r. 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz 

określenia inkasentów, terminów płatności dla 

inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała stosowana 

Przekazana do RIO w dn. 20.02.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

25.02.2019r. poz. 1075 

18. VI/44/2019 

27.03.2019r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-2027 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do RIO w dn. 01.04.2019r. 

(przekazano do RIO elektronicznie) 

19. VI/45/2019 

27.03.2019r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na 

rok 2019 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do RIO w dn. 01.04.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

21.08.2019r. poz. 4619 

20. VI/46/2019 

27.03.2019r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do RIO w dn. 01.04.2019r. 

21. VI/47/2019 

27.03.2019r. 

w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu 

w budżecie Gminy Łubnice na 2020 r. środków 

stanowiących fundusz sołecki 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 01.04.2019r. 

22. VI/48/2019 

27.03.2019r. 

w sprawie określenia szczegółowych wymogów 

raportu o stanie gminy 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 01.04.2019r. 

23. VI/49/2019 

27.03.2019r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Łubnice oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych, od 

dnia 1 września 2019 roku 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 01.04.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

17.04.2019r. poz. 2265 

 

 24. VII/50/2019 

10.06.2019r. 

w sprawie zmiany Regulaminu wyróżniania 

najlepszych absolwentów szkół Gminy Łubnice 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 14.06.2019r. 

25. VII/51/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanych stanowiących 

Uchwała niepodjęte, odrzucona 
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własność Gminy Łubnice  

26. VII/52/2019 

10.06.2019r. 

w sprawie szczególnych zasad i trybu 

umarzania, odraczania terminów płatności, 

rozkładania na raty należności pieniężnych, 

mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Gminie Łubnice i jej 

jednostkom podległym, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej 

w przypadkach, w których ulga będzie stanowić 

pomoc publiczną oraz wskazania organów 

uprawnionych do udzielania ulg 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 14.06.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

01.07.2019r. poz. 3699 

 

27. VII/53/2019 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków świadczonych przez 

gminę Łubnice 

Uchwała niepodjęte, odrzucona 

 

28. VII/54/2019 

10.06.2019r. 

w sprawie dopłaty dla odbiorców usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków świadczonych przez 

gminę Łubnice 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 14.06.2019r. 

 

29. VII/55/2019 

10.06.2019r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łubnicach za rok 2018 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 14.06.2019r 

 

30. VII/56/2019 

10.06.2019r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 

Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gminie Łubnice za rok 2018 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 14.06.2019r. 

 

31. VIII/57/2019 

28.06.2019r. 

w sprawie udzielenia wójtowi gminy Łubnice 

wotum zaufania 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 04.07.2019r. 

32. VIII/58/2019 

28.06.2019r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu gminy za rok 2018 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do RIO w dn. 04.07.2019r. 

33. VIII/59/2019 

28.06.2019r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubnice 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

gminy za rok 2018 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do RIO w dn. 04.07.2019r. 

34. VIII/60/2019 

28.06.2019r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019 – 2027 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do RIO w dn. 04.07.2019r. 

(przekazano do RIO elektronicznie) 

35. VIII/61/2019 

28.06.2019r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na 

rok 2019 

 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do RIO w dn. 04.07.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

21.08.2019r. poz. 4620 

36. IX/62/2019 

30.09.2019r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 

w Łubnicach nr XL/209/2018 z dnia 16 

października 2018r. w sprawie Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w przedszkolach i szkołach prowadzonych 

przez Gminę Łubnice 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 01.10.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

09.10.2019r. poz. 5404 
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37. IX/63/2019 

30.09.2019r. 

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, 

cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach 

prawa handlowego przez Gminę Łubnice 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 01.10.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

24.10.2019r. poz. 5706 

38. IX/64/2019 

30.09.2019r. 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 01.10.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

24.10.2019r. poz. 5707 

39. IX/65/2019 

30.09.2019r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019 – 2027 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do RIO w dn. 01.10.2019r. 

40. IX/66/2019 

30.09.2019r. 

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na 

rok 2019 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do RIO w dn. 01.10.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

29.10.2019r. poz. 5796 

41. IX/67/2019 

30.09.2019r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr 

XXXII/158/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie zadania p.n. : 

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami w miejscowości 

Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci 

kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin – ul. 

Wieluńska” 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do RIO w dn. 01.10.2019r. 

42. X/68/2019 

06.11.2019r. 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 12.11.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

04.12.2019r. poz. 6438 

43. X/69/2019 

06.11.2019r. 

w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia, w których udzielane są osobom 

bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej 

w formie schronienia, posiłku oraz ubrania 

osobom tego pozbawionym 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 12.11.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

04.12.2019r. poz. 6439 

44. X/70/2019 

06.11.2019r. 

w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również tryb ich pobierania 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 12.11.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

04.12.2019r. poz. 6440 

 

45. X/71/2019 

06.11.2019r. 

w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności Publicznego Gimnazjum w Zespole 

Szkół im. Armii Generała Andersa w Łubnicach 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 12.11.2019r. 

46. X/72/2019 

06.11.2019r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na 

rok 2019 

 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do RIO w dn. 12.11.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

04.12.2019r. poz. 6441 
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47. X/73/2019 

06.11.2019r. 

w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XXVI/131/2013 z dnia 11 marca 2013 

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

położonych na terenie Gminy Łubnice, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 12.11.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

04.12.2019r. poz. 6442 

 

48. X/74/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała niepodjęte, wycofana 

49. X/75/2019 

06.11.2019r. 

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Łubnice w celu przekazania do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 12.11.2019r. 

 

50. X/76/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

miesięcznego Wójta Gminy Łubnice 

Uchwała niepodjęte, wycofana 

51. XI/77/2019 

29.11.2019r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku 

rolnego na obszarze Gminy Łubnice na rok 

2020 

Uchwała stosowana 

Przekazana do RIO w dn. 04.12.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

13.12.2019r. poz. 6911 

52. XI/78/2019 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości 

Uchwała niepodjęte, odrzucona 

53. XI/79/2019 

29.11.2019r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora 

Rejonowego w Wieluniu z dnia 6 listopada 

2019r, doręczonej do siedziby Rady Gminy 

w Łubnicach w dniu 8 listopada 2019r na 

uchwałę Rady Gminy w Łubnicach nr 

XL/208/2018 z dnia 16 października 2018r roku 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy 

Łubnice miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, wraz z odpowiedzią na skargę 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 04.12.2019r. 

54. XI/80/2019 

29.11.2019r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych oraz 

umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej i obiektów 

budowlanych na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 

dróg 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 04.12.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

15.01.2020r. poz. 172 

 

55. XI/81/2019 

29.11.2019r. 

w sprawie programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2020 rok 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 04.12.2019r. 

 

56. XI/82/2019 

29.11.2019r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właścicieli nieruchomości opłatę za 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 04.12.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

13.12.2019r. poz. 6912 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi  

57. XII/83/2019 

12.12.2019r. 

w sprawie wyboru metody opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty 

Uchwała stosowana 

Przekazana do RIO w dn. 16.12.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

13.12.2019r. poz. 6913 

58. XII/84/2019 

12.12.2019r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, położonych 

na terenie Gminy Łubnice 

Uchwała stosowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 16.12.2019r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

13.12.2019r. poz. 6914 

 

59. XIII/85/2019 

30.12.2019r. 

w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Klimatu 

i Prezesa Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w sprawie podjęcia 

niezbędnych prac konserwacyjnych 

i remontowych na budowlach wodnych 

i korycie górnego odcinka rzeki Prosny 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 03.01.2020r. 

60. XIII/86/2019 

30.12.2019r. 

 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora 

Rejonowego w Wieluniu z dnia 11 grudnia 

2019r, doręczonej do siedziby Rady Gminy 

w Łubnicach w dniu 13 grudnia 2019r na 

uchwałę Rady Gminy w Łubnicach nr 

XIII/81/2016 z dnia 22 czerwca 2016r roku 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Łubnice, 

wraz z odpowiedzią na skargę 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 03.01.2020r. 

61. XIII/87/2019 

30.12.2019r. 

 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa 

Uchwała stosowana 

Przekazana do RIO w dn. 03.01.2020r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

21.01.2020r. poz. 476 

62. XIII/88/2019 

30.12.2019r. 

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na 

rok 2019 

 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do RIO w dn. 03.01.2020r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

13.02.2020r. poz. 982 

63. XIII/89/2019 

30.12.2019r. 

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2029 

Uchwała stosowana 

Przekazana do RIO w dn. 03.01.2020r. 

(przekazano do RIO elektronicznie) 

64. XIII/90/2019 

30.12.2019r. 

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice 

na rok 2020 

Uchwała stosowana 

Przekazana do RIO w dn. 03.01.2020r. 

Oczekuje na publikację w Dz.U. Woj. Łódz. 

65. XIII/91/2019 

30.12.2019r. 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego 

Uchwała stosowana 

Przekazana do RIO w dn. 03.01.2020r. 

66. XIII/92/2019 w sprawie wyboru metody opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

Uchwała stosowana 
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30.12.2019r. 

 

ustalenia wysokości tej opłaty Przekazana do RIO w dn. 03.01.2020r. 

Ogłoszona w Dz.U. Woj. Łódz. w dn. 

