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I. WSTĘP 

W odpowiedzi na wymagania Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w oparciu o art. 28aa. ust. 1 Wójt Gminy przedkłada niniejszy 

raport o stanie gminy Lubiszyn. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta  

w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy  

i budżetu, spraw społecznych i dotyczących oświaty.  

W ciągu 2018 r. Rada Gminy przyjęła 87 uchwał. Wszystkie uchwały zostały zrealizowane, 

bądź trwa realizacja zadań Gminy zgodnie z ich wymogami. 

Niniejszy raport opisuje istotne z punktu widzenia funkcjonowania Gminy zjawiska, 

przedstawia ich charakterystykę oraz kluczowe wartości lecz szczegółowy katalog danych 

finansowych ich dotyczących zaprezentowany został w SPRAWOZDANIU OPISOWYM  

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK. W niniejszym opracowaniu zostały 

wykorzystane dane z ww. opracowania i dodatkowych danych pochodzących od jednostek 

organizacyjnych gminy oraz poszczególnych stanowisk pracy.  

 

II. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

W gminie w 2018 r. obowiązywały lub przyjęto następujące dokumenty strategiczne: 

II.1 Strategia rozwoju gminy Lubiszyn na lata 2014-2020 – planowane jest 

opracowanie nowej strategii na kolejne lata. 

II.2 Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, 

przyjęty Uchwałą NR XXXVI/273/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 maja 2018 r. 

W ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

przyznawane jest Stypendium Wójta Gminy Lubiszyn. Stypendium przyznawane jest  

z tytułu wysokich wyników w nauce oraz szczególnych osiągnięć naukowych, 

artystycznych bądź sportowych. Program określa zasady przyznawania stypendium  

w postaci regulaminu. 

Cele programu: 

− Promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej, 

− Motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie 

własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem 

wiedzy, 

− Stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej lokalnych szkół, 

− Motywowanie rodziców do wspierania edukacji uzdolnionych dzieci. 

− Zwiększanie liczby uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych, 

artystycznych oraz zawodów sportowych, 

− Promocja Gminy Lubiszyn, jako gminy przyjaznej uczniom wybitnie uzdolnionym. 

Środki zostały zaplanowane w rozdziale 80195 Pozostała działalność § 3240 Stypendia 

dla uczniów w kwocie 28 200,00 zł. Wydatek zrealizowano w 100%. 

81 uczniów otrzymało Stypendium Wójta Gminy Lubiszyn.  

Uwaga: więcej szczegółów dot. Programu ujęto w p. XIII.5 niniejszego opracowania.
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II.3 Program Rewitalizacji Gminy Lubiszyn na lata 2018 – 2023, przyjęty Uchwałą  

Nr XXXVII/277/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12 czerwca 2018 r. 

Program przyjęty na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art.8 ustawy  

z dnia 9 października 2015r o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1 777 ze zm.). 

Strategicznym celem rewitalizacji Gminy Lubiszyn jest Poprawa jakości życia 

mieszkańców obszarów zdegradowanych w Gminie Lubiszyn oraz kompleksowe 

przeciwdziałanie marginalizacji zdegradowanych społecznie, infrastrukturalnie, 

gospodarczo, przestrzennie i środowiskowo obszarów gminy. 

Do celów głównych, ściśle powiązanych z celem strategicznym należą:  

− rozwój kapitału społecznego oraz redukcja negatywnych zjawisk społecznych na 

obszarach zdegradowanych Gminy Lubiszyn, 

− rozwój gospodarczy poprzez wykorzystanie potencjału obszarów zdegradowanych 

Gminy Lubiszyn, 

− zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości na obszarach 

zdegradowanych. 

Cele główne realizuje katalog celów szczegółowych zdefiniowanych, jako: 

− odbudowa więzi społecznych i aktywizacja mieszkańców do realizacji  

w partnerstwach inicjatyw lokalnych, 

− zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych i poprawa bezpieczeństwa, 

− zapewnienie spójnego ładu przestrzennego i uporządkowanie przestrzeni 

publicznych, 

− rozwój infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, 

− wsparcie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 

wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzenia nowych firm, 

− promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności 

pracowników oraz aktywności zawodowej osób w wieku senioralnym. 

Na podstawie analizy uwarunkowań wyłaniania obszarów kryzysowych, dokonanej przez 

wyspecjalizowany podmiot, dokonano delimitacji terenu uznanego za szczególnie 

wymagający wsparcia. Spośród 9 obszarów zdegradowanych, jako obszary rewitalizacji 

przyjęto następujące obszary: 

• Obszar nr 2 - Marwice, Wysoka, Tarnów,  

• Obszar nr 9 – Staw. 

W Programie określono wizję działań rewitalizacyjnych na wskazanych obszarach 

zdegradowanych w okresie do 2023 r. (plan efektu rewitalizacji): 

Gmina Lubiszyn będzie przyjaznym miejscem do pracy i życia położonym w obszarze 

pogranicza polsko-niemieckiego. Niekorzystne wskaźniki dla zdiagnozowanych obszarów 

zdegradowanych ulegną poprawie. Obszary zmarginalizowane w Gminie Lubiszyn, 

znajdujące się poza centrum, o które dotąd nie dbano w zadowalający sposób - Obszar 

funkcjonalny nr 2 Marwice, Wysoka, Tarnów, Obszar funkcjonalny nr 9 Staw – ze swoimi 
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silnymi i zintegrowanymi społecznościami lokalnymi będą stanowić mocny punkt Gminy  

w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego. Przy czym zdiagnozowane sytuacje 

kryzysowe, dzięki umiejętnie realizowanym programom i działaniom społecznym nie będą 

przechodziły na obszary sąsiednie. Teren i zabudowania będą zagospodarowane wg 

potrzeb mieszkańców – będzie się tutaj realizować aktywność społeczną mieszkańców,  

