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Wstęp
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym Wójt Gminy Lubrza przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy
Lubrza w roku 2018.
Raport o stanie gminy przygotowany został po raz pierwszy.
Począwszy od roku bieżącego, co roku mieszkańcom Gminy Lubrza będą
przedstawiane szczegółowe dane o funkcjonowaniu gminy za rok poprzedni.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
Opracowanie zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy:
▪

Demografia,

▪

Finanse gminy,

▪

Inwestycje gminne, zrealizowane i planowane,

▪

Zadania remontowe w sołectwach, zrealizowane i planowane,

▪

Cele gminy na kolejne lata,

▪

Warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi,
kanalizacja, drogi; gospodarka odpadami),

▪

Gospodarka odpadami komunalnymi,

▪

Oświata,

▪

Promocja gminy,

▪

Opieka społeczna.

Raport jest źródłem informacji o stanie naszej gminy zebranych od pracowników
merytorycznych Urzędu Gminy Lubrza, jednostek organizacyjnych, danych
udostępnionych

przez

instytucje

zewnętrzne,

jak

również

informacji

pozyskanych ze stron internetowych.
Wójt Gminy Lubrza
/-/ Ryszard Skonieczek
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1. Charakterystyka gminy
1.1. Położenie i powierzchnia gminy
Gmina Lubrza leży w centralnej części woj. lubuskiego. Od wschodu graniczy z
gminą Świebodzin, od zachodu z gminą Skąpe. Jej północne krańce wyznacza
granica z sąsiednią gminą Międzyrzecz. Gmina położona jest w pobliżu
autostrady A2 Berlin - Warszawa, w odległości ok. 70 km od granicy z Niemcami.
Rozciąga się na ok. 17 km z północy na południe oraz ok. 8 km ze wschodu na
zachód.

Rysunek 1. Położenie Gminy Lubrza w województwie lubuskim i powiecie świebodzińskim.
Źródło: www.gminy.pl
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Siedzibą gminy jest miejscowość Lubrza.
Powierzchnia gminy wynosi 12.193,9663 ha, z czego aż 46,3% zajmują tereny
leśne. Użytki rolne stanowią 39% jej całkowitej powierzchni, wśród których
zdecydowanie dominują grunty orne o powierzchni 3.725,882 ha. Ludność
gminy w liczbie 3.602 tysięcy osób (stan na 31 grudnia 2018r roku) skupia się w
21 osadach, wśród których największą jest wieś Lubrza licząca 1.039
mieszkańców (stan na 31 grudnia 2018r.).

1.2. Stan mienia komunalnego
Grunty
Grunty ogółem: 12.193,9663 ha, w tym:
- oddane w użytkowanie wieczyste: 5,0675 ha (54 osoby będące użytkownikami
wieczystymi)
- w zasobie mienia komunalnego:
W tym:
- orne: 3.725,882 ha
- łąki: Łąki trwałe 11,3807 ha
- pastwiska: pastwiska trwałe 544,1798 ha
- cieki wodne i rowy:
- Grunty pod stawami 40,7132 ha
- Rowy 41,2528 ha
- Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 42,2309 ha
- Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 735,5329 ha
- Lasy, grunty leśne 6.012,7049 ha, stanowiące blisko 49,4% powierzchni
ogółem
- Grunty zadrzewione i zakrzewione 8,4761 ha
- tereny mieszkaniowe zabudowane 85,5432 ha
- inne tereny niezabudowane 12,5110 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 29,8810 ha
- tereny przemysłowe 0 ha,
- jeziora – 670 ha,
- nieużytki 126,4192 ha.
7
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Rodzaje gruntów w gminie Lubrza

Nieużytki

Inne

Tereny rekreacyjnowypoczynkowe

Grunty orne

Tereny zabudowane

Łąki i pastwiska

Cieki wodne i rowy

Lasy

Jeziora

Wykres 1. Rodzaje gruntów w gminie Lubrza, w ujęciu graficznym.

Nieruchomości
- działki – 768,
- budynki – 136.
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości wyniosły w 2018 roku 291.583,84 zł, natomiast
dochód z najmu i dzierżawy 89.659,00 zł.
Liczba lokali mieszkalnych wyniosła 15, a socjalnych 12.
W 2018 roku wyremontowano jedno mieszkanie komunalne. Liczba osób
oczekujących na mieszkanie komunalne wynosi 14.
Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, zarówno na początek jak i na koniec
2018 roku, 27 mieszkań.
8

Raport o stanie gminy Lubrza w roku 2018

Obiekty sportowe
1) boiska:
▪

2 Kompleksy Rekreacyjno- Sportowe ORLIK – Lubrza i Buczyna

▪

3 boiska sportowe do piłki nożnej – w zarządzaniu Klubów Sportowych
„Zjednoczeni” Lubrza, „Radość” w Staropolu, „Zorza” w Mostkach

▪

4 boiska sportowe – Bucze, Boryszyn, Przełazy, Buczyna

▪

2 boiska do siatkówki – plaża Goszcza, Przełazy;

2) siłownie:
▪ 3 zewnętrzne siłownie plenerowe: Przełazy, Lubrza, Mostki;
3) inne:
▪ plac rekreacyjny w parku przy kościele w Lubrzy.
Place zabaw
▪ 2 place zabaw w Lubrzy (Plaża Goszcza, plac za przedszkolem),
▪ Bucze,
▪ Staropole,
▪ Mostki,
▪ Przełazy,
▪ Laski,
▪ Zagórze,
▪ Boryszyn,
▪ Nowa Wioska,
▪ Buczyna.
Na terenie gminy Lubrza mieści się 11 placów zabaw, wyposażonych głównie w
huśtawki dla dzieci starszych oraz małych do lat 3, huśtawki wagowe, karuzele,
boisko

do

siatkówki,

bujaki

na

sprężynie,

piaskownice,

urządzenia

wielofunkcyjne (wieże, tory przeszkód, zjeżdżalnie - w Lubrzy na plaży Goszcza i
placu za przedszkolem oraz w Mostkach). Średnio na 1 plac zabaw przypada 6
urządzeń.
Placówki ochrony zdrowia
Na terenie gminy Lubrza funkcjonują 2 ośrodki zdrowia: w Lubrzy i Mostkach.

9

Raport o stanie gminy Lubrza w roku 2018

1.3. Władze gminne oraz gminne jednostki organizacyjne
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Lubrza kształtuje się następująco:
Księgowość Budżetowa
Sekretarz
Wymiar Podatkowy
Skarbnik (Refetat Gospodarki
Finansowej)
Płace
Samodzielne stanowisko ds.
Budownictwa i Zamówień
Publicznych
Kasa
Samodzielne stanowisko ds.
Gospodarki Gruntami i Oświaty

Samodzielne stanowisko ds.
Informatycznych

Samodzielne stanowisko ds. Kultury

Samodzielne stanowisko ds.
Obronnych i Obrony Cywilnej

Samodzielne stanowisko ds. Obsługi
Rady i Zamówień Publicznych
Wójt
Samodzielne stanowisko ds.
Obywatelskich

Samodzielne stanowisko ds.
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Samodzielne stanowisko ds.
Społeczno-Organizacyjnych

Samodzielne stanowisko ds.
Turystyki i Promocji Gminy
Samodzielne stanowisko ds.
utrzymania czystości i porządku w
gminie

Radca prawny
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Inspektor ochrony danych
osobowych
Podinspektor ds. świadczeń
wychowawczych
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Pracownicy socjalni

Asystent rodziny

Rysunek 2. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Lubrza.
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1.4. Gminne jednostki organizacyjne:
1) Urząd Gminy w Lubrzy,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy,
3) Samorządowy Zakład Budżetowy w Lubrzy,
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubrzy.
1.5. Sołectwa
W skład Gminy Lubrza wchodzi 9 sołectw:
1) Boryszyn,
2) Staropole,
3) Buczyna – Zagaje,
4) Nowa Wioska,
5) Bucze,
6) Przełazy,
7) Zagórze,
8) Mostki,
9) Lubrza.

Rysunek 3. Podział Gminy Lubrza na sołectwa.
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Powierzchnia poszczególnych sołectw kształtuje się następująco:
Sołectwo

Powierzchnia [w ha]

Boryszyn

740,6773

Staropole

1.405,2584

Buczyna - Zagaje

889,0519

Nowa Wioska

1.020,6073

Bucze

1.396,9258

Przełazy

1.719,0125

Zagórze

1.106,7268

Mostki

2.083,3124

Lubrza

1.832,3939

Powierzchnia sołectw w ujęciu graficznym

Zagórze

Staropole

Boryszyn
Bucze

Buczyna / Zagaje

Przełazy / Laski
Lubrza

Nowa Wioska

Mostki

Wykres 2. Powierzchnia sołectw w ujęciu graficznym.