31.01.2020r. poz. 767 

67. XIII/93/2019 

30.12.2019r. 

 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora 

Rejonowego w Wieluniu z dnia 18 grudnia 

2019r., doręczonej do siedziby Rady Gminy 

w Łubnicach w dniu 20 grudnia 2019r. na 

uchwałę Rady Gminy w Łubnicach nr 

VII/26/2011 z dnia 18 maja 2011r. roku 

w sprawie Regulaminu Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, wraz z odpowiedzią na 

skargę 

Uchwała zrealizowana 

Przekazana do Wojewody w dn. 03.01.2020r. 

 

Organem wykonawczym gminy jest wójt. Wykonuje on uchwały Rady Gminy oraz realizuje zadania 

określone przepisami prawa wydając zarządzenia i decyzje. W roku 2019 było wydanych 58 

zarządzeń Wójta Gminy Łubnice. 

 

6 BUDŻET GMINY 

 

6.1 ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY 
 

W Budżecie Gminy w roku 2019 największe znaczenie miały dla Gminy Łubnice dochody z wpływu 

z dotacji i subwencji oraz własne z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od 

nieruchomości. 

Dane dotyczące zmiany struktury poszczególnych dochodów budżetu gminy w latach 2018 – 2019 

przedstawiono w poniższej tabeli : 

Struktura dochodów Gminy na przestrzeni analizowanych lat wykazuje tendencję wzrostową. Od 2018 

r. nastąpił wzrost dochodów Gminy średnio o około 7,7 %. Udział dochodów bieżących 

i majątkowych w 2019 r. wyniósł 19 849 632,84zł. 

 

Tabela 7 Struktura dochodów majątkowych i bieżących Gminy w latach 2018-2019[zł] 

Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 

1 Dochody ogółem 18430361,74 19 849 632,84 

1.1 Dochody bieżące 17629476,71 19057474,47 

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach 2 349 008,00 2 567 818,00 
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z podatku dochodowego od osób fizycznych 

1.1.2 
dochody z tytułu udziału we wpływach 

z podatku dochodowego od osób prawnych 
15 994,47 39 940,29 

1.1.3 podatki i opłaty 2 830 597,06 2 928 907,82 

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1 114 515,46 1 009 940,16 

1.1.4 z subwencji ogólnej 5 972 700,00 6 054 947,00 

1.1.5 
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na 

cele bieżące 
5 249 186,11 6 095 472,05 

1.2 Dochody majątkowe, w tym 800 885,03 792 158,37 

1.2.1 ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 

1.2.2 
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 

na inwestycje 
800 885,03 792 158,37 

2 Wydatki ogółem 18 428 916,80 21 657 320,55 

2.1 Wydatki bieżące, 16 188 971,96 17 732 947,77 

2.2 Wydatki majątkowe 2 239 944,84 3 924 372,78 

3 Wynik budżetu 1 444,94 -1 807 687,71 

 

Dochody bieżące są źródłem finansowania zadań własnych danej jednostki samorządu terytorialnego 

i to na ich wysokość gmina ma możliwość oddziaływania. Im większy udział mają one w budżecie, 

tym łatwiejszy i bardziej przewidywalny jest proces prognozowania budżetu. Wzrostowi dochodów 

bieżących sprzyja wzrost inwestycji w Gminie, dalszy rozwój istniejącej działalności gospodarczej 

oraz rozwój mieszkalnictwa. Procesy te z kolei, w dłuższym okresie czasu, zwiększają bazę 

podatkową. 

Do dochodów bieżących zaliczyć należy pozyskane w roku 2019 dotacje na realizacje zadań 

finansowanych ze środków budżetu UE: 

Umowa o powierzeniu grantu nr 15/81/FP69/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 

Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu 

grantowego p.n.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko - 

pomorskiego i łódzkiego„. Środki na realizację projektu przekazano 27 marca 2019 r. Rozliczono do 

wysokości 148.307,83 zł. 

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została 

zaplanowana na podstawie Umowy Nr 630/OZ/D/2018 z 28.12.2018 na dofinansowanie zadania p.n. 

„Utylizacja azbestu w Gminie Łubnice”. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w wysokości: 

25.310,00zł. 
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Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej wysokości: 29.546,31 zł. 

z przeznaczeniem na finansowanie projektu:  

 Zakup namiotu oraz zakup kuchni gazowej mobilnej - palnikowej i taboretu gazowego 2 –

palnikowego  w miejscowości Ludwinów - 9.952,31zł,   

 Doposażenie placu zabaw na Brzozówce, zakup sprzętu dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń 

Wiejskich w Kolonii Dzietrzkowice – 10.000,00zł     

 Zakup siłowni zewnętrznej przy OSP w Dzietrzkowicach – 9.594,00zł. 

 

 

 

 

 

W 2019r. dochody majątkowe przedstawiały się następująco: 

Tabela 8 Dochody majątkowe [zł] 

6257 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie„ w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 RPO Oś priorytetowa ospodarka Niskoemisyjna tyt. 

refundacji z budżetu UE wydatków poniesionych w latach ub. na 

finansowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania.  

Umowa na dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-

0047/17-00 z dnia 16 listopada 2018 roku 

10 836,00 

6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji wydatków 

kwalifikowalnych operacji (zadania)poniesionych w 2018 roku na 

realizację zadania p.n.: „Przebudowa drogi gminnej ul. 

Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice” projektu 

współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020   

347 010,00 

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zakup 

sprzętu służącego ochronie życia. zdrowia ,mienia lub środowiska 

przed pożarem, klęska żywiołową lub innym miejscowym 

zagrożeniem - zakup rozpieracza ramiennego dla OSP Łubnice 

21 225,62 

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych stanowią refundację wydatków 

majątkowych poniesionych w 2018 roku na realizację zadań 

inwestycyjnych w ramach Funduszy Sołeckich 

44 424,31 

6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Przebudowa 

drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce 22 dł. 1058 mb -    

368 662,44 
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w wysokości -  169.679,82 zł  - Przebudowa drogi gminnej Wójcin - 

Ladomierz - Kol Bolesławiec /Chróścin na działce nr 120 dł. 2223 mb    

w wysokości -  198.982,62 zł 

 

 

6.2  DOCHODY WŁASNE GMINY 
 

Analizując strukturę dochodów własnych Gminy z podziałem na ich rodzaj, to największy udział 

w analizowanym okresie stanowiły dochody wg poszczególnych kategorii. 

  

 

Tabela 9 Poszczególne kategorie dochodów własnych Gminy[zł] 

Rodzaj podatku 2018 2019 

75616  

Wpływy z opłat i podatków 1 587 973,90 1 719 200,63 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 561 866,46 600 463,16 

0320 Wpływy z podatku rolnego 553 759,97 569 390,61 

0330 Wpływy z podatku leśnego 23 901,76 23 917,74 

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 379 238,69 425 083,98 

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 2 311,00 19 494,00 

0430 Wpływy z opłaty targowej 600,00 600,00 

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 90 237,00 74 683,73 

0910 
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat 
6 059,02 5 567,41 

 

 

Rodzaj podatku 2018 2019 

75615 

Wpływy z opłat i podatków 651 078,20 454 267,20 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 552 649,00 409 477,00 

0320 Wpływy z podatku rolnego 2 665,00 2 545,00 

0330 Wpływy z podatku leśnego 3 380,00 3 273,00 

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 89 566,00 38 034,00 

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 611,00 904,00 

0910 
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat 
207,00 34,20 
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W dochodach własnych gminy w 2019 r. podatki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach 

z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 2 567 818,00 a dochody z tytułu udziału we 

wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 39 940,29. Należy podkreślić, że gmina może 

w sposób pośredni oddziaływać na wysokość dochodów z udziałów we wpływach z podatku 

dochodowego, m. in. poprzez systematyczne tworzenie dogodnych warunków do osiedlania się na 

swoim terenie oraz podejmowania działalności gospodarczej.  

 

6.3 WYDATKI BUDŻETU GMINY  
 

W latach 2018-2019 wydatki gminy wzrosły o prawie 17,5% . 

 

Tabela 10 Wydatki Gminy w latach 2018-2019 

Wydatki 2018 2019 

ogółem [zł] 18 428 916,80 21 657 320,55 

12,94% 

0,20% 

14,76% 

30,50% 

30,71% 

3,99% 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 

  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych 

  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych 

  podatki i opłaty 

  z subwencji ogólnej 

  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 
bieżące 

 dochody majatkowe z tytułu dotacji oraz środków 
przeznaczonych na inwestycje 

DOCHODY WŁASNE  
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majątkowe [zł] 2 239 944,84 3 924 372,78 

% udział w. majątkowych 12% 18% 

bieżące [zł] 16 188 971,96 17 732 947,77 

% udział w. bieżących 88% 82% 

 

 

Tabela 11 Struktura wydatków Gminy w latach 2018-2019 

 Wydatki  2018  2019  

       

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 925 525,45 2 914202,76 

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 

i wodę 443 210,42 493987,72 

Dział 600 - Transport i łączność 1 568 920,15 773422,90 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 342 827,51 41463,39 

Dział 710 - Działalność usługowa 39 241,00 21495,00 

Dział 720-Informatyka 0,00 148307,83 

Dział 750 - Administracja publiczna 2 142 448,31 2 323 364,80 

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 43 272,24 

34607,13 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 154 255,37 141869,40 

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 195 859,29 184658,95 

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 

Dział 801 - Oświata i wychowanie 5 659 177,66 6388966,63 

Dział 851 - Ochrona zdrowia 33 168,49 37772,22 

Dział 852 - Pomoc społeczna 485 060,64 474759,57 

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,00 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 64 401,25 73456,00 

Dział 855 - Rodzina 4 544 633,85 5199751,00 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 160 919,13 1619335,38 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 495 760,95 666820,36 

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 130 235,09 119079,51 
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Analizując strukturę wydatków Gminy w 2019r. można zauważyć, że w całym analizowanym 

okresie największa część środków finansowych kierowana była na cele oświaty i wychowania – 

29,50% wydatków bieżących. Biorąc pod uwagę wysokość subwencji oświatowej oraz poziom 

wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” , należy stwierdzić, że dochody z tytułu subwencji 

pokrywają część wydatków, pozostałe środki są finansowane przez Gminę. 