w szczególności poprzez prężnie działające miejsca integracji społecznej – świetlicy  

w miejscowościach Marwice i Tarnów. Zrewitalizowane obiekty pozwolą na zwiększenie 

atrakcyjności Gminy i pośrednio przyczynią się do uruchomienia działalności usługowej, 

tworząc nowe miejsca pracy. Ponadto ożyją zdegradowane tereny rekreacyjne, instytucje 

wychowawczo-edukacyjne na obszarze rewitalizowanym w gminie, gdzie będzie się 

prowadzić innowacyjną działalność edukacyjną. Mieszkańcy będą posiadać dobry dostęp 

do infrastruktury niskoemisyjnej – sieci ścieżek rowerowych. Nowoczesne obiekty 

użyteczności publicznej będą służyć mieszkańcom i będą mniej energochłonne (szkodliwe 

dla środowiska). 

Gmina umiejętnie będzie zarządzała problemami społecznymi, w czym będzie łączyć 

dbałość o gminę i mieszkańców. Gmina Lubiszyn ze zrewitalizowaną przestrzenią 

stanowić będzie nową jakość, dzięki uruchomionym nowym funkcjom pozwalającym 

lepiej wykorzystać zaniedbaną do tej pory infrastrukturę i przestrzeń na potrzeby 

mieszkańców. Będzie miejscem, gdzie mieszkańcy, jak również osoby przyjezdne chętnie 

będą spędzać czas. 

Zmodernizowana zaniedbana przestrzeń, docieplone budynki mieszkalne i użyteczności 

publicznej, zrewitalizowane zabudowania będą zaspokajać potrzeby kulturalne i bytowe 

mieszkańców obszaru. 

Zrewitalizowana przestrzeń pozwoli na uruchomienie potencjału tego miejsca. Powstała 

infrastruktura, pozwalająca na intensyfikację aktywności społeczno-gospodarczej, 

pozwoli na wygodną realizację działań prospołecznych, sprzyjających rozwojowi 

społeczności lokalnej. 

Działania podejmowane przez służby gminne oraz przez organizacje pozarządowe  

z wykorzystaniem zmodernizowanej i rozbudowanej infrastruktury, staną się ciekawą 

alternatywą dla młodych mieszkańców Gminy w zakresie spędzania wolnego czasu. 

Działalność społeczna realizowana przez stowarzyszenia i instytucje publiczne poprawi 

znacznie aktywność społeczną. Mieszkańcy będą wiedzieć jak się organizować i w jaki 

sposób przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom. Motywem przewodnim działań stanie 

się rozwój społeczny i gospodarczy w oparciu o inwestycje w infrastrukturę  

i zintensyfikowane działania miękkie. 

Społeczność lokalna stworzy trwałą strukturę. Społeczność będzie się angażować  

w lokalne inicjatywy rozwojowe i aktywizacyjne, stwarzając sobie warunki do dalszego 

rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Przewidywane działania - wykaz przedsięwzięć podstawowych do 2023 r.: 

− Przygotowanie i wdrożenie programu Animacji Środowiskowej, 

− Realizacja programu aktywizacji gospodarczej, 

− Realizacja działań dotyczących poprawy warunków otoczenia mieszkalnego – 

Program Aktywności Lokalnej (PAL), 

− Organizacja i rozwój Pszczelarskiego Centrum Aktywności, 
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− Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Baczyna- Wysoka- Staw. 

− Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Marwice, 

− Termomodernizacja Sali wiejskiej w Tarnowie, 

− Przebudowa i modernizacja budynku szkoły w Wysokiej – dostosowanie jej do 

potrzeb działalności kulturalnej, integracyjnej oraz jako siedziby organizacji 

pożytku publicznego, 

− Rewitalizacja zabytkowego parku w Marwicach oraz parku w Wysokiej. 

Wykaz przedsięwzięć uzupełniających: 

− Działania organizacyjne Gminy, mające na celu zautomatyzowanie procesu 

rewitalizacji, 

− Działania zwiększające poziom integracji i poczucia lokalnej tożsamości, 

− Projekty edukacyjne nakierowane na podnoszenie kompetencji dzieci i młodzieży 

uczącej się w szkole podstawowej związane z wyrównywaniem szans, 

− Działania zwiększające dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

skierowane do dzieci i młodzieży celu ich aktywizacji społecznej, w tym m.in. 

przez zajęcia kulturalne i artystyczne, 

− Projekty nakierowane odpowiednio do osób starszych aktywizujące społecznie 

przez zajęcia kulturalne i artystyczne, jak również w zakresie zdrowia publicznego, 

− Rewitalizacja i termomodernizacja budynków wielorodzinnych oraz rewitalizacja 

przestrzeni między zabudowaniami (utworzenie i modernizacja miejsc wspólnych, 

placów zabaw, skwerów, miejsc rekreacji i odpoczynku). 

W 2108 r. były i w 2019 r. będą prowadzone działania związane z przygotowaniem 

formalno-prawnym oraz pozyskaniem środków zewnętrznych na działania inwestycyjne: 

− Termomodernizację sali wiejskiej w Tarnowie, 

− Budowę ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Baczyna- Wysoka- Staw, 

− Rewitalizację zabytkowego parku w Marwicach oraz parku w Wysokiej, 

− Organizację i rozwój Pszczelarskiego Centrum Aktywności. 

 

II.4 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Lubiszyn w 2018r., przyjęty uchwałą nr XXXVIII/281/2018 

rady gminy Lubiszyn z dnia 27 czerwca 2018 r. 

Program przyjęty na podstawie art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U z 2017 r. poz. 1840 ze zm.) 

Program ma postawione dwa cele:  

− zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Lubiszyn. 

− zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 

Cele mają być osiągnięte dzięki następującym działaniom: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt; 

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w hotelu dla psów i kotów przez 

okres do 2 tygodni; po tym czasie zwierzęta przekazywane są do schroniska; 

3) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 
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4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

8) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym 

gospodarstwie rolnym; 

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczono w 2018 r. 

w wysokości 37.300,00 zł.  

 

II.5 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, przyjęty Uchwałą  

Nr II/4/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. 

Program przyjęty na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 176, pkt. 1 i art. 179, 

ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tj. Dz.U. z 2018r., poz. 998 ze zm.). 

Do zadań własnych Gminy określonych w w/w ustawie jest opracowanie i realizacja 

strategii rozwiązywania problemów społecznych za szczególnym uwzględnieniem 

wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem i rodziną, czyli tworzenie i wdrażanie gminnego 

programu wspierania rodziny. Głównym jego celem jest wspieranie rodzin wymagających 

pomocy. 

Poważnym problemem, który dotyka niektóre rodziny naszej Gminy jest fakt nadużywania 

alkoholu przez jej członków. Nadużywanie alkoholu często jest przyczyną przemocy 

wobec współmałżonka i dzieci, tj. przemocy fizycznej i psychicznej, zaniedbań w rodzinie, 

oraz spożywania alkoholu przez nieletnich. Wszelkie odchylenia w rodzinie przejawiają 

się w braku właściwej opieki nad dziećmi, niewłaściwymi wzorcami zachowań, 

zaniedbaniami wobec nich, nieporadnością życiową, czy niedostosowaniem społecznym 

(rodziny dysfunkcyjne). 

Program realizowany jest przez GOPS, którego zadaniem jest zapobieganie  

i minimalizowanie tych zjawisk poprzez system wspierania rodziny. System ten powinien 

polegać na podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej  

i pełnieniu ról społecznych. 

Głównym celem Programu jest pomoc rodzinom potrzebującym, która pozwoli na 

efektywne budowanie mechanizmów współpracy z rodziną dziecka w środowisku 

rodzinnym. 

W niniejszym programie wyznaczono cele szczegółowe, do których należą: 

− zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego; 

− podnoszenie standardów pracy służb instytucji pomocowych; 

− zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 

rozwiązywanie już istniejących, a tym samym poprawa funkcjonowania rodziny; 

− pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyciężaniu problemów 

opiekuńczo – wychowawczych poprzez wzmacnianie funkcji rodziny; 
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− reintegracja rodziny poprzez podjęcie funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez 

rodzinę naturalną dziecka po przezwyciężeniu problemów życiowych, 

stanowiących przyczynę umieszczenia dziecka poza rodziną naturalną. 

Program przewiduje realizację zadań przy przyjęciu generalnych założeń dot. jego 

efektywności.  

Należy: 

− zrobić wszystko, aby dziecko pozostało w rodzinie własnej – zgodnie z zasadą 

pomocniczości nie wyręczając zbytnio rodziców, 

− zapobiegać patologiom społecznym, 

− tworzyć rodzinne formy opieki zastępczej, tak aby tylko w ostateczności kierować 

dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

− przygotować wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – 

wychowawczych do samodzielnego życia. 

Bezrobocie i alkohol a także bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych była 

jednym z głównych powodów przyznawania pomocy przez GOPS w ramach Programu. 

Z diagnozy wynika również, że liczba rodzin z dziećmi korzystających z pomocy GOPS 

na przestrzeni lat 2016 – 2017 pozostaje prawie niezmienna.  

Zaplanowane wydatki w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny na kwotę 321 310,00 zł, 

zostały zrealizowane w wartości 306 367,87 zł (95,35%). 

W rozdziale tym ujęte są następujące wydatki: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 

asystenta rodziny w kwocie 41.317,87 zł oraz wydatki związane z realizacją rządowego 

Programu Dobry Start w kwocie 265.050,00 zł. W 2018 r. wypłacono 855 świadczeń 

Dobry Start. 

II.6 Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przyjęty 

Uchwałą NR II/5/2018 RADY GMINY LUBISZYN z dnia 14 grudnia 2018 r. 

Program został przyjęty na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 17 ust.2 pkt 4, art. 110 

ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1508 ze 

zm.), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.  

o ustanowieniu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 (M.P. z 2018r., poz.1007) 

Program, realizowany przez GOPS, zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, 

niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach 

znajdujących się trudnej sytuacji. 

Celem programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym 

publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków  

w szkołach. 

W ramach Programu przewidziane zostały 3 moduły: 

a) moduł dla dzieci i młodzieży, 

b) moduł dla osób dorosłych, 



Raport o stanie Gminy Lubiszyn za 2018 r. 

STRONA 8 

c) moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. 

Gminny program opracowano w oparciu o diagnozę w zakresie potrzeb wsparcia 

społeczeństwa Gminy w zakresie dożywiania. W roku 2017 na terenie Gminy Lubiszyn 

objęto takim wsparciem 320 rodzin (815 osób). W ramach realizowania programu 

dożywiania w 2017 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania 

decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto 

wsparciem 15 uczniów. 

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na 

żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość 

zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. 

Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoliło na 

zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. 

W szczególności realizacja programu przez GOPS nastąpiła w następującym zakresie: 

− zasiłek celowy na dożywianie  - wystawiono 484 decyzji, wypłacono 2.267 świadczeń 

na łączną kwotę 224.900,00 zł. Tą formą pomocy objęto 654 osoby; 

− pomoc rzeczowa na zakup produktów żywnościowych – 259 decyzji, wypłacono 

świadczenia na łączną kwotę 46.359,68 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 125 osób; 

− wykupiono posiłek w szkole dla 204 uczniów na kwotę 127.453,20 zł; 

− dowóz żywności do placówek szkolnych na kwotę 1.287,12 zł. 