12

Raport o stanie gminy Lubrza w roku 2018

1.6. Ludność
Gminę Lubrza według danych w ewidencji ludności zamieszkuje 3.602
mieszkańców.
Liczba mieszkańców według poszczególnych miejscowości kształtuje się
następująco:
Miejscowość

Liczba mieszkańców

Boryszyn

206

Bucze

224

Buczyna

266

Chałupczyn

10

Dolisko

19

Laski

51

Lubrza

1039

Mostki

538

Nowa Wioska

403

Przełazy

209

Romanówek

44

Staropole

410

Zagaje

76

Zagórze

107

Wpływ na liczbę ludności w gminie, oprócz przyrostu naturalnego, ma migracja
nowych mieszkańców, przybywających głównie z miasta Świebodzin i innych
regionów. Fakt osiedlania się na terenie gminy świadczy o jej atrakcyjności i ma
duże znaczenie dla perspektyw dalszego rozwoju.
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Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach kształtuje się następująco:

Staropole

Zagórze

Boryszyn

Bucze

Przełazy-Laski

Buczyna-Zagaje

Nowa Wioska

Mostki

Lubrza

Wykres 3. Liczba mieszkańców sołectw, w ujęciu graficznym.

1.7. Gospodarstwa rolne
Na terenie gminy Lubrza funkcjonują 264 gospodarstwa rolne, w tym: osoby
fizyczne 258 gospodarstw i osoby prawne 6 gospodarstw.
1.8. Podmioty gospodarcze
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
oraz decyzji podatkowych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku ilość
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce
prowadzenia działalności w gminie Lubrza obejmowała 108 pozycji, z czego osoby
fizyczne prowadzące działalność stanowiły 78 pozycji, natomiast osoby prawne
30 pozycji. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede
wszystkim małe i średnie firmy, głównie w branży: ogólnobudowlanej, handlowousługowej,

gastronomicznej,

turystycznej

oraz

napraw

pojazdów

samochodowych.
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2. Sytuacja finansowa gminy
2.1. Wysokość budżetu
Dochody i wydatki w roku 2018
Planowane

20.059.330,00

Wykonane

18.061.965,46

% Wykonania

90,00 %

Planowane

17.274.922,36

Wykonane

13.909.969,98

% Wykonania

80,5 %

Przychody

Planowane

1.215.592,36

(wolne

Wykonane

1.215.592,36

środki)

% Wykonania

100,0 %

Planowane

4.000.000,00

Wykonane

4.000.000,00

% Wykonania

100,0 %

Dochody

Wydatki
Rok
2018

Rozchody
Nadwyżka

4.151.995,48

25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
Dochody

Wydatki
Planowane

Przychody

Rozchody

Wykonane

Wykres 4. Dochody i wydatki w ujęciu graficznym.

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wyniosły 5.014,43 zł, natomiast
wydatki 3.861,74 zł.
Na koniec 2018 roku budżet gminy Lubrza zamknął się nadwyżką budżetową.
Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 13.779.726,89 zł. Zrealizowano
wydatki w kwocie 13.060.299,81 zł, co stanowi 94,8% planowanych kwot.
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Przychody budżetu (wolne środki), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
Finanse Publiczne stanowiły kwotę 1.215.592,36 zł, a rozchody 4.000.000,00 zł.
Na koniec 2018 roku gmina nie posiadała zadłużenia.
2.2. Podatki
Wartość wpłaconych podatków w roku 2018 w zależności od rodzaju podatku:
Rodzaj podatku

Wartość

Rolny

356.544,36

Leśny

197.994,00

Od nieruchomości

3.724.041,75

Od środków transportowych

73.507,65

Wartość wpłaconego podatku ogółem

4.154.093,76

Ogółem wartość wpłaconego podatku w 2018 roku wyniosła 4.154.093,76 zł.
Uchwalając budżet na rok 2018 Rada Gminy pozostawiła stawki opłat na
poziomie roku 2017, natomiast podniosła stawki podatku od nieruchomości o
1,0 % oraz podatku od środków transportowych o 2,0 % w stosunku do stawek
uchwalonych na rok 2017.
Zaległości podatkowe osób fizycznych wyniosły 204.208,48 zł, natomiast osób
prawnych 1.840.616,35 zł.

Wartość wpłaconych podatków
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od
nieruchomości

Podatek od
środków
transportowych

Wykres 5. Wartość wpłaconych podatków w ujęciu graficznym.
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3. Inwestycje zrealizowane w 2018 roku
3.1. Zadania inwestycyjne wykonane w 2018 roku

1.

Zakończenie budowy Domu Kultury wraz z budynkiem i wyposażeniem
Urzędu Gminy, z jednoczesną modernizacją kotłowni w szkole w Lubrzy –
6.906.543,00,

2.

Budowa chodnika w Staropolu – 444.818,00,

3.

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (uzbrojenie działek budowlanych)
w Romanówku – 253.500,00,

4.

Budowa oświetlenia ulicznego do Romanówka i Osiedla Zacisze (Przylep) w
Lubrzy – 233.000,00,

5.

Budowa szatni kontenerowych w Staropolu – 144.108,00,

6.

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej – 92.054,00,

7. Zakup i montaż nowych kotłów centralnego ogrzewania w Boryszynie i
Mostkach – 46.324,00
8. Remont świetlicy w Nowej Wiosce – 31.860,00,
9.

Remont dachu świetlicy wiejskiej w Staropolu – 5.940,00,

10. Bieżące naprawy dróg gminnych – 44.260,00,
11. Rozbudowa

sieci

wodociągowo-kanalizacyjnej

w

Nowej

Wiosce

–

dokumentacja – 10.325,00,
12. Wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Zagórzu i Boryszynie –
22.765,00,
13. Doposażenie placów zabaw w Lubrzy i Przełazach – 22.727,00,
14. Dotacja celowa na remont zabytkowego kościoła – 15.000,00,
15. Zakup systemu do głosowania dla radnych – 22.000,00.
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Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie gminy 3.495.195,47 zł co
stanowi 20,23% ogółu planu wydatków.
Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 849.670,17 zł, co stanowi 24,3%
planowanych wydatków majątkowych.
Przez cały 2018 rok dokonywano bieżących napraw dróg gminnych poprzez
uzupełnianie ubytków oraz zgodnie z zapotrzebowaniem przeprowadzano
remonty świetlic na terenie gminy, jak wymiana źródła ciepła, czy wymiana
zadaszenia i wykładzin.
Na terenie gminy wykonano prace melioracyjne polegające na czyszczeniu rowów
i kanałów. Konserwacją objęto 11,841 km rowów z budowlami.
W tym celu przekazano spółkom wodnym dotację celową w wysokości 5.000,00
zł. Realizacja zadania ogółem wyniosła 42.622,84 zł.
W kwietniu 2018 roku oddano do użytku nowoczesny kompleks, w którym mieści
się dom kultury z salą widowiskową, biblioteką i świetlicą oraz urząd gminy z
wyposażoną w nowoczesny system do transmisji obrad sesji Rady Gminy salą
konferencyjną. Inwestycja kosztowała 6.906.643,00 i została sfinansowana
środkami własnymi gminy. Budynek Urzędu Gminy Lubrza i Domu Kultury
został zakwalifikowany do finału plebiscytu Property Design Awards 2019 w
kategorii Bryła: Obiekty Publiczne.
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Zdjęcia największych inwestycji zrealizowanych w 2018 roku
▪ Budowa Domu Kultury wraz z budynkiem Urzędu Gminy w Lubrzy i
modernizacją kotłowni w szkole

6.906.543,00 zł
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▪ Budowa chodnika w Staropolu

444.818,00 zł
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▪ Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (uzbrojenie działek budowlanych)
w Romanówku

253.500,00 zł
▪ Budowa oświetlenia ulicznego do Romanówka i Osiedla Zacisze

233.000,00 zł
21
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▪ Budowa szatni kontenerowych w Staropolu

144.108,00 zł
▪ Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

92.054,00 zł
22
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▪ Zakup i montaż nowych kotłów c.o. w Boryszynie i Mostkach

46.324,00 zł
▪ Doposażenie placów zabaw w Lubrzy i Przełazach

22.727,00 zł
23
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4. Infrastruktura techniczna
4.1. Komunikacja drogowa
Komunikacja drogowa w gminie Lubrza oparta jest na:
▪

Autostradach (A2) i drogach krajowych (92) przebiegających przez gminę
Lubrza o łącznej długości 15,4 km;

▪

Drogach powiatowych o łącznej długości 64,7 km;

▪

Drogach gminnych o łącznej długości 49,54 km.