 

 

 

Tabela 12 Wysokość subwencji oświatowej i wydatków na oświatę na trenie Gminy  

w latach 2018-2019 

 

Wyszczególnienie 2018 2019 

wydatki na oświatę  5 659 177,66 6 388 966,63 

W tym:   

 - subwencja oświatowa 3 580 870,00 3 637 839,00 

 -Środki własne budżetu gminy 1 817 253,36 2 129 530,56 

 

Wydatki z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. stanowiły 24,01% ogółu wydatków budżetowych. 

Wprawdzie podstawowym źródłem finansowania tych wydatków były dotacje z budżetu państwa 

6 388 966,63 

5 199 751,00 

2 914 202,76 

2 323 364,80 

1 619 335,38 

3 211 699,98 

29,50% 

24,01% 

13,46% 

10,73% 

7,48% 

14,83% 

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 

DZIAŁ 855 - RODZINA 

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

POZOSTAŁE 

0,00 2 000 000,00 4 000 000,00 6 000 000,00 

Struktura wydatków w 2019r 

Kolumna1 Sprzedaż 
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przekazywane na realizację zadań zleconych, jednak z upływem czasu zwiększał się także zakres 

zadań finansowanych środkami własnymi budżetu gminy. Ponadto, analizując zachodzące zmiany 

demograficzne, należy zakładać, że udział tej grupy wydatków będzie wykazywał w dłuższym okresie 

czasu tendencję rosnącą. Należy również zauważyć, że wydatki na opiekę społeczną są drugimi co do 

wielkości wydatkami gminy . 

 

Wydatki na administrację publiczną w 2019 r. stanowiły prawie 10,73% wydatków ogółem Gminy.  

 

7  INWESTYCJE 

 

Polityka inwestycyjna gminy polega na świadomym i celowym wyborze przedsięwzięć 

inwestycyjnych według ustalonych kryteriów oraz na odpowiednim doborze źródeł ich finansowania, 

co znajduje odzwierciedlenie w planowaniu strategicznym – w strategii rozwoju JST oraz 

w planowaniu wieloletnim (WPF). 

 

Tabela 13 Wykaz inwestycji realizowanych w 2019r. [zł] 

 

Dział NAZWA INWESTYCJI ETAP CAŁKOWITY 

KOSZT 

WYDATKI 

2019 

 010   Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, 

Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej 

z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska 

zakończona 

3 191 672,67 2 586 318,92 

400 Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz dwóch 

przyłączy wodociągowych zakończonych 

tworzywowymi studniami wodomierzowymi 

w miejscowości Łubnice, ul. Wodna dł 280m 

zakończona 

99 630,00 99 630,00 

600 Przebudowa drogi gminnej ulica Wodna w Łubnicach 

na działce 232 o dł. 300mb  
zakończona 

159 062,62 126 547,12 

600 Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach 

na działce dł. 1058m” rok 2019 

Do realizacji 

2020 

836 884,52 261 045,88 

600 Przebudowa drogi gminnej Wójcin-Ladomierz-Kol. 

Bolesławiec/Chróścin na działce nr 120 dł. 2223mb 

rok 2019 

Do realizacji 

2020 

1 379 034,97 306 127,10 

801 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 

w Wójcinie rok 2019 

Do realizacji 

2020 

1 911 975,85 349 537,98 

750 Modernizacja parteru w budynku Urzędu Gminy zakończona 18 439,68 18 439,68 

750 Zakup oprogramowania do ewidencji i przeglądu zakończona 19.090,60 19.090,60 
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stanu technicznego dróg gminnych i przepustów 

754 Wpłata na rzecz dofinansowania zakupu 

nieoznakowanego samochodu dla Komendy Policji 

w Wieruszowie 

zakończona 

1 000,00 1 000,00 

754 Zakup sprzętu służącego ochronie życia. zdrowia 

,mienia lub środowiska przed pożarem klęska 

żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem - 

zakup rozpieracza ramiennego dla OSP Łubnice 

zakończona 21 225,62 21 225,62 

900 Zakup stopnia sprężającego do dmuchawy na 

oczyszczalni Łubnie 
zakończona 

11.500,00 11.500,00 

900 Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki 

Oświetlenie uliczne i Drogowe Sz. z o.o. z siedzibą 

w Kaliszu na dofinansowanie zadania „Rozbudowa 

oraz modernizacja oświetlenia na terenie Gminy 

Łubnice 

zakończona 

13 000,00 13 000,00 

921 Remont budynku OSP w Ludwinowie 

z przeznaczeniem na Centrum Kultury 

Do realizacji 

2020 

 110 909,88 

 

 

8 STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁUBNICE 

 

Poniższy wykaz przedstawia stan mienia komunalnego Gminy Łubnice na dzień 31 grudnia 2019 r. 

udokumentowany prawem własności w rozbiciu na poszczególne wsie: 

 

Tabela 14 Zestawienie mienia komunalnego 

 

Lp. Nr działki 
Pow. Działki 

ha 
Rodzaj użytkowania miejscowość 

 

1276/2 0,3000 Oczyszczalnia ścieków Łubnice 

 

1276/3 0,2000 Teren oczyszczalni ścieków Łubnice 

 

328 0,0900 Centrum Kultury wsi Łubnice, Remiza Łubnice 

 329 0,0500 Targowisko-parking Łubnice 

 516 2,1000 Orlik, Boisko sportowe, przepompownia ścieków Łubnice 

 1428/1 0,5802 

Kompostownia (biologiczne przetwarzanie 

odpadów 

Łubnice 

 1428/2 0,9792 Składowisko odpadów komunalnych Łubnice 

8 2452 0,1300 Teren ujęcia wodnego i Hydroforni Łubnice 

 333 0,1300 Urząd Gminy, Magazyn OC, magazyn Łubnice 
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 100/1 1,5227 Zespół Szkół, Dom Nauczyciela Łubnice 

 383/1 0,1183 
Pawilon Handlowy, świetlica 

Łubnice 

 453 0,0200 Parking k/Kościoła Łubnice 

 454 0,0600 Parking k/Kościoła Łubnice 

 336 0,0400 Pas drogi (k/P.Lis) Łubnice 

 340 0,0400 
Pas drogi(k.zbiornika p.poż) 

Łubnice 

 341 0,1200 
Zbiornik p.poż 

Łubnice 

 426 0,0500 
Skwer(k.P.Hadrysia) 

Łubnice 

 321 0,0700 
Skwer(k.P.Grela) 

Łubnice 

 1782/1 0,1999 
Świetlica 

Ludwinów 

 1782/2 0,3262 
grunt orny 

Ludwinów 

 1855 0,2355 
Dom Strażaka, plac zabaw 

Ludwinów 

 485/3 0,1204 
Przedszkole, Zaplecze OSP 

Dzietrzkowice 

 204/12 0,2184 
Teren ujęcia wodnego i Hydroforni 

Dzietrzkowice 

 209/2 0,0648 
Teren ujęcia wodnego i Hydroforni 

Dzietrzkowice 

 485/9 0,0938 
Boisko do piłki plażowej 

Dzietrzkowice 

 215/2 0,3229 
Szkoła Podstawowa 

Dzietrzkowice 

 29 0,3678 
Hala sportowa, boisko sportowe 

Dzietrzkowice 

 30 0,6201 
Grunt rolny(działki szkolone) 

Dzietrzkowice 

 925/3 0,9519 
Nieużytek(była piaskownia) 

Dzietrzkowice 

 221/1 0,1148 
Teren ujęcia wodnego i Hydroforni 

Kolonia 

Dzietrzkowice 

 60 0,1618 
Centrum Kultury wsi Kol. Dz-ce, Remiza 

Kolonia 

Dzietrzkowice 

 56/4 0,1380 
Plac zabaw, droga dojazdowa 

Kolonia 

Dzietrzkowice 

 2509 0,0743 
Działka budowlana (ul. Strzelnicza) 

Wójcin 

 2512 0,0671 
Działka budowlana (ul. Orzeszkowej) 

Wójcin 

 2513 0,0655 

Działka budowlana (ul. Młyńska) 

 

Wójcin 

 1296/2 0,0595 
Teren ujęcia wodnego i Hydroforni 

Wójcin 

 2467/2 0,0438 
Teren ujęcia wodnego i Hydroforni 

Wójcin 

 1429 0,0893 
Centrum Kultury wsi W-n i A-jów, Remiza 

Wójcin 

 1430 0,0877 
Działka (k/Centrum Kultury wsi W-n i A-jów) 

Wójcin 
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 1473 1,2087 
Las, łąka 

Wójcin 

 1456 1,2130 
Las, strzelnica sportowa LOK 

Wójcin 

 2455 0,0820 
Las 

Wójcin 

 889 0,4853 
Las, rola 

Wójcin 

 2467/1 0,5980 
Szkoła Podstawowa +zabudowania 

Wójcin 

 1196 0,5461 
Działka k/ boiska 

Wójcin 

 1197 0,4875 
Boisko sportowe 

Wójcin 

 1428 0,0759 
Świetlica , LOK 

Wójcin 

 75/2 0,0339 
Droga(dojazd do łąk-Makowszczyzna 

Wójcin 

 71 0,2035 
plac zabaw, boisko przepom (Makowszczyzna) 

Wójcin 

 1316/2 0,0498 
plac zabaw 

Wójcin 

 1317/2 0,0942 
plac zabaw 

Wójcin 

 

RAZEM 16,1018 

 
 

 

 

 

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 w stosunku do 2018 nie uległ zmianie.  