Wartość zaplanowanych środków w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na 

kwotę 407 000,00, wykonanie - 400 000,00 zł (98,28%). 

II.7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii, przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/280/2018 Rady Gminy 

Lubiszyn z dnia 27 czerwca 2018 r. na lata 2018-2019, opracowany na podstawie art. 41 

ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz.487, ze zm.), ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii oraz Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020. 

Program został opracowany w oparciu o diagnozy zjawisk i faktów dot. sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych z lat sprzed 2018 r. w wyniku diagnozy, należy 

wyciągnąć wniosek, iż w stosunku do lat poprzednich, znacznie wzrosła podaż alkoholu  

i jego spożycie. Diagnoza dotyczyła również aktywności młodzieży w zakresie 

spożywania alkoholu. Młodzież w dalszym ciągu ma dostęp do alkoholu. Bardzo 

niepokojące jest to, że odbywa się to w domu rodzinnym lub u znajomych. 

Głównym celem strategicznym jest poprawa jakości działań profilaktycznych 

podejmowanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

W programie postawiono wobec powyższego istotne cele cząstkowe:  

a) zmiana postaw dorosłych wobec picia alkoholu i sięgania po psychotropy przez 

dzieci i młodzież oraz zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców 

poprzez prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód 

wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież, 
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b) podniesienie kompetencji członków komisji w zakresie profilaktyki poprzez 

wsparcie osób podnoszących kwalifikacje z zakresu rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

c) Zwiększenie wiedzy radnych, członków rad sołeckich w zakresie polityki lokalnej 

wobec alkoholu jako zadania własnego gminy poprzez organizację szkoleń, 

konferencji, seminariów z zakresu kształtowania polityki wobec alkoholu, 

Wszystkie przewidziane Programem działania realizowane były z uwzględnieniem 

programów rekomendowanych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych  

i Promocji Zdrowia Psychicznego a także były zintegrowane ze Szkolnymi Programami 

Wychowania i Profilaktyki. 

Planowane środki w Dziale 851 rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

w kwocie 88 385,00 zł, zostały  wydatkowane w wysokości 84 831,05 zł (wykonanie 

95,98 % planu). 

II.8 Program współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, przyjęty 

został Uchwałą NR XXXII/231/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 grudnia 2017 r.   

Na rok 2018 ustalono w Programie zadania priorytetowe dotyczące: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

2) ochrony i promocji zdrowia, 

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

6) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

7) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

9) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

10) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

12) promocji i organizacji wolontariatu, 

13) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

14) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

15) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt 1-14. 

Zlecanie realizacji zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowym oraz 

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego obejmuje w pierwszej 

kolejności te zadania, które program określa jako zadania priorytetowe i odbywa się po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym. 

Na ogłoszony dnia 12 stycznia 2018 r. otwarty konkurs ofert dla organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.2 oraz w art.3 ust.3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.  

z 2016 r., poz. 1817) wpłynęły do Urzędu Gminy w zakresie: 

− kultury fizycznej - 13 ofert, 
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− kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 8 ofert. 

1 oferta nie spełniła wymagań formalnych, pozostałe 20 ofert spełniło wymagania 

formalne oraz merytoryczne przewidziane przepisami.  

W zakresie kultury fizycznej wnioskowano o kwotę łączną 227 505,00 zł, dotacje zaś 

przyznano w kwocie 140 025,00 zł. 

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wnioskowano o kwotę 48 216,00 

zł, dotację przyznano w wysokości łącznej 16 450,00 zł. 

Ponadto, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w 2018 roku w trybie pozakonkursowym - „mały grant”, 

udzielone zostały następujące dotacje: 

− w zakresie kultury fizycznej – 5 organizacjom na wnioskowaną kwotę  

20 873,00 zł przyznano wsparcie o wartości 15 383,00 zł, 

− w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 4 organizacjom na 

wnioskowaną kwotę 22 900,00 zł, przyznano dotację o wartości 16 500,00 zł. 

W szczególności na kwotę w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z planu 

31 000,00 zł, zrealizowano zadania w kwocie 30 442,40 zł, tj. 98,20% a w zakresie kultury 

fizycznej z planowanej kwoty 159 000,00 zł, zrealizowano zadania w kwocie 155 408,00 

zł, tj. 97,74  %.   

Dodatkowo, poza ww. zakresami przyznane zostało dofinasowanie dla Fundacji Obrony 

Praw Zwierząt ANACONDA na zadanie „MOPSiK - sterylizacja i kastracja zwierząt na 

terenie gminy Lubiszyn” - w kwocie 2 000,00 zł. 

III. FINANSE GMINY 

W budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano dochody w wysokości 32 372 634,15 zł, 

wykonano zaś dochody w kwocie 33 585 444,88 zł (103,13% planu), w tym majątkowe  

w kwocie 947 933,51 zł. Na zwiększenie dochodów miały wpływ kwoty ponadplanowe  

z: opłat za usługi cmentarne, najmu i dzierżawy, środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych, wpływy z podatków dochodowych od osób 

fizycznych (PIT), wpływy z podatków lokalnych, z działalności gospodarczej osób 

fizycznych, wpływy ze środków transportowych, wpływy z odsetek od nieterminowych 

wpłat z tytułu podatków i opłat, z opłat za przedszkole. 