W roku 2018 przebudowano odcinek drogi powiatowej i gminnej w miejscowości
Staropole. Wykonano chodnik o długości 0,89 km.
4.2. Komunikacja kolejowa
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa PKP na trasie Warszawa Zachodnia –
Kunowice – odcinek o długości ok. 9,5 km oraz nieczynna linia nr 375
Międzyrzecz - Toporów – odcinek o długości ok. 5,15 km.
4.3. Przystanki autobusowe
Na terenie gminy Lubrza funkcjonują przystanki autobusowe zgodnie z
poniższą tabelą:
Miejscowość

Liczba przystanków

Boryszyn

1

Bucze

3

Buczyna / Zagaje

3

Lubrza

4

Mostki

2

Nowa Wioska

1

Przełazy / Laski

3

Staropole

4

Zagórze

1

Na terenie gminy Lubrza znajdują się 22 przystanki autobusowe.
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4.4. Oświetlenie drogowe
Na terenie gminy Lubrza rozciąga się oświetlenie drogowe o łącznej długości
22,44 km. Na istniejących słupach znajdują się 363 oprawy stanowiące mienie
gminy oraz 107 opraw stanowiących własność operatora sieci elektrycznych
ENEA Operator.
Razem, na terenie gminy Lubrza znajduje się 470 lamp.
Sieć gazowa
Na terenie gminy podłączenia do gazociągu posiadają miejscowości: Lubrza,
Nowa Wioska, Staropole i Zagaje. Do końca 2018 roku zgodnie z danymi
otrzymanymi od operatora sieci EWE energia sp. z o.o. Międzyrzecz na terenie
gminy Lubrza wykonano 135 przyłączy do sieci gazowej.
4.5. Sieć wodociągowa
Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2018 roku wynosiła 69,01 km.
dostęp do sieci wodociągowej posiada 99% mieszkań.

4.6. Sieć kanalizacyjna
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie Samorządowego
Zakładu Budżetowego w Lubrzy na koniec 2018 roku wynosiła 71,99 km.
Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej na dzień 1 stycznia 2018r.: 863. W ciągu
2018 roku wykonano 5 przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Dzięki temu na koniec
2018 roku liczba przyłączy wynosiła 868.
Na terenie gminy mieszczą się 62 przepompownie.
W ciągu roku zgłoszono 47 awarii sieci kanalizacyjnej, których najczęstszymi
przyczynami były zatkane pompy w przepompowniach ścieków przez wrzucenie
do kanalizacji odpadów stałych tj. ścierki, mopy, patyczki do czyszczenia uszu,
25
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odpady drewniane, worki foliowe, tłuszcze (które łącząc się w bryły również
zakłócały pracę przepompowni), itp.
Zatkane pompy powodowały zwiększenie zużycia prądu i niejednokrotnie
wylewanie ścieków poza przepompownię. Z uwagi na fakt, iż na terenie Gminy
Lubrza jest zmonitorowane tylko 17 przepompowni o awariach Zakład dowiaduje
się od mieszkańców lub od pracowników SZB, którzy stwierdzają uszkodzenia
pomp podczas przeglądów przepompowni. W związku z awariami podjęto decyzje
o

zmonitorowaniu

przepompowni.

W

2018

roku

zmonitorowano

3

przepompownie ścieków PS2-Mostki, PS4-Mostki, PSA-Janisławiec.
Gmina Lubrza jest w 98% skanalizowana
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5. Gospodarka odpadami
Od 2013 roku obowiązuje nowy system gospodarki odpadami. 1 lipca 2017 roku
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w
sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 19) na terenie całego kraju wprowadzono Wspólny
System Segregacji Odpadów (WSSO). Gmina Lubrza zorganizowała odbiór
odpadów komunalnych
niezamieszkałych

tzn.

od nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości
zakładów

i

przedsiębiorstw,

sklepów

i

obiektów

użyteczności publicznej oraz nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–
wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Rada Gminy Lubrza uchwałą nr XXX/190/2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku
ustaliła, że najbardziej optymalną opłatą spełniającą zasadę „wytwarzający płaci”
za

gospodarowanie

odpadami

będzie

opłata

naliczana

od

liczby

osób

zamieszkałych na terenie nieruchomości. Miesięczna opłata w roku 2018
wynosiła

11,00

zł/osobę

(odpady

selektywne),

natomiast

w

przypadku

nieprowadzenia segregacji odpadów 20,00 zł/osobę. Wprowadzono niższą stawkę
opłaty dla nieruchomości, na których zbiera się odpady w sposób selektywny i
jednocześnie gromadzi się odpady biodegradowalne w kompostowniach,
wykorzystywanych na własne cele.
Na nieruchomościach, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne obowiązywała stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno–wypoczynkowe w przypadku, gdy odpady zbierane są i odbierane w
sposób selektywny wynosiła w 2018 roku 225,00 zł. W sytuacji, gdy odpady nie
były zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata wynosiła 288,00 zł.
Systemem gospodarowania odpadami do 31 grudnia 2018 r. objęto ogółem 3.127
nieruchomości tj. nieruchomości zamieszkałe i w których prowadzona jest
działalność gospodarcza oraz nieruchomości, na których znajdują się domki
27
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letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–
wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku.
Właściciele nieruchomości osobiście deklarują liczbę osób zamieszkujących daną
nieruchomość i sposób gospodarowania odpadami.
Wszystkie nieruchomości zostały wyposażone w odpowiednie pojemniki.
W przypadku złożenia zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (zmiany liczby osób czy pojemności pojemników) są na
bieżąco realizowane.
Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wchodzi
odbiór, transport, utylizacja odpadów, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów

(PSZOK)

i

Regionalnej

Instalacji

Przetwarzania

Odpadów

Komunalnych (RIPOK), zysk firmy obsługującej, koszt obsługi administracyjnej
i informatycznej systemu itp.
W kwocie opłaty mieszkańcom zapewniono:
− odbiór odpadów zmieszanych z pojemnika czarnego (bez względu na
pojemność) z częstotliwością co 2 tygodnie,
− odbiór odpadów zgromadzonych w żółtym worku (plastik) w cyklu co 4
tygodnie,
− odbiór odpadów zgromadzonych w niebieskim worku (papier i metal) w cyklu
co 4 tygodnie,
- odbiór odpadów zgromadzonych w brązowym worku (odpady biodegradowalne)
w cyklu co 4 tygodnie,
− możliwość dostarczenia wytworzonych odpadów do punktu PSZOK zgodnie z
jego harmonogramem.
W 2017 r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono do obsługi
powyższego zadania firmę TRANS-FORMACJA z siedzibą w Ołoboku. Umowę na
wykonanie usługi zawarto na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.
Ryczałt za wykonywane prace wynosił 44.280,00 zł miesięcznie.
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Stały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został utworzony w
2014 roku na terenie oczyszczalni ścieków w Lubrzy przy ulicy Świebodzińskiej
103. Punkt jest czynny trzy razy w tygodniu w godz. od 9:00 do 13:00.
Nieodpłatnie można dostarczać przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady
wielkogabarytowe,

odpady

budowalne

i

remontowe,

odpady

ulegające

biodegradacji, odpady zielone, odpady segregowane oraz odpady szklane,
pochodzące z gospodarstw domowych.
Przychód gminy z tytułu odbioru odpadów i przekazywania ich do Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

w roku 2018 wyniósł

584.149,36 zł.
Według stanu na 31 grudnia 2018 roku liczba mieszkańców uiszczających opłatę
za odbiór odpadów wyniosła 3.127. Zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów
na koniec 2018 roku wyniosły 30.852,12 zł.
Nowym systemem gospodarki odpadami zostało objętych 1.006 nieruchomości
zamieszkałych, 12 nieruchomości niezamieszkałych oraz 64 nieruchomości
letniskowe.
Odsetek odpadów poddanych recyklingowi wyniósł 72,26 %.
Odsetek odpadów zebranych selektywnie wyniósł 34,34%.
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6. Ochrona środowiska
6.1. Działania podjęte w zakresie ochrony środowiska
W 2018 roku podjęto działania edukacyjne na temat:
▪

Składowania obornika oraz stosowania nawozów naturalnych,

▪

Oszczędzanie energii elektrycznej w domu wcale nie musi być
trudne,

▪

Program „Czyste Powietrze”,

▪

Spalania odpadów drewnianych i drewnopochodnych,

▪

Spalanie odpadów roślinnych na własnej posesji jest zabronione,

▪

Europejski Dzień bez Samochodu,

▪

Dzień bez śmiecenia,

▪

Piknik ekologiczny „Już nawet dzieci segregują śmieci”.