 

Tabela 15 Powierzchnia dróg gminnych w rozbiciu na poszczególne wsie 

Sołectwo Liczba działek Powierzchnia ha 

Łubnice 60 21,55 

Ludwinów 28 11,4247 

Dzietrzkowice 33 17,7077 

Kol.Dzietrzkowice 34 17,1641 

Brzozówka 3 0,89 

Wójcin 43 19,5692 

Andrzejów 5 2,23 

RAZEM 206 90,5357 

  

 

  

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Łubnice według stanu na dzień 

31.12.2019 r. wynosi 106,6375 ha. 
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Tabela 16 Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw włsnosci i innych praw majątkowych 

 

 2019 2020 

z tytułu najmu lokali mieszkalnych 7 676,31 6812,16 

z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych    56 453,74 56713,21 

  

Gmina posiada obecnie 1 samochód strażacki, który jest w użytkowaniu Jednostki OSP Kol. 

Dzietrzkowice oraz samochód służbowy Ford Transit na potrzeby Gminy. 

Wartość majątku komunalnego brutto na koniec roku wyniósł 48 197 2198,42zł w tym wartość 

gruntów 3 951 659,12zł. 

 

 

9 OCHRONA ŚRODOWISKA I USŁUGI KOMUNALNE 

 

9.1 GOSPODARKA ODPADAMI 
 

Gmina Łubnice w 2019r. objęła systemem gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości 

zamieszkałe, niezamieszkałe oraz domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, które są wykorzystywane jedynie przez część roku. Odpady odbiera 

rozliczana ryczałtowo firma „EKO-REGION” Sp. z o.o., z którą Gmina ma podpisaną umowę na 

odbiór i zagospodarowanie odpadów.  

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, pozostałości z sortowania i pozostałości 

z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania , 

odbierane z terenu Gminy, są transportowane do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych (RIPOK) - Instalacja – Dylów A, gm. Pajęczno, prowadzoną przez firmę „EKO-

REGION” Sp. z o.o. 

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019 funkcjonował w oparciu  

o następujące uchwały Rady Gminy: 
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Nr IV/29/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Łubnice, 

Nr IV/30/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, 

Na dzień 31.12.2019r. gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było 

3570 mieszkańców, na 4127 mieszkańców zameldowanych, stan na  

31.12.2019 r. 

W ramach systemu w 2019r. z nieruchomości zamieszkałych odebrano łącznie 1126,70 Mg odpadów.  

 

W tabeli poniżej wyszczególniono ilości odpadów w podziale na rodzaj. 

 

Tabela 17 Ilość zebranych odpadów w podziale na rodzaj 

 

Kod zebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych 
Razem 

[Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 649,314 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2,080 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 116,694 

15 01 07 Opakowania ze szkła 101,455 

16 01 03 Zużyte opony 17,200 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

4,240 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 32 0,220 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 146,720 

20 02 03 Odpady nie ulegające biodegradacji 36,317 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 52,460 

RAZEM  1126,70 

 

 



32 

 

Gmina Łubnice prowadzi również Gminy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Odpady komunalne przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości, którzy samodzielnie 

dostarczają odpady do PSZOK. W 2019r. na PSZOK oddano łącznie 43,990 Mg odpadów. 

 

Tabela 18 Odpady oddane do PSZOK w podziale na rodzaj 

 

Kod zebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych 
Razem 

[Mg] 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,130 

15 01 07 Opakowania ze szkła 1,200 

16 01 03 Zużyte opony 5,640 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

11,280 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 6,780 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 18,96 

RAZEM  43,990 

 

 

Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 

2019r. kształtują się w sposób następujący: 

 Należności - opłaty do pobrania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za 2019r. wynosiły: 596 857,92 

 Wpływy (wpłaty) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019r. 

wyniosły 547 401,00 zł 

 Nadpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019r. 

wyniosły 1 491,00 zł 

 Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019r. wyniosły: 34 078,90 zł 

W 2019r. Gmina Łubnice wprowadziła system sprawdzania poprawności danych zawartych 

w deklaracjach, zwłaszcza ilości osób zgłoszonych do Gminnego Systemu Gospodarki odpadami. 
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9.2 WODOCIĄGI 
 

Obszar Gminy jest w większości zwodociągowany. Ze względu na rozproszony charakter zabudowy 

niewielka część budynków, zwłaszcza zlokalizowane w większej odległości od zwartej zabudowy, 

zasilana jest w wodę z indywidualnych źródeł wody. 

Na koniec 2019r. na obszarze Gminy funkcjonowała instalacja wodociągowa o łącznej długości 63,69 

km. Gminne ujęcia wody znajdują się w Dzietrzkowicach, Koloni Dzietrzkowice i Łubnicach. 

 

9.3  KANALIZACJA 
 

W Gminie znajduje się 1148 posesji. Gospodarka ściekowa w Gminie Łubnice opiera się o: 

 podłączone do Gminnej kanalizacji Sanitarnej w ilości 961 

 indywidualne zbiorniki bezodpływowe w ilości 135,  

 przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 12, stan na 31.12.2019r. 

 Budynki podłączone do sieci wodociągowej 1105.  

W Gminie na koniec 2019 roku długość czynnej kanalizacji sanitarnej wynosiła: 55,985km. w tym 

7,36 km stanowiły przyłącza. Sieć kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki do gminnej, biologiczno-

mechanicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Łubnicach, ul. Byczyńska 5 o przepustowości 

500 m
3
/dobę. Przy oczyszczalni ścieków istnieje punkt zlewny, gdzie są wywożone ścieki 

gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. 

 

 

 

10   OŚWIATA 

 

Gmina Łubnice prowadzi 3 Zespoły Szkół : 

 Zespół Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach w skład której wchodzi: Szkoła Podstawowa, 

Publiczne Przedszkole oraz Gimnazjum. 

 Zespół Szkół w Wójcinie w skład której wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Przedszkole. 
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 Zespół Szkół w Dzietrzkowicach w skład której wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Publiczne 

Przedszkole.  

Z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy korzysta: 

 Publiczne Przedszkole w Łubnicach – 2 oddziały – 36 dzieci 

 Publiczne Przedszkole w Wójcinie – 2 oddziały – 44 dzieci 

 Publiczne Przedszkole w Dzietrzkowicach – 3 oddziały – 51 dzieci. 

Do przedszkoli poza terenem Gminy Łubnice uczęszcza 2 dzieci: 

- w Gminie Mokrsko – 1 dziecko  

- w Gminie Wieruszów – 1 dziecko. 

Do szkół podstawowych uczęszcza: 

 SP Łubnice – 7 oddziałów (Klasy I, II, IV, V, VI, VII, VIII) 98 uczniów 

 SP Wójcin – 7 oddziałów (klasy I, II-III łącznie, IV, V, VI, VII, VIII) 100 uczniów 

 SP Dzietrzkowice – 8 oddziałów (klasy I, II, IV, Va, Vb, VI, VII, VIII) 123 uczniów 

 

 

 

liczba dzieci 
 

 liczba oddziałów  

 

  2017 2018 2019  2017 2018 2019 

 

  515 494 303  30 31 29 

 

 Szkoły     

 

      

Łubnice 

przedszkole   36 39    2 2 

szkoła 201 98 92  11 7 7 

Dzietrzkowice 

przedszkole   51 49    3 3 

szkoła 159 123 120  10 8 8 

Wójcin 

przedszkole   44 44    2 2 

szkoła 135 100 91  9 7 7 

Gimnazjum     42 

 

   2  
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Tabela 19 Baza lokalowo-dydaktyczna na dzień 31.12.2019r 

 

Nazwa Placówki Liczba sal dydaktycznych 

w poszczególnych 

placówkach / powierzchnia 

w m
2
 

Liczba hal 

sportowych/ 

powierzchnia 

w m
2
 

Boiska 

sportowe/powierzchnia 

w m
2
 

PPS Łubnice         2/84,95 -         - 

PPS Dzietrzkowice                         4/320 -         - 

PPS Wójcin   2/101,48           1/29,40 - 

SP Łubnice       12/530,68 1/279,66     1/1125 

SP Dzietrzkowice        8/280            1/684      1000 

SP Wójcin                      10/454,52 1/78,75    1/1925 

 

Placówki oświatowe w Gminie Łubnice ogółem wyposażone są w 38 sal lekcyjnych, w tym:  

 w przedszkolach: 8 sal, 

 w szkołach podstawowych: 30 sal. 