Wydatki Gminy zaplanowano w wysokości 37 705 061,36 zł, zaś wykonano na kwotę 

34 281 252,46 zł. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 27 259 524,77 zł, natomiast 

inwestycyjne na wartość 7 021 727,69 zł. Wydatki jednak wykonano na poziomie 

90,92 %. Wpływ na to miały następujące okoliczności: 

− niezrealizowanie wydatku inwestycyjnego na przebudowę drogi gminnej  

w miejscowości Wysoka z powodu braku możliwości wyłonienia wykonawcy 

zadania w krótkim czasie. Gmina uzyskała decyzję o możliwości skorzystania  

z dofinansowania w ramach programu przebudowy dróg gminnych i powiatowych 

w trzecim kwartale roku. 
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− niezrealizowanej inwestycji termomodernizacji sali wiejskiej w Tarnowie  

z powodu przedłużającej się oceny projektu, 

− zmniejszonym od zakładanego zakresu usług remontowych (sala sesyjna, 

cmentarze), 

− niewykonany poziom wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 027,76 zł. 

Informacja o kształtowaniu się nadwyżki / deficytu gminy Lubiszyn za okres od 01 

stycznia do 31 grudnia 2018r. 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) 
Wykonanie od 

początku roku 

 DOCHODY  32 372 634,15 33 385 444 ,88 

 Dochody bieżące 31 515 023,09 32 437 511,37 

 Dochody majątkowe 857 611,06 947 933,51 

 WYDATKI  37 705 061,36 34 281 252,46 

Wydatki bieżące 29 162 523 ,34 27 259 524,77 

Wydatki majątkowe 8 542 538,02 7 021 727,69 

NADWYŻKA / DEFICYT  - 5 332 427,21 - 895 807,58 

      

 Przychody ogółem 

 z tego: 
5 996 427,21 11 292 265,47 

kredyty i pożyczki  2 671 062,60 2 555 366,57 

Nadwyżka z lat ubiegłych  1 640 931,31 5 769 170,52 

Inne źródła (wolne środki) 1 334 433,30 2 617 728,38 

Spłaty udzielonej pożyczki 350 000,00 350 000,00 

    

Rozchody ogółem 

 z tego: 
                             664 000,00 664 000,00 

Spłaty kredytów i pożyczek 664 000,00 664 000,00 
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Wyszczególnienie Plan (po zmianach) 
Wykonanie od 

początku roku 

Pożyczki (udzielone) 0,00 0,00 

 

Rok 2018 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości – 895 807,58 zł. 

Lata poprzednie zakończyły się następującymi wynikami:  

• rok 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 563 553,26 zł. 

• rok 2016 zamknął się deficytem w wysokości - 678 478,69 zł. 

• rok 2017 zamknął się nadwyżką w wysokości  2 382 060,09 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina posiada saldo zobowiązań na kwotę: 4 509 124,95zł 

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki, co oznacza, że wysokość zadłużenia  

w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wynosi 13,51  %. 

Dokonano spłaty kredytów i pożyczki na dzień 31.12.2018 w wys. 664 000,00 zł a koszty 

obsługi długu wyniosły 94 004,64 zł. 

Podatnicy: 

W 2018 roku liczba podatników wyniosła: 4060 osób fizycznych i 46 osób prawnych.  

Podatek rolny od osób prawnych - wymiarem objęto 28 osób prawnych.  

Podatek leśny od osób prawnych - wymiarem objęto 6 osób prawnych. 

Podatek od nieruchomości - wymiarem objęto łącznie 4060 osób fizycznych. 

Podatek od środków transportowych - wymiarem objęto 28 osób fizycznych.  

Podatek od środków transportowych - wymiarem objęto 3 osób prawnych.  

Podatnikom, którzy nie dotrzymali terminów płatności poszczególnych rodzajów 

podatków wystawiono łącznie 840 upomnień oraz 331 tytułów wykonawczych oraz 98 

wezwań do zapłaty dotyczących należności cywilnoprawnych.  

Jednostki prowadzą księgi rachunkowe w programach komputerowych: „FKB Radix”; 

„FK Rekord”; „Comarch ERP Optima”. 

 

IV. MAJĄTEK GMINY 

 

Majątek Gminy powiększył swoją wartość w wyniku działań w 2018 r., w efekcie 

realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach oraz w budynkach i lokalach. 

 Majątek administracyjny gminy stanowią: 

• nieruchomości zabudowane oddane w najem: 

− lokale i budynki mieszkalne (43 umowy  najmu i 5 umów podnajmu).  
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− lokale użytkowe (centrala telefoniczna w Stawie; Apteka Lubiszyn; 

Ośrodki Zdrowia: Baczyna, Lubiszyn, Ściechów, Staw; Gabinety 

Stomatologiczne: Baczyna, Lubiszyn; Gabinet Fizjoterapii - Baczyna; 

logopeda - Baczyna), 

• nieruchomości gruntowe oddane w dzierżawę na podstawie umów dzierżaw o pow. 

5,12 ha (wykorzystywane na cele rolne, przydomowe ogródki oraz posadowienie 

blaszanych garaży), 

• nieruchomości nabyte do zasobów komunalnych:  

− przejęte ze Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę  

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, ze zm.) – 

głównie drogi i rowy, 

• nabyte w drodze spadku po zmarłym, 

• grunty stanowiące zasoby gminy, wykorzystywane jako drogi gminne, cmentarze,  

boiska, tereny zieleni, rowy, grunty zadrzewione zakrzewione, ujęcia wody, 

przepompownie ścieków, grunty stanowiące tereny komunikacyjne pomiędzy 

blokami, 

• drogi gminne (drogi numerowane i pozostałe drogi dojazdowe do pól oraz drogi 

wewnętrzne komunikacyjne), 

• nieruchomości zabudowane oddane w użyczenie o pow. 11,80 ha (nieodpłatnie)  

dla osób fizycznych i jednostek pomocniczych (budynek byłej remizy w Baczynie, 

hydrofornie, oczyszczalnia ścieków, szkoły, przedszkola, biblioteki, boiska, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas Lubiszyn, Posterunek Policji, 

Spółka Wodna, Kluby Seniora), 

• cmentarze: Staw, Ściechów, Lubiszyn, Tarnów, Wysoka, Lubno, Baczyna, 

Marwice, 

• boiska: Staw, Baczyna, Lubno, Lubiszyn, Tarnów, Ściechów, Wysoka, Marwice, 

• place zabaw: Staw, Podlesie, Mystki, Gajewo, Lubiszyn, Tarnów, Lubno, Wysoka, 

Baczyna, Ściechów, Ściechówek, 

• lasy i tereny zieleni: las w Chłopinach, Lubiszynie, Ściechowie, Stawie i Lubnie. 