6.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Gmina Lubrza co roku prowadzi działania w zakresie usuwania wyrobów
zawierających azbest. Procedura zaczyna się od zebrania wniosków od
mieszkańców stanowiących podstawę do złożenia wniosku o przyznanie dotacji
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Zielonej Górze. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji, gmina ogłasza na
stronie internetowej zapytanie ofertowe na wykonanie robót. Po podpisaniu
umowy z wykonawcą i ustaleniu harmonogramu wykonywane są prace
dotyczące zdjęcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Rozliczenie końcowe
- dotacja z WFOŚiGW, otrzymywana jest po zakończeniu prac. W roku 2018
złożono 8 wniosków dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest, na
łączną kwotę 11.534,40 zł. W ramach zadania usunięto 19,020 Mg wyrobów
zawierających azbest (w tym: z demontażem: 4,233 Mg i bez demontażu 14,787
Mg).
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6.3. Jeziora, cieki i kanały
Na obszarze gminy leży 11 jezior, zajmujących łącznie prawie 670 ha
powierzchni. Do największych należą:
▪

Niesłysz (pow. 563 ha, max gł. 34,70 m.),

▪

Goszcza (pow. 61,54 ha, max gł. 20 m.),

▪

Lubie (pow. 34,80 ha, max gł. 35 m.),

▪

Pień (pow. 19 ha, max gł. 7,1 m.).

Oprócz wymienionych jezior na terenie gminy znajdują się liczne cieki i kanały.
6.4. Decyzje z zakresu ochrony środowiska
W roku 2018, w zakresie ochrony środowiska do Urzędu Gminy w Lubrzy
wpłynęły następujące wnioski:
▪

8 wniosków o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew,

▪

26 wniosków zamiaru usunięcia drzew,

▪

3 wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

▪

1 wniosek w sprawie wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy
uznawanej za agresywną,

▪

1 wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk – OW Kormoran (kąpielisko
w Niesulicach),

▪

2 wnioski na wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli:
- Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska Hufiec Wrocław
im. Polonii Wrocławskiej – plaża Tyczyno,
- Wójt Gminy Lubrza – plaża Tyczyno i plaża Goszcza.
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7. Rolnictwo i łowiectwo
Rolnictwo
Jedną z form użytkowania terenu Gminy Lubrza jest ich rolnicze wykorzystanie.
Na podstawie danych zebranych przy sporządzaniu opracowania ustalono, że na
terenie Gminy Lubrza funkcjonują 264 gospodarstwa rolne.
W obrębie gruntów rolnych przeważają grunty orne, w tym największy udział
mają grunty o IV klasie bonitacyjnej oraz w niewielkiej części łąki i pastwiska.
Na terenach ornych uprawiane są głównie: zboża jare, kukurydza i rzepak, a w
mniejszym areale: zboża ozime, rośliny okopowe, łąki i pastwiska.
Z uwagi na zmieniający się klimat w ostatnich latach zaobserwowano zwiększone
występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które niewątpliwie
wpływają na kondycję rolnictwa. W 2018 roku na terenie Gminy Lubrza
wystąpiły takie zjawiska atmosferyczne jak: przymrozki wiosenne i susza
powodujące szkody w gospodarstwach rolnych.
W 2018 roku w wyniku suszy wpłynęło 39 wniosków o szacowanie szkód. Po
przeprowadzeniu oględzin w terenie sporządzono protokoły szacujące zakres i
wysokość szkód w gospodarstwach rolnych, które stanowiły podstawę do
ubiegania się przez rolników o pomoc klęskową z Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa.
Zwrot podatku akcyzowego
W 2018 roku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej zwróciło się 73 rolników (z czego 40 w I
połowie 2018 roku, a 33 w II połowie 2018 roku).
Łączna kwota podatku akcyzowego w roku 2018 wyniosła 187.186,15 zł.

Łowiectwo
W 2018 roku wpłynęło 13 wniosków o szacowanie szkód łowieckich w związku
ze szkodami spowodowanymi przez zwierzęta, głównie dziki i sarny.
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8. Przedsiębiorstwa
Dane o bazie przedsiębiorców znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji
Działalności

Gospodarczej

(CEiDG)

prowadzonej

przez

Ministerstwo

Przedsiębiorczości i Technologii.
Na

koniec

roku

2018

w

ewidencji

CEiDG

widniało

164

aktywnych

przedsiębiorców, dla których gmina Lubrza jest głównym miejscem wykonywania
działalności.
Najczęstszym przedmiotem działalności tych przedsiębiorstw jest:
- 4339Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 4399Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
- 4332Z - Zakładanie stolarki budowlanej.
Pozostałymi gałęziami gospodarki w gminie są usługi gastronomiczne, handel,
usługi motoryzacyjne.
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9. Sprawy obywatelskie
Liczba mieszkańców
Gminę Lubrza, na dzień 31 grudnia 2018 roku zamieszkiwało 3.602 osób, w
tym 1.750 kobiet i 1.852 mężczyzn.
W roku 2018 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 16 osób.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych liczba mieszkańców
kształtuje się następująco:
- liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 284
osoby, a liczba mieszkańców – 325 osób,
- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1.067 osób, a
liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 1.333 osoby,
- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 399 osób, a liczba
mieszkańców: 194 osoby.
W 2018 r. w gminie Lubrza urodziło się 28 dzieci, w tym 12 dziewczynek i 16
chłopców, a zmarło 31 osób, w tym 13 kobiet i 18 mężczyzn.
Dowody osobiste
W 2018 roku liczba wydanych dowodów osobistych wyniosła 378 szt., czyli
średnio 31 dowodów miesięcznie.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
(Dz. U. z 2018 poz. 1382 t.j. ze zm.) wydanie dowodu osobistego następuje nie
później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Średni czas oczekiwania na dowód osobisty w 2018 r. wynosił 3 tygodnie.

34

Raport o stanie gminy Lubrza w roku 2018

10. Realizacja uchwał Rady Gminy Lubrza
Rada Gminy Lubrza w roku 2018 podjęła 82 uchwały, z czego:
- 24 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;
- 24 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwały uchwalone w 2018 roku
1

27.02.2018
XXXI/194/2018

2

XXXI/195/2018

3

XXXI/196/2018

4

XXXI/197/2018

5

XXXI/198/2018

6

XXXI/199/2018

7

XXXI/200/2018

8

XXXI/201/2018

9

XXXI/202/2018

10

XXXI/203/2018

11

XXXI/204/2018

12

XXXI/205/2018

13
14

XXXI/206/2018
29.03.2018
XXXII/207/2018

15

XXXII/208/2018

16

XXXII/209/2018

17

XXXII/210/2018

18

XXXII/211/2018

19

XXXII/212/2018

20

XXXII/213/2018

21

XXXII/214/2018

zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2018
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 20182020
zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Mostki
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Lubrza na lata 2018 – 2022
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości
stanowiących mienie komunalne Gminy Lubrza; (Romanówek)
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości
stanowiących mienie komunalne Gminy Lubrza; (Lubrza, ul.
Świebodzińska 41)
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego,
budynku gospodarczego usytuowanego na nieruchomości
gruntowej, położonej w Lubrzy na działce nr 217;
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego,
nieruchomości położonej w Lubrzy (Lubrza działka 142)
ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości
położone w gminie Lubrza obręb Staropole
nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Lubrza;
ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Lubrza dla niepublicznych
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego;
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2018
podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubrza
na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki
nadania tytułu ,,ZASŁUŻONY DLA GMINY LUBRZA”;
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubrza w
2018r.
zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i
wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubrza dla
niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania
przedszkolnego
przyjęcia przez Gminę Lubrza zadania z zakresu właściwości
Powiatu Świebodzińskiego
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22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32

33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

XXXII/215/2018

przyjęcia przez Gminę Lubrza zadania z zakresu właściwości
Powiatu Świebodzińskiego)