 

 

 

Tabela 20 Subwencja i wydatki gminy na oświatę [zł] 

 

       2018 2019 

Subwencja oświatowa 3.580.870,00 3 637 839,00 

Wydatki jednostek oświaty 5.520.520,34 5 923 972,04 

W tym wynagrodzenia i pochodne 4.526.445,93 4 883 855,37 

Dofinansowanie jednostek z budżetu Gminy 1.939.650,34 2 286 133,04 
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11 DZIAŁALNOŚĆ GMINNNEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Jednostką organizacyjną pomocy społecznej dla mieszkańców gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, który realizuje: 

 zadania własne gminy w zakresie: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz 

niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków 

celowych, okresowych i stałych, dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu, w tym osobom 

bezdomnym, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 

w tym domu. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pracę socjalną. 

 zadania zlecone gminie: przyznawanie i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie 

wydatków związanych z klęska żywiołową lub ekologiczną, wypłacanie wynagrodzenia za 

sprawowanie opieki. 

 

Pomoc społeczna stanowi ważny system wsparcia osób i grup społecznych znajdujących się 

w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są oni w stanie przezwyciężyć i rozwiązać 

samodzielnie. Polityka pomocy społecznej w gminie ukierunkowana jest na podejmowanie 

różnorodnych działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ma na celu udzielenie 

świadczeń, które spowodują zmianę sytuacji społecznej i materialnej tych osób i grup. Podejmowane 

działania dowodzą, że duże znaczenie w podejściu do rozwiązywania problemów osób i rodzin 

pozostających w systemie pomocy społecznej ma dobór odpowiednich metod, narzędzi i usług 

społecznych. Ośrodek realizuje swoje działania przy współpracy z istniejącymi instytucjami, 

organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, zakładami pracy, z zagranicą, 

osobami fizycznymi i innymi osobami prawnymi. 

 

Tabela 21 Pomoc społeczna w gminie – wydatki 

 

Pomoc społeczna-źródła finansowania 2018 2019 
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Zadania własne- budżet gminy 356 964,02 407 542,98 

Zadania własne- dotacja celowa 127 652,83 117 611,62 

Zadania zlecone gminie 4 546 119,63 5 144 476,52 

 

Tabela 22 Pomoc społeczna w gminie 

 

Pomoc społeczna-świadczenia 2018 2019 

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia   

Z powodu bezrobocia 14 13 

Z powodu niepełnosprawności 28 28 

Z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 36 22 

Z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzeniu gospodarstwa domowego 22 17 

 

 

 

Tabela 23 Pomoc społeczna 

 

Pomoc społeczna-poniesione wydatki z Budżetu 

Gminy 2018 2019 

Pobyt w Domach Pomocy Społecznej liczba osób 3 3 

Wydatki (świadczenia +koszt Obsługi) 82658,01 87078,09 

Zasiłki okresowe liczba osób 20 10 

Wydatki (świadczenia +koszt Obsługi) 16006,26 10829,45 

Zasiłki celowe 56 38 

Wydatki (świadczenia +koszt Obsługi) 32000,00 32000,00 

Zasiłki stałe 7 8 

Wydatki (świadczenia +koszt Obsługi) 42646,00 38186,16 

Usługi opiekuńcze 6 6 

Wydatki (świadczenia +koszt Obsługi) 24314,29 28889,87 

Program dożywiania 81 47 

Wydatki (świadczenia +koszt Obsługi) 21447,86 16582,58 

Świadczenia rzeczowe 10 0 

Wydatki (świadczenia +koszt Obsługi) 950,00 0 
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W poszczególnych latach dominującym powodem przyznawania świadczeń z tytułu pomocy 

społecznej było bezrobocie. Kolejnymi, najczęściej występującymi powodami udzielania świadczeń 

były: niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa. Z tabeli 

22 „ Pomoc społeczna” wynika, że spada liczba korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

z powodu bezrobocia. Uzasadnieniem są dane przedstawione w tabeli poniżej. 

 

 

Tabela 24 Bezrobocie na terenie Gminy w latach 2015-2019 [osoba] 

 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 

Bezrobotni zarejestrowani wg płci [osoba] 

Ogółem - kobiety 52 35 23 17 26 

Ogółem -mężczyźni 46 31 23 24 24 

Ogółem 98 66 46 41 50 

 

 

Pomoc mieszkańcom gminy udzielana była w formie pieniężnej, rzeczowej oraz w usługach. 

Świadczenia miały charakter stały, okresowy lub jednorazowy. Praca socjalna z klientami nastawiona 

była na ich usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Osobom wymagającym wsparcia 

w codziennych czynnościach udzielano pomocy w formie usług opiekuńczych, a przeżywającym 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej w formie asystenta rodziny. 

W latach 2016-2018 w Ośrodku pracę kontynuował jeden asystent zatrudniony na umowę o pracę. 

Wsparciem objętych zostało: 

 

2017 rok - 12 rodzin, w których było 19 dzieci, 

 

2018 rok - 13 rodzin, w których było 25 dzieci, 

 

2019 rok - 14 rodzin, w których było 18 dzieci. 

 

 

Tabela 25 Koszt realizacji zadania w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 
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Źródło finansowania 2017 2018 2019 

Dotacje Wojewody 21 456,34 22 834,00 20 862,00 

Środki własne Gminy 7 511,12 24 009,94 33 984,22 

 

 

 

 

Do zadań własnych gminy należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, w tym: 

 

 opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych 

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 

 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 

 tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

 

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy 

społecznej. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na 2019 rok obejmował wszelkie działania wśród społeczności lokalnej na terenie Gminy 

, związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Zadania i sposoby realizacji zadań określonych 

w programie dostosowane zostały do lokalnych potrzeb i problemów. Realizacja zadań określonych 

w Gminnym Programie nakłada konieczność ścisłej współpracy samorządu z instytucjami 

zewnętrznymi – wspierającymi, m.in.: z Komendą Powiatową Policji, z Poradnią dla Osób 

Uzależnionych, z Sądem Rejonowym, z Prokuraturą Rejonową, z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie.  

Zgodnie z danymi statystycznymi, prowadzonymi przez Zespół Interdyscyplinarny w Gminie 

w 2019r., zostało założonych 4 Niebieskich Kart w tym 4 przez Policję a 0 przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 
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Nie odnotowano wpływu Niebieskich Kart z innych instytucji uprawnionych takich jak Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy placówki oświatowe. 

Dotkniętych przemocą było 4 osób w tym 4 kobiety. 

W 2019 r. odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Z przebiegu spotkań Zespołu 

Interdyscyplinarnego wynika, że interdyscyplinarność ma wiele zalet: szybki i pełny przepływ 

informacji między służbami społecznymi, możliwość podjęcia działań zaplanowanych 

i skoordynowanych, nie powielających się i nie wykluczających się wzajemnie. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również zadania zlecone przez administrację 

rządową w szczególności z zakresu: 

 ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 

 rządowego programu ”Dobry start”, 

 wydawanie decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

 

Tabela 26 Realizacja świadczeń z zakresu zadań zleconych gminie 

 

 

Stan na dzień 

31.12.2018r. 

Stan na dzień 

31.12.2019r. 

Świadczenie wychowawcze 345 464 

Wydatki (świadczenia +koszt Obsługi 2 850 443,12 3 489 903,20 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 28 34 

Wydatki (świadczenia +koszt Obsługi 127 936,30 134 250,20 

Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 390 324 

Wydatki (świadczenia +koszt Obsługi 1 353 951,48 1 330 711,28 

Rządowy Program „Dobry Start” Liczba dzieci 525 509 
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Wydatki (świadczenia +koszt Obsługi 162 759,98 157 789,24 

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem 

Liczba rodzin 0 0 

Wydatki (świadczenia +koszt Obsługi 0 0 

 

 

 

12  REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI 

I NARKOMANII 

 

Gmina Łubnice w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii realizuje zadania własne z obszaru ochrony zdrowia. 

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zaplanowano w 2019 r. kwotę: 65 246,45 zł., a wydatkowano kwotę: 35.232,22 zł, 

w ramach której wykonano następujące działania: 

1. Odbyło się 9 posiedzeń Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na  których wydano  postanowienia o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych, oraz były przeprowadzane rozmowy z osobami, które były zgłoszone na posiedzenie 

komisji.  

2. Odbyły się programy profilaktyczne dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu gminy 

Łubnice: 

 w Kępnie dla uczniów klas i – III szkół Podstawowych z Łubnice, Dzietrzkowic oraz dzieci 

od 5 roku życia pod tytułem „Dwa skrzaty - dwa światy”. Brało udział 60 dzieci oraz 

opiekunowie, 

 spektakl profilaktyczny dla dzieci i młodzieży Szkól Podstawowych w Łubnicach 

i Dzietrzkowicach. 

 zapłacono koszty dowozu dzieci na spektakle. 