Tereny zieleni stanowią skwery oraz parki wiejskie w Lubnie, Marwicach  

i Wysokiej, 

• remizy strażackie: Staw, Lubno, Ściechów, Lubiszyn, Ściechówek, 

• sale wiejskie: Staw, Ściechów, Ściechówek, Lubiszyn (dwie sale), Brzeźno, 

Mystki, Gajewo, Tarnów, Lubno Wysoka, Baczyna, Marwice. 

• przedszkola: Lubiszyn, Baczyna, Lubno (prowadzone przez Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubnie „PROMYK”) 

• szkoły Podstawowe: w Baczynie, Ściechowie, Stawie i Lubiszynie oraz 

udostępnione Stowarzyszenia Przyjaciół w Lubnie „PROMYK”, 

• ośrodki zdrowia z gabinetami: w Stawie, Ściechowie, Lubiszynie, Baczynie, 

• punkt apteczny Lubiszyn. 

 

Poniżej wykazano wartość początkową majątku gminy (środków trwałych) wg ich grup 

przynależności i wartości: początkowej i netto – po umorzeniach. 
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Grupa środków trwałych 

Wartość 

początkowa 

(brutto) 

 – stan na 

początek roku 

2018 (zł) 

Wartość 

początkowa – 

stan na koniec 

roku 2018 (zł) 

Wartość netto 

środków 

trwałych (po 

umorzeniach), 

stan na koniec 

31.12.2018 r. (zł) 

Grunty,  w tym prawo 

użytkowania wieczystego 

gruntu (grupa 0) 

 

4 136 701,00 

 

4 774 969,00 

 

 

4 136 701,00 

Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej 

(grupa 1,2) 

 

32 828 932,17 

 

38 235 431,95 

 

 

26 554 802,33 

Urządzenia techniczne i 

maszyny (grupy 3-6) 

 

5 096 593,94 

 

5 130 629,93 

 

 

2 909 592,43 

 

Środki transportu (grupa 7) 

 

 

439 685,91 

 

498 491,99 

 

 

137 798,56 

 

Inne środki trwałe (grupa 8) 

 

380 611,47 

 

575 707,21 

 

238 952,70 

 

Razem 

 

42 882 524,49 

 

49 215 230,08 

 

 

 

34 616 115,02 

 

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - 166 362,71 zł. 

  

Wartości niematerialne i prawne 

Nazwa wartości 

niematerialnych  

i prawnych 

Wartość początkowa 

(brutto) 

– stan na początek roku 

2018 

Wartość początkowa – 

stan na koniec roku 2018 
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Wartości niematerialne  

i prawne 

 

21 520,43 

 

21 520,43 

Programu komputerowe, 

licencje 

 

735 656,64 

 

737 058,84 

Razem 757 177,07 758 579,27 

Papiery wartościowe lub prawa – 13 986 szt.  na wartość 5 409 324,80 zł. 

Odpisy aktualizujące wartość należności: stan na początek 2018 r. 5 967 325,03 zł, zaś na 

koniec 2018 r.  3 827 079,33 zł. 

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - 4 835 637,35 zł. 

 

V. REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE 

ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 

L

p. 

Nawa 

programu/I

Z 

Tytuł projektu 

Czas 

realizacji

/rok/kw 

Wydatki 

całkowite 

(zł) 

Wydatki 

kwalifikowane 

(zł) 

Wydatki 

Gminy         i 

koszty 

niekwalifikow

ane (zł) 

Dofinansow

anie (zł) 

1 RPO 

Lubuskie 

2020/UMW

L 

Rozwój e-usług w 

Gminie Lubiszyn 

2015/III-

2018/I 
1 327 155,50 1 206 038,81 320 871,92 1 029 802,05 

2 
RPO 

Lubuskie 

2020/UMW

L 

Modernizacja 

infrastruktury 

przedszkolnej                          

w Gminie 

Lubiszyn 

2017/VII-

2018/VIII 

1 806 034,33 1 442 890,09 556 059,30 1 226 456,56 

        

3 PROW/LGD 

Budowa 

infrastruktury 

turystycznej                                       

i rekreacyjnej 

wraz z 

2017/IX-

2018/VIII 
551 409,00 339 362,22 335 473,00 215 936,00 
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zagospodarowani

em plaży nad 

jeziorem 

Marwicko 

4 

Województw

o Lubuskie, 

Ministerstwo 

Rozwoju 

Partycypacja i 

aktywizacja 

kluczem do 

kompleksowej 

rewitalizacji - 

działania 

przygotowawcze 

w Gminie 

Lubiszyn 

 PROGRAM 

REWITALIZACJ

I GMINY 

2017/VIII

-2018/III 

        

        

57 250,00 57 250,00 5 725,00 51 525,00 

        

5 WFOŚiGW 

Mobilne awaryjne 

zasilanie 

energetyczne dla 

stacji uzdatniania 

wody w Gminie 

Lubiszyn 

2017/X-

2018/I 
64 300,00 52 276,42 38 161,79 26 138,21 

6 WFOŚiGW 

Przebudowa stacji 

uzdatniania wody 

wraz                          

z rozbudową sieci 

wodociągowej, 

modernizacja 

przepompowni 

ścieków  w 

miejscowości 

Lubiszyn oraz 

budowa sieci 

kanalizacji 

sanitarnej wraz z 

przepompownią 

w miejscowości 

Wysoka 

        