15.05.2018
XXXIII/216/2018 zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2018
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata
XXXIII/217/2018
2018-2021
wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie
XXXIII/218/2018
gminy Lubrza na 2018 rok
przyznania dotacji dla podmiotu uprawnionego do otrzymania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
XXXIII/219/2018
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (wysłać do
RIO)
przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w
XXXIII/220/2018 dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości
XXXIII/221/2018
stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
18.06.2018
wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w miejscowości Mostki Port
XXXIV/222/2018
2000 (działki Nr 37/2 ; Nr 38; Nr 452) w Gminie Lubrza
Uchwała w sprawie: wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w
XXXIV/223/2018 miejscowości Mostki Port 2000 (działki Nr 29/1; Nr 21/1) w Gminie
Lubrza
Uchwała w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa
XXXIV/224/2018
wsi Przełazy
Uchwała w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc
XXXIV/225/2018
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
Lubrza
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsc
XXXIV/226/2018 okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu
kąpielowego na terenie gminy Lubrza na rok 2018
Uchwała w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji
przedmiotowej udzielanej z budżetu Gminy Lubrza dla
XXXIV/227/2018
Samorządowego Zakładu Budżetowego na utrzymanie cmentarzy
komunalnych na terenie gminy Lubrza na 2018 rok
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na
XXXIV/228/2018
rok 2018
Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania
XXXIV/229/2018 wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu
Uchwała w sprawie: ustalenia dopłat do taryfy dla odbiorców usług
XXXIV/230/2018
wodociągowo-kanalizacyjnych.
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze
XXXIV/231/2018 bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie
komunalne Gminy Lubrza
Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
XXXIV/232/2018 finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lubrza za rok 2017
Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
XXXIV/233/2018
Lubrza za 2017 rok
XXXIV/234/2018 Uchwała w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Lubrza
XXXIV/235/2018 Uchwała w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Lubrza
11.07.2018
Uchwała w sprawie: przyjęcia dotacji ze środków finansowych
XXXV/236/2018 pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/230/2018r. Rady
XXXV/237/2018 Gminy Lubrza z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia dopłat
do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych
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45

XXXV/238/2018

46

XXXV/239/2018

Uchwała w sprawie: ustalenia dopłat do taryfy dla odbiorców usług
wodociągowo-kanalizacyjnych
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą: Harcerska
Baza Obozowa „Krzeczków” ZHP Hufiec Wrocław i określenia
sezonu kąpielowego dla tego miejsca

24.09.2018
47
48

49
50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na
rok 2018
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze
XXXVI/241/2018 przetargowej nieruchomości stanowiących mienie komunalne
Gminy Lubrza
08.11.2018
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na
XXXVII/242/2018
rok 2018
Uchwała w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i
XXXVII/243/2018
deklaracji podatkowych
Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od
XXXVII/244/2018
nieruchomości
Uchwała w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez
XXXVII/245/2018 wyłączenie z użytkowania jako drogę publiczną na terenie gminy
Lubrza
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze
XXXVII/246/2018 bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Gminy Lubrza
Uchwała w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji
przedmiotowej udzielanej z budżetu Gminy Lubrza dla
XXXVII/247/2018
Samorządowego Zakładu Budżetowego na utrzymanie cmentarzy
komunalnych na terenie gminy Lubrza, na 2019 rok
Uchwała w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy
XXXVII/248/2018
komunalnych na terenie gminy Lubrza
Uchwała w sprawie: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i
XXXVII/249/2018
odprowadzania ścieków
Uchwała w sprawie: ustalenia dopłat do taryfy dla odbiorców usług
XXXVII/250/2018
wodociągowo-kanalizacyjnych
Uchwała w sprawie: przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na
XXXVII/251/2018
działalność Wójta Gminy Lubrza
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
XXXVII/252/2018 przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości i na
wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat
XXXVII/253/2018 Uchwała w sprawie: w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Lubrza
22.11.2018
Uchwała w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla
I/01/2018
przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubrza
Uchwała w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady
I/02/2018
Gminy Lubrza
Uchwała w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego
I/03/2018
Rady Gminy
I/04/2018
Uchwała w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej
I/05/2018
Uchwała w sprawie: powołania stałej Komisji Budżetowej
Uchwała w sprawie: powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i
I/06/2018
Petycji
I/07/2018
Uchwała w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza
28.12.2018
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na
II/08/2018
rok 2018
Uchwała w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
II/09/2018
Lubrza na lata 2018-2021
II/10/2018
Uchwała w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Lubrza
XXXVI/240/2018
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71

II/11/2018

72

II/12/2018

73

II/13/2018

74

II/14/2018

75

II/15/2018

76

II/16/2018

77

II/17/2018

78

II/18/2018

79

II/19/2018

80

II/20/2018

81

II/21/2018

82

II/22/2018

Uchwała w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019
Uchwała w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Skarg
Wniosków i Petycji
Uchwała w sprawie: przekazania Komisji Skarg Wniosków i Petycji
skargi na działalność Wójta Gminy Lubrza
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargowej nieruchomości stanowiących mienie komunalne
Gminy Lubrza
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Gminy Lubrza
Uchwała w sprawie: podwyższenia w roku 2019 kryterium
dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023
Uchwała w sprawie: ustanowienia gminnego programu osłonowego
„Posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży” na rok 2019
Uchwała w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
Uchwała w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty
Uchwała w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok
2019
Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lubrza na lata 2019-2022
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Lubrza

W dniu 16 listopada 2018 roku zakończyła się VII kadencja Rady Gminy Lubrza,
natomiast 22 listopada 2018 roku odbyła się sesja inauguracyjna nowo wybranej
Rady Gminy Lubrza VIII kadencji na lata 2018-2023, zwołana przez Komisarza
Wyborczego.
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11. Oświata
11.1. Sieć szkolno-przedszkolna w gminie Lubrza
W gminie Lubrza funkcjonują 4 placówki oświatowe:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubrzy
2) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostkach
3) Niepubliczne Przedszkole w Mostkach
4) Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy.
W gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe (Publiczna Szkoła Podstawowa
w Lubrzy i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostkach) oraz Gimnazjum w
Lubrzy.
Niepubliczne przedszkola prowadzone są w dwóch miejscowościach: w Lubrzy i
w Mostkach.
Od września 2018 r. w przedszkolu w Lubrzy funkcjonują trzy oddziały
przedszkolne.
Wszystkie dzieci z terenu Gminy Lubrza będące w wieku przedszkolnym mają
zabezpieczoną opiekę w tych dwóch placówkach. Jednakże są dzieci, które
uczęszczają do niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie innych
gmin.
W roku 2018 Gmina Lubrza realizowała zadania oświatowe wynikające z ustawy
o systemie oświaty i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie
działalności przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, a także zapewniała
dostępność do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych, finansując ich dowóz
do szkół.
Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z
budżetu państwa (subwencji oświatowej) oraz budżetu gminy.
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11.2. Liczba dzieci w placówkach
Liczba dzieci na koniec 2018 roku w poszczególnych placówkach edukacyjnych
przedstawiała się następująco:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubrzy (Szkoła Podstawowa)

267

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubrzy (Gimnazjum)

35

Niepubliczna Szkoła w Mostkach

29

Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy

50

Niepubliczne Przedszkole w Mostkach

45

11.3. Zatrudnienie w szkołach (Stan na 31.12.2019r.)
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubrzy:
▪

28 nauczycieli zatrudnionych na pełen etat,

▪

5 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze,

▪

7 pracowników niepedagogicznych;

2) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostkach:
▪

3 nauczycieli zatrudnionych na pełen etat,

▪

2 nauczycieli zatrudnionych na ½ etatu,

▪

3 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie (rewalidacja,
logopeda, palacz).