3. W roku 2019 prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar 

przemocy w rodzinie. Punkt konsultacyjny był czynny od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 

2019r. Z pomocy udzielonej w ramach punktu konsultacyjnego skorzystało 31 osób 

4. W 2019 roku zorganizowano następujące konkursy dla Szkól z terenu Gminy Łubnice : 
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 dla klas IV – VI Szkół Podstawowych zorganizowano konkurs plastyczny z hasłem „ Alkohol 

to nasz wróg, niszczy mnie i moją rodzinę”, „Alkoholowi mówimy STOP, to do szczęścia 

fałszywy trop” i „ Spójrz trzeźwo – młodość jest piękna”. Nagrody za najlepiej prace 

wręczono w miesiącu grudniu 2019 roku, 

 dla uczniów zorganizowano turniej sportowy pt; „ Krzewienie zdrowego stylu życia bez 

nałogów i uzależnień”. Nagrody zostały wręczone po turnieju w miesiącu lutym 2019r. 

 Dla dzieci uczęszczających na Świetlicę Wiejską w miejscowości Łubnicach z terenu gminy 

zorganizowano konkurs Mikołajkowy. Nagrody za najlepiej prace wręczono w grudniu 

2019r. 

5. Dopłacono do wypoczynku dzieci na obozie z elementami profilaktyki, oraz dofinansowano dla 

dzieci i młodzieży pobyt na warsztatach profilaktycznych w  miesiącach letnich. 

6. Dopłacono do zorganizowanych Festynów Rodzinnych z okazji dnia dziecka w Zespole Szkół 

Łubnicach i Wójcinie.  

 w zespole szkół w Dzietrzkowicach dofinansowano dzieciom do biletów do kina z okazji dnia 

dziecka 

 Pokryto koszty oprawy muzycznej Festynu rodzinnego w miejscowości Dzietrzkowice. 

7. Zakupiono materiały dydaktyczno – profilaktyczne dla Szkół z terenu gminy  

8. W marcu dwóch Członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brało 

udział w szkoleniu dla członków gminnych Komisji. 

9. Opłacono za 1 osobę – opinie sądowe: psychologiczną i psychiatryczną, dotyczące leczenia 

odwykowego osoby uzależnionej od alkoholu. 

10. Opłacono za złożenie wniosku do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do 

poddania się leczenia odwykowego.  

11. Opłacono przewóz dzieci na zajęcia profilaktyczne. 

 

Na działania związane ze zwalczaniem problemu narkomanii zaplanowano w 2019 r. 

 3 000,00 zł, a wydatkowano 2 540,00 zł.    

      

W spektaklach profilaktycznych wymienionych wyżej były również zawarte elementy dot. 

szkodliwości zażywania narkotyków, dopalaczy oraz kary prawne, jakie można ponieść z tytułu ich 

posiadania. 
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W dniu 8 listopada 2019r. w Zespole Szkół w Łubnicach, był przeprowadzony program profilaktyczny 

z zakresu przeciwdziałania narkomanii pod tytułem „ Wygrać siebie ”, dla klas VII i VIII. 

Przeprowadzono również w tym dniu warsztaty dla klasy VII i oddzielnie dla klasy VIII. 

W dniu 2 grudnia 2019r. w Zespole Szkół w Dzietrzkowicach, był przeprowadzony program 

profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania narkomanii pod tytułem „ Wygrać siebie”, dla klas VII 

i VIII. Przeprowadzono również w tym dniu warsztaty dla klasy VII i oddzielnie dla klasy VIII. 

Zakupiono materiały dla Szkól z terenu gminy pt; Dopalacze-zabijacze- pakiet filmów 

profilaktycznych. 

W miesiącu grudniu zakupiono nagrody dla uczniów na rozstrzygnięty konkurs plastyczny z hasłem 

z zakresu profilaktyki uzależnień narkotykowych dla uczniów klas VII – VIII Szkół Podstawowych 

z terenu Gminy Łubnice.  

Hasła : 

- „ Narkotyki zabijają, Nie biorę, bo chcę żyć ! ” 

- „ Narkotykom mówię NIE, One w życiu wróżą źle ! ” 

- „ Narkotyki – szkoda Ciebie na takie PATOKLIMATY ! ” 

 

13  WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODPMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁANOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO  

 

Na terenie Gminy Łubnice działają następujące organizacje pozarządowe: 

 Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Dzietrzkowice, 

 Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Wójcin, 

 Ludowy Klub Sportowy „START” Łubnice, 

 Klub Strzelectwa Sportowego Liga Obrony Kraju „SNAJPER” Wójcin, 

 Ochotnicza Straż Pożarna Dzietrzkowice, 

 Ochotnicza Straż Pożarna Łubnice, 

 Ochotnicza Straż Pożarna Wójcin, 
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 Ochotnicza Straż Pożarna Kolonia Dzietrzkowice, 

 Ochotnicza Straż Pożarna Ludwinów, 

 Stowarzyszenie Gospodyń „Wójcin nad Prosną”, 

 Stowarzyszenie Gospodyń „Pod Lipą” w Kolonii Dzietrzkowice, 

 Stowarzyszenie Gospodyń „Pod Borem” w Ludwinowie, 

 Stowarzyszenie Łubniczanki na Szlaku Bursztynowym, 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Łubnicach, 

 Stowarzyszenie „Klub Seniora 50+” w Łubnicach, 

 Stowarzyszenie Sympatyków Orkiestry Dętej i Mażoretek w Dzietrzkowicach. 

 

Ponadto na terenie gminy działa również: 

 Orkiestra dęta Dzietrzkowice 

 Orkiestra dęta Łubnice, 

 Chór parafialny Dzietrzkowice, 

 Chór Wójcin, 

 Kapela „ Podpora Rodziny” 

 Zespół „Los Emerytos” 

 

W roku 2019 swoją działalność zakończyło Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Dzietrzkowicach, 

natomiast Stowarzyszenie Gospodyń „Pod Borem” w Ludwinowie poczyniło już pierwsze kroki 

w tym kierunku podejmując Uchwałę o rozwiązaniu. 

 

W dniu 03 grudnia 2018 roku Rada Gminy w Łubnicach podjęła uchwałę nr II/17/2018 w sprawie 

Rocznego programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2019 r. Zadania priorytetowe określone w programie obejmowały następujące 

zakresy: 
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1. Działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki 

i krajoznawstwa. 

2. Działania w zakresie kultury i edukacji. 

3. Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

4. Działania z zakresu pomocy społecznej. 

5. Działania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

W dniu 14 stycznia 2019r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

w zakresie: upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Łubnice w 2019 roku – 

zadanie zlecone do realizacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego.  

Do Urzędu Gminy w Łubnicach wpłynęły 4 oferty, żadna nie została odrzucona, zawarto cztery 

umowy na łączną kwotę: 45 000,00 zł.  

Ogółem z wyżej wymienionej dotacji zabezpieczonej w budżecie na upowszechnianie kultury 

fizycznej wykorzystano kwotę: 44.276,86 zł, zwrotu dokonały dwa stowarzyszenia, są to:  

LKS "START" ŁUBNICE zwróciły kwotę 4,89 zł, oraz  

LKS "ZRYW" WÓJCIN 718,25 zł. 

Pozostałe organizacje wykorzystały przyznaną dotację w 100%.  

 

Tabela 27 Lista dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej 

 

 

NR 

OFERTY 

NAZWA 

STOWARZYSZENIA 
NAZWA ZADANIA 

KWOTA 

DOTACJI 

WYKORZYSTANIE 

DOTACJI 

 

1 LKS "START" ŁUBNICE Upowszechnianie kultury fizycznej 

sportu śród dzieci, młodzieży 

i dorosłych poprzez organizację szkoleń 

w zakresie piłki nożnej oraz poprzez 

udział w rozgrywkach prowadzonych 

przez uprawnione podmioty, a także 

poprzez organizowanie przygotowań 

i uczestnictwo w lokalnych, 

regionalnych i ogólnopolskich 

imprezach sportowych; 

25 000,00 zł 24 995,11 zł 

 

2 LKS "ZRYW" WÓJCIN Upowszechnianie kultury fizycznej 

sportu śród dzieci, młodzieży 

i dorosłych poprzez organizację szkoleń 

12 000,00 zł 11 281,75 zł 
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w zakresie piłki nożnej oraz poprzez 

udział w rozgrywkach prowadzonych 

przez uprawnione podmioty, a także 

poprzez organizowanie przygotowań 

i uczestnictwo w lokalnych, 

regionalnych i ogólnopolskich 

imprezach sportowych 

3 LKS "SOKÓŁ" 

DZIETRZKOWICE 

Popularyzacja tenisa ziemnego i piłki 

siatkowej w Gminie Łubnice 
3 000,00 zł 3 000,00 zł  

4 LOK „SNAJPER” WÓJCIN Popularyzacja aktywnego uprawiania 

sportu wśród mieszkańców gminy 

Łubnice za sprawą strzelectwa 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 
 

RAZEM 

 

  
45 000,00 zł 44 276,86 zł 

 

 

Przyznana dotacja dla LKS "START" ŁUBNICE oraz LKS "ZRYW" WÓJCIN została przelana 

w dwóch transzach natomiast LKS "SOKÓŁ" DZIETRZKOWICE i LOK „SNAJPER” WÓJCIN 

otrzymały środki w I transzy. 