264 337,74 
Dotacja       

2017/VII-

2018/VIII 
      

Pożyczka  1 879 718,61 1 485 276,97 360 014,30   

  

2017/VII-

2018/VIII 

      1 255 366,57 

7 

RPO 

Lubuskie 

2020/UMW

L 

Dep. EFS 

Mam szansę pójść 

do przedszkola 

2018/VIII

-

2019/VIII 

334 576,90 334 576,90 50 186,54 284 390,36 

8 

Ogólnopolsk

i Program 

Finansowani

a Służb 

Ratowniczyc

h / 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

Zakup średniego 

samochodu 

ratowniczo - 

gaśniczego dla 

OSP Lubno 

2018/X-

XII 

        

        

779 820,00 779 820,00 289 820,00 490 000,00 
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9 

Lubuskie 

Siłownie pod 

chmurką/ 

UMWL 

Realizacja siłowni 

zewnętrznej w 

ramach programu 

pn "Lubuskie 

siłownie w pod 

chmurką" na 2018 

rok w 

miejscowości 

Tarnów 

2018/III-

XI 
26 280,20 26 280,20 13 140,10 13 140,10 

10 

Fundusz 

Sprawiedliw

ości - 

Program 

Ministerstwa 

Sprawiedliw

ości 

Doposażenie 

jednostek OSP 

funkcjonujących 

na terenie Gminy 

Lubiszyn w sprzęt 

ratowniczy 

2018/X-

XII 

        

        

35 725,00 35 725,00 357,25 35 367,75 

        

        

      RAZEM 6 862 269,54 5 759 496,61 1 969 809,20 3 637 093,77 

            Pożyczka 1 255 366,57 

 

VI. PROMOCJA GMINY 

Gmina w 2018 r. prowadziła 1 tytuł prasowy, tj. Lubiszyńskie wieści, zarejestrowany przez 

Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny w Gorzowie Wlkp. 16.12.2015 r. pod nr 234 – którego 

wydawanie wiązało się z wydatkami w 2018 r. w wysokości 19 528,96 zł, co stanowi  

99,99% planu w kwocie 19 530,00 zł. 

Ważną rolę promocji Gminy odgrywają również organizowane wydarzenia kulturalne  

i integracyjne, o których mowa w p. XVI niniejszego opracowania. 

 

VII. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 

W gminie działa 1 samorządowy zakład budżetowy Zakład Usług Komunalnych (ZUK) 

oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS). 

Uwaga: działalność GOPS opisana została w pkt. X POMOC SPOŁECZNA 

Podstawowa działalność Zakładu Usług Komunalnych realizowana była w 2018 r. jest  

w następującym zakresie: 

▪ nadzorowanie 4 stacji ujęć wodnych (hydroforni) w miejscowościach Lubiszyn, 

Lubno, Staw, Gajewo wraz z siecią wodociągową (z wyłączeniem miejscowości 

Baczyna i Marwice – obsługuje PWiK Gorzów Wlkp.), 

▪ ujęcie (wydobycie), uzdatnianie i zaopatrzenie w niezbędną ilość wody pitnej 

mieszkańców Gminy Lubiszyn, 

▪ uzyskiwanie pozytywnych parametrów bakteriologicznych i fizyko-chemicznych 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
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▪ eksploatację mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, poprzez 

zapewnienie procesów oczyszczania i odprowadzenia ścieków oczyszczonych do 

rowu melioracyjnego oraz gromadzenie osadu i skratek z procesu oczyszczania, 

▪ odbiór, transport ścieków beczką asenizacyjną do punktu zrzutu w obiekcie 

oczyszczalni ścieków w Lubiszynie od mieszkańców eksploatujących zbiorniki 

bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

▪ kontrolowanie ilości i jakości dostarczanych ścieków oraz wytworzonego osadu 

ściekowego, 

▪ nadzór i obsługa 12 przepompowni ścieków w Tarnowie i Lubiszynie, 

▪ zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowościach: Dzikowo, Brzeźno, 

Lubiszyn, Tarnów, Łąkomin, Buszów, 

▪ wydawanie promes i warunków technicznych przyłączy wodnych  

i kanalizacyjnych, 

▪ wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych i usuwanie awarii sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej, 

▪ wykonywanie zleconych przez Urząd Gminy prac z uwzględnieniem możliwości 

sprzętowych i kadrowych, bez naruszania ciągłości zadań statutowych, 

▪ administrowanie sprzętem własnym. 

Dostęp do sieci wodociągowej w gminie na terenie obsługiwanym przez Zakład Usług 

Komunalnych posiada 96,99 % mieszkańców (ogólna liczba mieszkańców ww. 

miejscowości – 4850, liczba mieszkańców podłączonych do wodociągu – 4704). 

Dostęp do sieci kanalizacyjnej w gminie na terenie obsługiwanym przez Zakład Usług 

Komunalnych (tj.: Lubiszyn, Tarnów) posiada 82,44 % mieszkańców (ogólna liczba 

mieszkańców ww. miejscowości – 1088, liczba mieszkańców podłączonych do kanalizacji 

– 897). 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 1173 przyłączy do sieci wodociągowej, a na dzień 31 

grudnia 2018 r. 1195 przyłączy. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 239 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 

grudnia 2018 r. 244 przyłącze. 

W 2018 r. doszło do 7 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem były zatory.  

W 2018 r. doszło do 14 awarii sieci wodociągowej, których powodem były: materiały  

o niskiej wytrzymałości z lat siedemdziesiątych (PCV, żeliwo, azbest), skorodowane 

nawiertki i łączenia przyłączy z siecią.  