11.4. Wyposażenie szkół
Wszystkie szkoły na terenie gminy posiadają pracownie komputerowe i dostęp
do Internetu. Dyrektorzy jednostek oświatowych rokrocznie zakupują pomoce
dydaktyczne

oraz

sprzęt

sportowy

niezbędny

do

prowadzenia

zajęć

edukacyjnych. Szkoła w Lubrzy jest wyposażona w 15 laptopów, 4 tablice
multimedialne, 20 mikroskopów oraz magnetofony. Natomiast w szkole w
Mostkach dzieci mogą korzystać z 6 komputerów stacjonarnych, 1 laptopa, 1
tablicy multimedialnej, 2 monitorów dotykowych, kamery mikroskopowej oraz 3
magnetofonów.
Baza lokalowa, jaką dysponują jednostki oświatowe obejmuje łącznie 3 obiekty
szkolne i przedszkolne.
Zarówno przy szkole podstawowej w Lubrzy jak i w Mostkach funkcjonuje boisko
sportowe.
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11.5. Projekty realizowane w szkołach
W 2018 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubrzy przystąpiła do realizacji
następujących projektów w ramach zewnętrznych dofinansowań:
1) Projekt SP w Lubrzy 2.0 – Nowoczesna edukacja oparta na technologiach
informacyjno-komunikacyjnych szansą na wyrównanie dysproporcji w
jakości kształcenia.
2) Szkolny Klub Sportowy (grupa piłki ręcznej i grupa piłki nożnej) –
finansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostkach przystąpiła do programu
WBK, dzięki któremu zakupiono urządzenia fitness na świeżym powietrzu.
11.6. Zajęcia realizowane w placówkach oświatowych
W ciągu 2018 roku dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubrzy
odbywały się zajęcia prowadzone przez specjalistów Poradni PsychologicznoPedagogicznej. Dzieci brały udział w widowiskach i spotkaniach edukacyjnych,
teatrzykach profilaktycznych, konkursach tematycznych. Zorganizowano liczne
akcje charytatywne oraz festyny. Rokrocznie uczniowie biorą czynny udział
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach także brali udział
w podobnych akcjach i spotkaniach.
Dzieci obu placówek uczestniczyły w wycieczkach i biwakach zorganizowanych
przez pracowników szkół.
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11.7. Osiągnięcia uczniów
Wyniki

egzaminacyjne

uczniów

uczęszczających

do

Publicznej

Szkoły

Podstawowej w Lubrzy na tle powiatu świebodzińskiego i województwa
lubuskiego w roku 2018 kształtowały się następująco:

Rok

2018

Przedmiot

Średni
wynik %
szkoły

Średni
wynik %
powiatu

Średni wynik
%
województwa

Średni
wynik %
kraju

historia /
wiedza o
społeczeństwie

51,05

55,57

56,63

59

j.polski

57,80

65,48

64,94

68

przedmioty
przyrodnicze

50,90

53,03

53,73

56

matematyka

41,05

46,34

48,71

52

51,00

61,98

65,94

68

29,65

46,66

53,31

52

j.angielski
poziom
podstawowy
j. angielski
poziom
rozszerzony

11.8. Wydatki gminy na oświatę
Ogółem wydatki gminy na oświatę w 2018 roku wyniosły 3.709.991,96 zł, w tym:
▪

dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 224.584,96 zł,

▪

dotacja dla przedszkola prowadzonego przez inną jst (dzieci uczęszczające
do przedszkoli poza terenem naszej Gminy) – 43.025,82 zł,

▪

dotacja dla niepublicznych przedszkoli – 423.110,00 zł,

▪

dowóz uczniów do szkół (razem z dowozem dzieci niepełnosprawnych) –
238.949,58 zł,

▪

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
(finansowane z dotacji) – 35.233,83 zł,

▪

dokształcanie młodocianych finansowane z dotacji – 53.105,00 zł.
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Wydatki na prowadzenie poszczególnych placówek oświatowych, łącznie
z dowozem dzieci, dokształcaniem nauczycieli i utrzymaniem stołówki przy PSP
w Lubrzy ukształtowały się następująco:
1) wydatki na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum wraz
ze stołówką: 2.780.019,30 zł (uśredniona liczba uczniów 280)
- wydatki na 1 ucznia wyniosły 9.928,64 zł (miesięcznie 827,87 zł).
2) wydatki na prowadzenie oddziału „O” w Lubrzy za 2018 rok wyniosły
64.052,92 zł, (uśredniona liczba wychowanków 23)
- wydatki na 1 ucznia: 2.784,91 zł (miesięcznie 232,07 zł).
Subwencja oświatowa wyniosła 2.966.178,00 zł.
W 2018 roku do oświaty gmina Lubrza dołożyła ze środków własnych 483.122,47
zł.
W roku 2018 przyznano uczniom stypendia socjalne finansowane z dotacji w
wysokości 35.490,00 zł i stypendia sportowe finansowane ze środków własnych
w wysokości 6.600,00 zł.
11.9. Dojazdy uczniów do placówek oświatowych
Dojazdy dzieci do szkół realizowane są za pośrednictwem przewoźnika:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z Zielonej Góry na
podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Lubrza a Przedsiębiorstwem. Firma
realizująca

dowozy

dzieci

w

gminie

została

wyłoniona

w

przetargu

nieograniczonym rozstrzygniętym w styczniu 2018 roku. Umowa została zawarta
na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
W roku 2018 dowóz dzieci do wszystkich placówek na terenie gminy wyniósł
238.949,58 zł, w tym:
▪

do Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubrzy – 139.094,78 zł,

▪

do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach – 10.645,27 zł,

▪

do Gimnazjum w Lubrzy – 35.994,66 zł.
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Najdłuższy czas dojazdu ucznia do szkoły w Lubrzy wynosi 25 minut, natomiast
do szkoły w Mostkach 20 minut.
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Lubrzy, Świebodzinie i
Międzyrzeczu w 2018 roku wyniósł 53.214,87 zł.
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12. Wydarzenia kulturalne i promocja gminy
W 2018 roku gmina Lubrza przeznaczyła 317.168,06 zł na promocję gminy,
łącznie z projektem „Integracja dzieci i młodzieży…” 56.067,08 zł oraz piknikiem
ekologicznym „Już nawet dzieci segregują śmieci”: 17.866,32 zł.

12.1. Wydarzenia kulturalne w roku 2018:
▪

Współorganizacja

wraz

ze

Szkołą

Podstawową

Wielkiej

Orkiestry

Świątecznej Pomocy,
▪

Uroczyste otwarcie Domu Kultury i Urzędu Gminy w Lubrzy - organizacja
wydarzenia oraz koncertu Felicjana Andrzejczaka,

▪

V Festiwal Piosenki Żołnierskiej „Złoty Nenufar”,

▪

Noc Świętojańska oraz piknik rodzinny na plaży Goszcza. Przedstawienie
z udziałem uczniów szkoły podstawowej w Lubrzy – odtworzenie tradycji
puszczania wianków na wodzie.

▪

Realizacja projektu polsko-niemieckiego „Integracja dzieci i młodzieży oraz
poznanie tradycji związanych z historią Lubrzy”,

▪

Realizacja projektu „Już nawet dzieci segregują śmieci”,

▪

Noc Nenufarów, przy współpracy z Regionalnym Centrum Animacji
Kultury z Zielonej Góry,

▪

Organizacja Święta Niepodległości oraz stworzenie i poświęcenie obelisku
z tablicą pamiątkową od mieszkańców Lubrzy,

▪

II edycja Żywej Szopki w Lubrzy - przedstawienie z udziałem mieszkańców
gminy.

Imprezy

cykliczne:

sportowe

rozgrywki

piłkarskie

pomiędzy

Klubami

Sportowymi.
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Wydarzenia kulturalne zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury:
1. Ferie zimowe w Świetlicy
2. Bal karnawałowy
3. Dzień kobiet
4. Obchody Konstytucji 3 maja (współudział)
5. Festiwal Piosenki Żołnierskiej(współudział)
6. Dzień mamy
7. Dzień Dziecka w ŚWIETLICY
8 Dzień Dziecka w Szkole (współudział)
9. Dyskoteka „Powitanie Lata”
10. Wakacje w Świetlicy
11. Festyn Rodzinny (współudział)
12. Noc Nenufarów (współudział)
13. Dyskoteka na zakończenie wakacji
14. Dzień Seniora
15. Święto Niepodległości(współudział)
16. Andrzejkowy wieczór wróżb
17. Mikołaj w Świetlicy
18. Barbórka
19. Wigilia dla samotnych (współudział)
20. Konkurs z nagrodami dla najlepszych czytelników
21. Spotkania z ciekawymi ludźmi
22. Gminny Konkurs Recytatorski
23. Żywa Szopka (współudział)
24. Spotkania z czytelnikami w Bibliotece (promowanie czytelnictwa).
Wydarzenia kulturalne zorganizowane w innych świetlicach:
1) świetlica w Bucze - spotkania Klubu Aktywnych Kobiet, organizacja imprez
okolicznościowych,
2) świetlica w Mostkach - spotkania klubu Seniora, organizacja imprez
okolicznościowych,
3) świetlica w Nowej Wiosce – spotkania stowarzyszenia „Asy z Nowej Wioski”,
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Dzień Sąsiada, Kiermasz Wielkanocny, spotkanie pt. „Wspominamy Jana Pawła
II”, organizacja imprez okolicznościowych,
4) Świetlica w Buczynie i Staropolu - organizacja imprez okolicznościowych.

12.2. Działania podejmowane w ramach promocji gminy:
1) Uczestnictwo w targach turystycznych:
▪

Międzynarodowe Targi Tour Salon w Poznaniu

▪

Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu

2) Wydanie Informatora Gminy Lubrza - styczeń 2018.