Otrzymane środki pieniężne kluby wykorzystały na transport zawodników na rozgrywki, „wpisowe” 

oraz składki regulaminowe, opłaty sędziowskie, ubezpieczenie NW, sprzęt sportowy oraz napoje dla 

zawodników. 

Wszystkie organizacje dostarczyły sprawozdania końcowe oraz faktury z wydatkowania otrzymanych 

dotacji do Urzędu Gminy w wyznaczonym terminie.   

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Łubnice angażują się czynnie w życie 

kulturalne mieszkańców, zarówno OSP jak i orkiestry oraz chóry uświetniają swoją obecnością 

lokalne imprez natomiast stowarzyszenia gospodyń zabezpieczają je od strony kulinarnej. Członkowie 

organizują cykliczne imprezy m.in. Dzień Seniora, Dzień Kobiet, śniadanie Wielkanoce, wieczerzę 

wigilijną, bale sylwestrowe, walentynkowe, andrzejkowe oraz rajdy rowerowe. 

Gmina udzielała również wsparcia formalnego, merytorycznego i organizacyjnego organizacjom 

pozarządowym. Organizowano spotkania informacyjne związane z ogłoszonym konkursem na 

realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie w 2019 

roku dla Ludowych Klubów Sportowych oraz spotkania dla Stowarzyszeń Gospodyń Wiejskich.  

We wszystkich wymienionych wyżej priorytetowych obszarach mówić można o współpracy 

polegającej na wzmacnianiu merytorycznym organizacji pozarządowych – zwłaszcza poprzez 

organizowanie przez samorząd gminny szkoleń, doradztwa w zakresie przygotowywania 

dokumentów: wniosków konkursowych, sprawozdań, rozliczeń oraz konsultacje telefoniczne. 

Gmina nieodpłatnie udostępnia organizacjom pozarządowym lokale i boiska sportowe na działalność 

statutową organizacji, a także udziela organizacjom informacji o innych źródłach dofinansowania niż 

dotacje z budżetu Gminy, a w razie potrzeby zapewnia pomoc w ich uzyskaniu. 
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Współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 należy ocenić pozytywnie. 

Owocowała ona obustronną wymianą doświadczeń, udoskonalaniem procedur konkursowych, a także 

sformalizowaniem działalności organizacji działających w sposób nieformalny. Wspólne działania 

pobudziły aktywność mieszkańców i usprawniły dialog organizacji pozarządowych z samorządem 

gminnym. 

 

 

 

 

 

14  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

P.POŻ 

 

Na terenie gminy Łubnice działa 5 jednostek OSP. Dwie z nich Dzietrzkowice i Łubnice należą do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Jednostki OSP są zarejestrowane w KRS 

w Łodzi, działają jako stowarzyszenia, posiadają REGON, NIP i konta bankowe.  

 

Ochotnicze straże pożarne skupiają w swoich szeregach łącznie 395 członków: w tym 189 członków 

zwyczajnych, 26 honorowych oraz 122 wspierających. Przy każdej OSP działa Młodzieżowa Drużyna 

Pożarnicza w łącznej liczbie 58 osób. Jednostki są dobrze wyposażone w sprzęt pożarniczy 

i samochody. Łącznie posiadają 7 samochodów pożarniczych w tym średnich 5, lekkich 2. Corocznie 

jednostki doposażają się w coraz to lepszy sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia ludzi. 

 

 

Tabela 28 Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych 

Jednostka OSP Członkowie 

czynni 

Członkowie 

honorowi 

Członkowie 

wspierający 

MDP 

Dzietrzkowice 37 7 36 20 

Kolonia 

Dzietrzkowice 

27 8 21 0 

Ludwinów 23 2 3 8 

Łubnice 53 6 29 20 
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Wójcin 49 3 33 10 

RAZEM 189 26 122 58 

RAZEM 337 58 

RAZEM 395 

 

 

W 2019 roku Gmina Łubnice zrealizowała projekt pt. „Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na 

rzecz OSP Kolonia Dzietrzkowice i OSP Dzietrzkowice” współfinansowany ze środków Ministerstwa 

Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 

Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tego zadania pozyskano następujący sprzęt ratownictwa: dla 

OSP Dzietrzkowice: pompę szlamową, 2 aparaty powietrzne nadciśnieniowe, IS , 2 radiotelefony 

nasobne natomiast dla OSP Kolonia Dzietrzkowice 6 kompletów ubrań specjalnych. Całkowita 

wartość projektu to kwota 31 990,00zł. Wkład własny gminy wyniósł 1% tj. 319,90 zł. 

 

Gmina Łubnice pozyskała dotacje z budżetu województwa łódzkiego w kwocie 22 225,61 zł., z czego 

zakupiła dla OSP Łubnice rozpieracz ramieniowy. 

 

W 2019 roku jednostki OSP z terenu gminy otrzymały z budżetu gminy dotację w łącznej kwocie 

28 556,00 zł na realizację projektów z WFOŚiGW w Łodzi oraz FSUSR w Warszawie, jako wkład 

własny. Przyznana dotacja umożliwiła jednostkom OSP zakup sprzętu i wyposażenia osobistego na 

łączną kwotę 114 474,73 zł przy udziale: dotacji WFOŚIGW w Łodzi w kwocie 72 666,00, FUSR 

w Warszawie w kwocie 10 300 zł oraz środków OSP w kwocie 2 952,73 zł. Pozyskano min. system 

selektywnego alarmowania dla każdej jednostki OSP, defibrylator, agregat prądotwórczy, węże,  

2 aparaty powietrzne nadciśnieniowe, ubranie specjalne, drabinę ratowniczą, ubrania koszarowe,  

6 hełmów strażackich, pilarkę ratowniczą do materiałów wielowarstwowych, spalinowy opryskiwacz 

plecakowy. 

Strażacy posiadają odpowiednie szkolenia: kurs podstawowy, kurs konserwatorów sprzętu p.poż., kurs 

kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs ratownictwa technicznego, kurs LPR, kurs naczelników, kurs 

dowódców i systematycznie co roku wzrasta ilość przeszkolonych osób. 

Jednostki OSP czynnie wspierają PSP w zakresie zadań ratowniczo – gaśniczych. Na dzień 

31.12.2019r. liczba członków zwyczajnych mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo – 

gaśniczych tj. mających aktualne badania lekarskie, przeszkolenie pożarnicze oraz ubezpieczenie 

wynosi 93 osoby. 
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W 2019 roku OSP wyjeżdżały do zdarzeń 47 razy w tym do 25 pożarów oraz 21 miejscowych 

zagrożeń (wypadki drogowe, podtopienia, usuwanie skutków nawałnic, silnie wiejących wiatrów) oraz 

1 fałszywy alarm.  

 

Tabela 29 Wyjazdy poszczególnych jednostek 

 

  2018 2019 

l.p. Jednostka OSP pożary 
miejscowe 

zagrożenia 

fałszywe 

alarmy 
pożary 

miejscowe 

zagrożenia 

fałszywe 

alarmy 

1 Kolonia Dzietrzkowice       4 3 0 2 0 0 

2 Ludwinów 4 2 0 2 1 0 

3 Wójcin 18 8 2 3 6 1 

4 Dzietrzkowice 27 6 1 9 4 0 

5 Łubnice     31 9 2 9 10 0 

 

                    

Gmina zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Łubnicach, osobom biorącym udział w akcjach 

ratowniczych oraz w szkoleniach organizowanych przez KPSP lub gminę, wypłaca ekwiwalent.  

W 2019 roku wypłacono 7 497,17 zł ekwiwalentu.  

W 2019 roku na bieżące funkcjonowanie działających na terenie gminy jednostek OSP wydatkowano 

kwotę 119 643,78 zł. Środki te przeznaczane były na zapewnienie gotowości bojowej, wyposażenie 

oraz utrzymanie jednostek OSP min. wydatki na paliwo do akcji ratowniczych, przeglądy techniczne 

samochodów i sprzętu hydraulicznego, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, 

koszty ubezpieczeń budynków strażackich, samochodów pożarniczych i sekcji strażackich, a także 

wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego. 

W ramach współpracy z KPP gmina przekazała środki w wysokości 1 000,00 zł na zakup 

nieoznakowanego samochodu. Celem zapewnienia poczucia bezpieczeństwa gmina zaprasza również 

dzielnicowego - przedstawiciela Policji - do udziału w zebraniach wiejskich, który przedstawia 

mieszkańcom raport o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania 

Policji. 
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15 DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI 

KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

 

Sieć biblioteczną na terenie Gminy Łubnice tworzą: 

 Gminna Biblioteka Publiczna  w Łubnicach,  

 Filia w Dzietrzkowicach  

 Filia w Wójcinie. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnicach realizowała zadania mające na celu upowszechnianie 

czytelnictwa, zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych oraz 

samokształceniowych mieszkańców naszej gminy. 

W roku 2019 w GBP Łubnice oraz jej filie kontynuowały komputeryzację księgozbiorów swoich 

placówek. Biblioteki katalogują zbiory w oprogramowaniu SOWA2/MARC21 (SowaSQL). Katalog 

elektroniczny na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowił 71 % zbiorów biblioteki gminnej, 41 % zbiorów 

filii w Wójcinie i 19 % księgozbioru filii w Dzietrzkowicach.  

Katalog dostępny jest na stronie www.lubnice-gbp.sowa.pl, w portalu e-usług bibliotecznych: 

w.bibliotece.pl oraz w katalogu bibliotek powiatu wieruszowskiego: 

www.bibliotece.pl/w/wieruszowskim. 

Od dnia 1 stycznia 2018 roku w bibliotece gminnej działa elektroniczna wypożyczalnia książek. 

Biblioteki w 2019 organizowała promocję swojej działalności poprzez różne formy pracy kulturalno-

oświatowej dla dzieci i młodzieży, m.in.: konkursy plastyczne, czytelnicze, recytatorskie, spotkania 

autorskie, warsztaty literackie plastyczne, „Noc bibliotek”, spektakl teatralny promujący czytelnictwo, 

itp. 

Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach wg stanu na 31.12.2019r. to 25024 wolumenów. 

W roku 2019 zakupiono książek na ogólną sumę 13666,61zł z czego 4600,00zł pochodziło z dotacji 

Ministerstwa Kultury. 

 

Tabela 30 Czytelnicy ogółem 

 

Nazwa biblioteki, 

filii 

Czytelnicy 

2018 2019 Różnica 

GBP Łubnice 188 197 9 

http://www.lubnice-gbp.sowa.pl/
http://www.bibliotece.pl/w/wieruszowskim.
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FB Dzietrzkowice 117 124 7 

FB Wójcin 134 132 -2 

 

Razem gmina Łubnice 

 

439 

 

453 

 

14 

 

W 2019 do biblioteki zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie biblioteczne, zainstalowano 

internet, utworzeno Czytelnię Multimedialną, a dla czytelników udostępniono sprzęt do przeglądania 

baz i korzystania z Internetu. 

Biblioteka w Łubnicach uczestniczyła w realizacji programów i akcji dotyczących komputeryzacji 

bibliotek, np. darmowy internet dla bibliotek Fundacji Orange, program dotacyjny IK „Kraszewski, 

Komputery dla bibliotek” itp. 

 

Gminna Biblioteka w Łubnicach sprawuje opiekę merytoryczną nad Społecznym Ogniskiem 

Muzycznym w Łubnicach, kapelmistrzami orkiestr dętych w Łubnicach i w Dzietrzkowicach oraz 

Świetlicami Wiejskimi. 

 

 

 

15.1  SPOŁECZNE OGNISKO MUZYCZNE 
 

W roku szkolnym 2018/2019 do Społecznego Ogniska Muzycznego mieszczącego się w Centrum 

Kultury Wsi Łubnice, działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Łubnicach uczęszczało 20 

uczniów. Pobierali regularną naukę gry na : fortepianie, keyboardzie, gitarze oraz lekcje śpiewu. 

w zajęciach uczestniczyły również osoby z Wichernika oraz Wieruszowa. Zajęcia realizowane były 

według wcześniej ustalonego planu z dzieckiem oraz rodzicem w wymiarze jednej godziny 

tygodniowo z rozbiciem na cykl zajęciowy dwa razy po pół godziny w tygodniu. W ciągu miesiąca 

średnio odbywały się zajęcia w wymiarze 4 godzin zegarowych na osobę . Koszt jaki ponosili rodzice 

wynosił 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100.) 

Swoje umiejętności prezentowali na uroczystościach szkolnych, środowiskowych a nawet rodzinnych.  

 

15.2  ORKIESTRA DĘTA W ŁUBNICACH  
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Orkiestra Dęta w Łubnicach w roku sprawozdawczym liczyła 35 członków czynnych plus dwie grupy 

mażoretek : seniorki- 9 dziewcząt i 14 dziewczynek - juniorki. Grupa taneczna występuje pod nazwą 

MAESTRIA. 

W ciągu roku sprawozdawczego orkiestra uczestniczyła w uroczystościach o charakterze 

państwowym, kościelnym, festynowo- dożynkowym na szczeblu gminnym i powiatowym. 

W skład zespołu wchodzą głównie osoby młode – uczniowie szkoły podstawowej, szkół średnich, 

studenci. Dopełnieniem tego są osoby ze średnią wieku 50 lat. Orkiestra to tradycja, która często z 

jednego domu skupia kilku członków z dwóch, a nawet trzech pokoleń. 

Grupa mażoretek w 2019r uczestniczyła w zawodach. Najważniejsze osiągnięcia medalowe 

i pucharowe Mażoretek Maestria w roku 2019: 

Mistrzostwa Polski Środkowej Tańca Mażoretkowego Poddębice 2019: 

I miejsce – w kat. Duo/Trio 2x Baton Seniorki – Zuzanna Berbeka i Estera Pazek 

I miejsce – w kat. Solo Baton Kadetki - Wiktoria Nękała 

I miejsce – w kat. Show Seniorki – grupy mażoretkowe 

II miejsce – w kat. Baton Juniorki Defilada – grupy mażoretkowe; 

III miejsce – w kat. Baton Seniorki Defilada – grupy mażoretkowe; 

VI miejsce – w kat Baton Seniorki Miniformacje (do 7 os) 

VI miejsce – w kat Duo/Trio Baton Seniorki – Marta Merta i Martyna Kaleta 

VI miejsce – w kat. Solo Buława Seniorki – Magdalena Przybyła 

Zdobycie wysokich miejsc grupowych oraz solowych zakwalifikowało zespół do występu na XXI 

Mistrzostwach Polski Tańca Mażoretkowego w Kędzierzynie Koźlu. 

 

15.3  ORKIESTRA DĘTA W DZIETRZKOWICACH 
 

Próby orkiestry odbywały się przynajmniej dwa razy w tygodniu, a przed większymi występami 

częściej. Ważniejsze wydarzenia w których brała udział orkiestra wraz mażoretkami: 

2 maja Jubileusz Straży w Olszowej 

3 maj Jubileusz Straży Kobyla Góra 

4 maj  Dzień Strażaka w Dzietrzkowicach 
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26 maj  Festiwal Orkiestr Dętych w Radłowie ( Grand Prix) 

22 czerwiec Jubileusz Straży Osiedle Murator w Baranowie 

Wyjazd z Orkiestrą 16-22 lipiec Gniewino ( Festiwal Orkiestr ) 

28 lipiec Msza odpustowa w Dzietrzkowicach 

31 sierpień Piknik w Dzietrzkowicach 

29 wrzesień msza imieninowa dla księdza w Dzietrzkowicach 

10 listopada uroczystość z okazji 11 listopada (koncert w Wójcinie) 

11 listopada parada we Wrocławiu 

7 grudzień Warsztaty Kapelmistrzów w Dzietrzkowicach 

 

 

 

 

 

 

 

16  OŚWIETLENIE ULICZNE 

 

Gmina Łubnice corocznie zawiera umowy na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych ze Sp. z o.o. 

Oświetlenie Uliczne i Drogowe, z siedzibą w Kaliszu, której podstawowym celem działalności jest 

szeroko pojęta usługa oświetleniowa. Zgodnie z umową Sp. z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe 

świadczy usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej 

stanowiącej jej własność oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w jej posiadaniu, w obrębie 

administracyjnym Gminy Łubnice. W celu realizacji ww. zadań Spółka zakupuje energię elektryczną 

i usługę dystrybucji energii elektrycznej do zasilania infrastruktury oświetleniowej we własnym 

imieniu oraz wykonuje prace i czynności eksploatacyjno-konserwacyjne zmierzające do prawidłowego 

i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej. 
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W 2019 gmina wniosła wkład pieniężny do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o.o z siedzibą 

w Kaliszu na dofinansowanie zadania” Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie 

Gminy Łubnice”. 

 Na dzień 31.12.2019 gmina posiadała 131 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Oświetlenie 

Uliczne i Drogowe Sp z o.o z siedzibą w Kaliszu na łączną kwotę 148 131,79 

 

 

17  OBIEKTY SPORTOWE 

 

Na terenie Gminy Łubnice istnieją następujące obiekty sportowe: 

 Kompleks Boisk Sportowych „ORLIK” w Łubnicach, 

 Boisko piłkarskie pełnowymiarowe w Łubnicach, 

 Boisko piłkarskie niepełnowymiarowe w Wójcinie, 

 Boisko piłkarskie niepełnowymiarowe w Dzietrzkowicach, 

 Hala sportowa w Dzietrzkowicach, 

 Strzelnica w Wójcinie, której zarządcą jest Klub Strzelectwa Sportowego LOK „Snajper”, 

 Boisko do siatkówki plażowej w Dzietrzkowicach. 

 

Obiekty te powstały z myślą o młodszych, a także o dorosłych mieszkańcach gminy, którzy poszukują 

na terenie Gminy Łubnice różnych form aktywnego wypoczynku. 
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18  GMINNE JEDNOSTKI ORGANZACYJNE 

 

Gminne jednostki organizacyjne – urząd gminy, przedszkola, szkoły podstawowe oraz ośrodek 

pomocy społecznej są realizatorami zadań gminy z zakresu oświaty i pomocy społecznej. 

 

Tabela 31 Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy 

 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

2. Zespół Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach w skład której wchodzi: Szkoła Podstawowa, 

Publiczne Przedszkole oraz Gimnazjum. 

3. Zespół Szkół w Wójcinie w skład której wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Przedszkole. 

4. Zespół Szkół w Dzietrzkowicach w skład której wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Przedszkole 

2 Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna 

 

 