Inne:
▪

Marzec 2018 – utworzenie strony Facebook z profilem Gminy Lubrza, która
w sposób znaczący poprawiła kontakt z mieszkańcami i sympatykami
Gminy Lubrza;

▪

Utworzenie

zakładki

na

stronie

internetowej

„Cztery

pory

roku”

zawierającej zmieniające się krajobrazy naszej gminy w zależności od pór
roku, promujące walory przyrodnicze gminy.

12.3. Współpraca gminy Lubrza z innymi społecznościami:
Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Lubuska
Klub Seniora w Mostkach,
Klub Aktywnych Kobiet w Bucze,
Stowarzyszenie „Aktywni Razem”
Stowarzyszenie „Asy z Nowej Wioski”.
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13. Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
13.1. Rodzaje projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w
2018r.:
1) „Integracja dzieci i młodzieży oraz poznanie tradycji związanych z
historią Lubrzy”
- dofinasowanie w wysokości 12.758,56 EUR,
- wkład własny: 1.275,85 EUR;
2) „Budowa miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Lubrza”
- dofinansowanie w wysokości 96.956,00 zł,
- wkład własny: 55.418, 91 zł;
3) „Rekreacja nad Lubuską wodą na rok 2018 w miejscowości Tyczyno oraz
Lubrza”
- dofinansowanie w wysokości 15.333,13 zł,
- wkład własny 15.523, 07 zł;
4)

Program

Wieloletni

Senior

+

(realizacja

modułu

II

„Zapewnienie

funkcjonowania Klubu Seniora w Mostkach”
- kwota dotacji 4.614, 72 zł,
- wkład własny 7.672,08 zł;
5) Spotkajmy się przy śmietniku, zadanie pt. „Już nawet dzieci segregują
śmieci - piknik ekologiczny”
– dofinasowanie w wysokości 19.046,40 zł,
- wkład własny: 4.761,60 zł;
6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F oraz 1221F w m. Staropole”
- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Świebodzinie – 150.000,00 zł
- wkład własny – 294.818,17 zł;
7)

Przekazanie

sprzętu

ratownictwa

medycznego

jednostkom

Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Lubrza. Łączna wartość otrzymanego
sprzętu wyniosła 92.054,01 zł. Zadanie w 99% realizowane było ze środków
Funduszu Sprawiedliwości oraz 1% ze środków budżetu gminy.
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14. Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Na terenie gminy Lubrza działają następujące organizacje pozarządowe:
1) Stowarzyszenie Sportowe „Zjednoczeni”
2) Stowarzyszenie Sportowe „Radość” Staropole,
3) Ludowy Klub Sportowy „Zorza” Mostki,
4) Ochotnicza Straż Pożarna:
▪

Lubrza

▪

Mostki

▪

Nowa Wioska

▪

Bucze

▪

Zagaje.

W 2018 roku zgłoszono i zrealizowano 3 inicjatywy lokalne (zgodnie z ustawą o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Na realizację zgłoszonych
zadań gmina przyznała łącznie 64.000,00 zł.
Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej:
1) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Lubrzy w zakresie gier zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i piłki ręcznej – Stowarzyszenie
Sportowe „Zjednoczeni” Lubrza w kwocie 28.000 zł,
2) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Staropolu w zakresie gier zespołowych
– Stowarzyszenie Sportowe „Radość” Staropole w kwocie 16.000 zł,
3) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Staropolu w zakresie gier zespołowych
– Ludowy Klub Sportowy „Zorza” Mostki w kwocie 20.000 zł.
W

ramach

otwartych

konkursów

ofert,

skierowanych

do

organizacji

pozarządowych, zlecono wsparcie wykonania następujących zadań publicznych:
1) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Lubrzy w zakresie gier zespołowych ze
szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i piłki ręcznej
- wpłynęła 1 oferta, złożona przez Stowarzyszenie Sportowe „Zjednoczeni”
Lubrza. Przyznano kwotę 28.000 zł.,
2) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Mostkach w zakresie gier zespołowych
49

Raport o stanie gminy Lubrza w roku 2018

- wpłynęła 1 oferta, złożona przez Ludowy Klub Sportowy „Zorza” Mostki.
Przyznano kwotę 20.000 zł.,
3) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Staropolu w zakresie gier zespołowych
– wpłynęła 1 oferta, złożona przez Stowarzyszenie Sportowe „Radość”
Staropole. Przyznano kwotę 16.000 zł.
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15. Pomoc Społeczna
Pomoc społeczna jest określana jako „instytucja polityki społecznej Państwa,
mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
środki, możliwości i uprawnienia”. Zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy
społecznej, ośrodki pomocy społecznej zatrudniają pracowników socjalnych jako
realizatorów pomocy społecznej.
Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej oraz z urzędu,
a informacje o osobach wymagających pomocy uzyskiwane są z różnych źródeł,
na przykład od sołtysów, radnych, szkół, policji, kuratorów, pielęgniarek
środowiskowych. Na podstawie zgłoszenia pracownicy socjalni przeprowadzają
wywiad środowiskowy w terenie, a następnie, po zebraniu niezbędnych
dokumentów, określane są przyczyny i problemy dominujące oraz wnioskuje się
o udzielenie pomocy w zależności od indywidualnej sprawy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy został utworzony na mocy
Uchwały Nr VII/39/90 Gminnej Rady Narodowej w Lubrzy z dnia 28 lutego
1990r. i obejmuje swoim działaniem teren całej gminy. Pracę wykonuje 6
pracowników: kierownik, 2 pracowników socjalnych, 1 asystent rodziny i 2
pracowników administracyjnych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie ze swoim statutem wykonuje
funkcje diagnostyczne, planistyczne, decyzyjne i realizacyjne, a jego zadania w
szczególności to:
- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy
społecznej,
-

przyznawanie

zgodnie

z

upoważnieniami

i

wypłacanie

świadczeń

przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,
- pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb
życiowych osób i rodzin,
- prowadzenie pracy socjalnej jako działalność zawodowa, skierowanej na pomoc
osobom

i

rodzinom

we

wzmacnianiu

lub

odzyskaniu

zdolności

do

funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu
celowi;
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- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych;
- realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej
lub innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po
zapewnieniu odpowiednich środków;
- przyznawanie zgodnie z upoważnieniem i wypłacanie świadczeń przewidzianych
ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów.
Specyfika i charakter Gminy powodują, że pomoc jest udzielana ze względu na:
bezrobocie, niepełnosprawność, bezdomność, pomoc rodzinom niepełnym i
wielodzietnym oraz pomoc osobom opuszczającym zakład karny, a wiodącą
formą przyznawanych świadczeń jest zasiłek stały, zasiłek okresowy oraz
świadczenia przyznawane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania". Dużą część wydatków pokrywanych ze środków własnych gminy
stanowi koszt opłacania pobytu czterech osób w Domach Pomocy Społecznej.

Liczba rodzin, które otrzymywały zasiłki rodzinne na dzieci, na
dzień 1 stycznia 2018r.
Liczba rodzin, które otrzymywały zasiłki rodzinne na dzieci, na
dzień 31 grudnia 2018r.
Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny
na 1 stycznia 2018r.
Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny
na 31 grudnia 2018r.
Liczba rodzin, które na dzień 1 stycznia 2018r. pobierały
świadczenie wychowawcze (tzw. 500+)
Liczba rodzin, które na dzień 31 grudnia 2018r. pobierały
świadczenie wychowawcze (tzw. 500+)
Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej
oraz ośrodkach wsparcia (np. noclegowniach dla osób
bezdomnych czy mieszkaniach chronionych)
Liczba osób bezdomnych, za których główne miejsce
przebywania uznaje się daną gminę

120

Kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego w 2018r.

1.490.267,85

110
245
222
219
233
4
2
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Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy oraz
dane o korzystających z pomocy i wsparcia

Wyszczególnienie

Liczba osób

Osoby i rodziny, którym udzielono pomocy i wsparcia
Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie
W tym:
Osoby długotrwale korzystające
W wieku 0-17
W wieku produkcyjnym
W wieku poprodukcyjnym
Ogółem liczba rodzin
Liczba osób w rodzinach
Kontrakt socjalny
Liczba zawartych kontraktów socjalnych ogółem
Liczba osób objętych kontraktem socjalnym
Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej
Zasiłek stały
Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących
Zasiłek stały dla osoby w rodzinie
Zasiłek okresowy
W tym:
Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia
Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby
Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności
Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub
nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego

Kwota
świadczeń w
zł

198
160
86
72
71
19
103
265
6
14
21
19
2
22

119.318,00
116.367,00
2.951,00
33.998,00

16
1
3
1

28.151,00
951,00
2.532,00
380,00

Zasiłek celowy
Zasiłek celowy przyznany w ramach programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

66
42

32.433
17834,00

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej
(posiłek)
W tym dzieci

75

36.807,00

72

34.762,00

Schronienie

1

3.640,00

Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy
Społecznej

4

96.975,00

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
Liczba asystentów rodziny
Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

10
1
30.461,00
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Inne rodzaje pomocy społecznej
Wyszczególnienie
Dodatki mieszkaniowe
Dodatki energetyczne

Liczba
6
2

Kwota
świadczeń
w zł
11.132,00
452,00

W 2018 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 11.132,00 zł,
których beneficjentami było 6 osób.
Podstawą ich przyznania było – spełnienie kryteriów, które reguluje ustawa z
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 poz.180 t.j.
ze zm.) takich jak:
•

Posiadanie tytułu prawnego do lokalu,

•

Odpowiednia powierzchnia zajmowanego lokalu,

•

Osiągniecie odpowiednio niskiego dochodu.

Kwota najniższego dodatku mieszkaniowego wypłaconego w 2018 roku wyniosła
127,84 zł, a najwyższego 316,88 zł.
Infrastruktura społeczna
Wyszczególnienie

Ilość

Mieszkania komunalne w zasobie gminy

27

Wnioski złożone na mieszkanie komunalne z zasobów gminy

4

W tym mieszkania socjalne

12
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16. Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana w dniu 15
kwietnia 2015 roku Zarządzeniem nr 0050.20.2015 Wójta Gminy Lubrza.
W skład Komisji wchodzą 4 osoby: 1 przewodniczący oraz 3 członków.
W 2018 roku do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
zgłoszono 5 przypadków nadużywania alkoholu (na podstawie ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 7.
Liczba podmiotów posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
na dzień 1 stycznia 2018r. wynosiła 75, natomiast na dzień 31 grudnia 2018
liczba ta wynosiła 72.
Zwalczanie narkomanii
W związku ze zwalczanie narkomanii gmina Lubrza poniosła wydatek w
wysokości 2.000,00 zł. Wydatek został przeznaczony na spektakl profilaktyczny
dla dzieci i młodzieży oraz dyżury terapeuty uzależnień.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki poniesione z tytułu zwalczania alkoholizmu wyniosły 134.266,82 zł, w
tym wynagrodzenia i pochodne 71.443,40 zł. Poniesione wydatki dotyczyły
wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi w świetlicach, zajęcia
sportowe oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Były to również wynagrodzenia związane z realizacją festynu
profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł. Stop przemocy w rodzinie i w domu”
na kwotę 1.485,00 zł.
Pozostałe wydatki:
1) nagrody za udział w konkursie plastycznym podczas festynu "Zachowaj
trzeźwy umysł. Stop przemocy w szkole i w rodzinie” zorganizowany w dniu 9
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czerwca 2018 r. w miejscowości Staropole: 1.086,84 zł oraz nagrody zakupione
na konkurs recytatorski w kwocie: 295,72 zł.
2) zakup materiałów na kwotę 14.573,94 zł, w tym:
▪ materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dla dzieci w świetlicach oraz
funkcjonowania świetlic na kwotę 8.825,03 zł,
▪ opał zakupiony na świetlice, w których odbywają się zajęcia dla dzieci –
4.499,74 zł, materiały na festyn – 1.249,17 zł.
3) zakup art. spożywczych: 1.710,12 zł w tym:
▪ artykuły na zorganizowanie zajęć w świetlicach podczas ferii: 670,83 zł,
▪ artykuły na potrzeby festynu profilaktycznego: 1.039,29 zł.
4) zakup energii gazu i wody na kwotę: 2.842,71 zł.
5) zakup usług remontowych: 264,53 zł.
6) zakup usług pozostałych na kwotę: 22.340,73 zł, w tym:
▪ transport dzieci na turniej piłki ręcznej: 1.500,00 zł,
▪ dyżury terapeuty uzależnień i psychologa: 8.850,00 zł,
▪ usługi związane z organizacją festynu, tj. programy profilaktyczne i
artystyczne, nagłośnienie imprezy, wynajem dmuchańców, wynajem toalet:
5.173,66 zł.
▪ programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży organizowane w szkołach:
3.000,00zł,
▪ szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych: kwota 1.200,00 zł
▪ szkolenie

członków

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych: 1.000 zł
▪ pozostałe niewymienione związane z organizacją zajęć dla dzieci w
świetlicach: 1.617,07 zł
7) opłaty telefoniczne (w tym dostęp do internetu): 1.477,10 zł,
8) podróże służbowe krajowe: 41,79 zł,
9) szkolenie pracowników: 440,94 zł,
10) Wydatki inwestycyjne na kwotę 17.749,00 przeznaczono na doposażenie
miejsca spędzania wolnego czasu dla dzieci w nowe urządzenia.
W 2018 roku gminna komisji rozwiązywania problemów alkoholowych otrzymała
10 zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu.
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17. Zadania na 2019 rok
W roku 2019 do realizacji zapisano w budżecie zadania:
1. Budowa chodnika w Lubrzy (od przystanku PKS do leśniczówki) – w trakcie
realizacji – 356.000,00 zł,
2. Budowa drogi w Bucze – 240.000,00 zł,
3. Budowa drogi wraz z chodnikiem w Zagórzu – 1.547.000,00 zł,
4. Budowa drogi w Mostkach – 358.000,00 zł,
5. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wiosce – zrealizowano – 83.000,00 zł,
6. Remont Sali gimnastycznej – 182.000,00 zł,
7. Siłownie plenerowe (wszystkie miejscowości) – 209.000,00 zł,
8. Wiaty grillowe (Boryszyn, Bucze, Buczyna, Przełazy, Zagórze, Lubrza) –
w trakcie realizacji – 152.376,00 zł,
9. Przebudowa pomostu w Lubrzy wraz z urządzeniem kąpieliska – w trakcie
realizacji – 100.000,00 zł,
10. Przebudowa schodów wejściowych do szkoły w Lubrzy – zrealizowano –
13.591,00 zł,
11. Dotacja związana z rewitalizacją zabytkowego kościoła w Mostkach –
20.000,00 zł,
12. Otwarta Strefa Aktywności przy szkole w Lubrzy – 82.500,00 zł,
13. Przygotowanie dokumentacji na budowę drogi w Nowej Wiosce
– 15.000,00 zł,
14. Przygotowanie dokumentacji na budowę trzech strażnic OSP (Bucze, Nowa
Wioska, Zagaje) – 36.000,00 zł,
15. Przygotowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Ługów – Lubrza –
10.000,00 zł,
16. Doposażenie placów zabaw – 15.000,00 zł,
17. Remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Lubrzy (II etap) – 21.000,00 zł,
18. Wymiana okien, remont schodów i ogrodzenia w Przedszkolu w Lubrzy –
14.000,00 zł,
19. Remont dróg gminnych (naprawy bieżące) – 77.000,00 zł,
20. Bieżące remonty świetlic – 20.000,00 zł.
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18. Cele gminy na kolejne lata
Zgodnie z przyjętym programem Strategii Rozwoju Gminy najważniejsze
cele na kolejne lata to:
1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę chodników,
oświetlenia ulicznego oraz budowę i naprawę dróg gminnych,
2. Sprawny dowóz dzieci do szkół,
3. Podniesienie standardów funkcjonowania szkoły (doposażenie, remonty),
4. Systematyczne doposażanie Samorządowego Zakładu Budżetowego w
niezbędny sprzęt (ciągnik, kosiarka, beczkowóz, itp.),
5. Rozbudowa

kanalizacji

sanitarnych

na

nowopowstałych

osiedlach

zabudowy jednorodzinnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w
Staropolu,
6. Sprawny system odbioru i wywozu odpadów komunalnych,
7. Budowa sieci internetowej - światłowodowej,
8. Dobrze wyposażone jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych,
9. Budowa nowych strażnic oraz doposażanie wszystkich jednostek OSP w
niezbędny sprzęt gaśniczy,
10. Budowa świetlic wiejskich: w Przełazach oraz Buczynie,
11. Budowa studni głębinowych na potrzeby nawodnienia boisk sportowych w
Lubrzy, Staropolu i Mostkach,
12. Montaż siedzeń na trybunach stadionu sportowego w Lubrzy,
13. Udostępnianie

obiektów

kulturalnych

i

sportowych

dla

ogółu

społeczeństwa,
14. Zachowanie tradycji kulturalnych na wsiach,
15. Rozwój turystyki i promocji gminy.
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