W planach finansowych na rok 2018 tych jednostek przewidziano przychody i wydatki na 

poziomie 1 520 000,00 zł. Przychody i wydatki zrealizowane zostały w wysokości  

1 187 519,12, tj. w 78,13%. Nie zostały one wykonane zgodnie z założeniami, gdyż 

przychody Zakładu Usług Komunalnych uzależnione są od wielkości sprzedaży, na którą 

Zakład nie ma wpływu. W 2018 roku nastąpiła zmiana taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Po raz pierwszy taryfa zatwierdzana była 

przez Przedsiębiorstwo Państwowe Wody Polskie, a nie jak dotychczas przez Związek 

Celowy Gmin MG-6 i Radę Gminy Lubiszyn. Zatwierdzone i wprowadzone stawki są 

niższe od planowanych przez ZUK. 

W porównaniu z rokiem 2017 wykonanie planu wzrosło o prawie 9%.  
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Na dzień 31 grudnia 2018r. należności netto wynosiły 152.963,83 zł. Były one wyższe od 

należności wykazanych na koniec 2017 roku (122.788,44 zł). W porównaniu do 

poprzedniego roku niższe były natomiast należności wymagalne, które na koniec roku 

2017 wynosiły 32.450,43 zł. 

Zakład uzyskał w 2018 r. dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 60 000,00zł, 

która została wykorzystana w 100% na zadnie inwestycyjne budowy wodociągu  

w Lubiszynie. 

Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie zaopatruje w wodę pitną następujące 

miejscowości: Brzeźno, Dzikowo, Mystki, Gajewo, Lubiszyn, Tarnów, Ściechów, 

Ściechówek, Chłopiny, Staw, Podlesie, Smoliny, Kozin, Lubno, Wysoka. 

Wydobycie i sprzedaż wody w 2018r. w poszczególnych hydroforniach przedstawia się 

następująco: 

 

 

 

Hydroforn

ia 

Wydobycie w m3 

Sprzedaż  

w m3 

2018 

Zużycie 

technologic

zne 

(płukanie 

sieci, 

potrzeby 

własne) w  

m3 

Straty 

bezpowr

otne 

nieuzasa

dnione 

(bez 

dochodu

) w  m3 

2015 2016 2017 2018 

Lubiszyn 

129 

710,0

0 

125 

130,00 

107 

780,00 

120 

132,00 
73 112,50 24 026,40 22 993,10 

Staw 

42 

807,0

0 

38 752,00 36 504,00 38 683,00 22 303,00 7 736,60 8 643,40 

Lubno 

67 

700,0

0 

74 999,00 86 492,00 75 527,00 41 031,00 15 105,40 19 390,60 

Gajewo 

18 

975,0

0 

16 875,00 15 975,00 18 526,00 14 022,00 3 705,20 798,80 

RAZEM: 

259 

192,0

0 

255 

756,00 

246 

751,00 

252 

868,00 

150 

468,50 
50 573,60 51 825,90 



Raport o stanie Gminy Lubiszyn za 2018 r. 

STRONA 20 

Przyczyny strat wody: 

▪ ubytki z nieszczelnego systemu sieciowego i przyłączy wodociągowych (przed 

wodomierzem), 

▪ trudne do zdiagnozowania przyczyny, wynikające z niedokładności pomiaru, 

▪ powstałe podczas awarii sieci wodociągowej, 

▪ technologiczne - wynikające z potrzeby utrzymania jakości wody i sprawności 

urządzeń wodociągowych poprzez: 

− płukanie sieci wodociągowej, 

− płukanie złóż filtracyjnych i zbiorników wyrównawczych. 

Efektywność sprzedaży (stosunek wartości z zafakturowanej objętości wody dostarczonej 

odbiorcom do zmierzonej objętości wody wprowadzonej do sieci wodociągowej) 

Opomiarowanie.  

Bardzo ważnym elementem określania ilości wody sprzedanej jest właściwe jej 

opomiarowanie. Na ogólną liczbę 1556 wodomierzy głównych Zakład zakupił i wymienił: 

− w 2016r. - 244 szt. 

− w 2017r. - 130 szt. 

− w 2018r. - 200 szt. 

Oczyszczalnia ścieków 

Oddana w 2015r. do użytku, zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, w pełni spełnia 

wymagania w zakresie oczyszczania ścieków socjalno-bytowych, o dopuszczalnych 

parametrach zanieczyszczeń, określonych w stosownych przepisach i umowie na usługę 

odbioru ścieków socjalno-bytowych, pochodzących ze zbiorników bezodpływowych dla 

odbiorców indywidualnych oraz ścieków bytowych pochodzących ze zbiorczej kanalizacji 

sanitarnej. 

Wszystkie badania ścieków oczyszczonych potwierdziły skuteczną redukcję 

zanieczyszczeń. Wyniki są zgodne z dopuszczalnymi wartościami wskaźników 

zanieczyszczeń oczyszczonych ścieków wprowadzanych do ziemi, które określono  

w pozwoleniu wodnoprawnym. 

Hydrofornia 

Efektywność sprzedaży w % 

2015 2016 2017 2018 

Lubiszyn 47,03 49,85 58,35 60,86 

Staw 51,71 58,12 58,42 57,66 

Lubno 55,48 52,38 43,37 54,33 

Gajewo 75,72 79,54 77,84 75,69 

RAZEM: 52,11 53,80 54,37 59,50 



Raport o stanie Gminy Lubiszyn za 2018 r. 

STRONA 21 

Prowadzone są badania kontrolne ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych. 

W szczególności w 2018 r., w zakresie sieci wodociągowej i hydroforni wykonano 

następujące zadania: 

− usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej, 

− zamontowano/wymieniono na nowe 13 hydrantów, 

− zmodernizowano stację uzdatniania wody w Lubiszynie (I etap), 

− przedłużono odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Lubiszyn przy  

ul. Pocztowej. 

W zakresie gospodarki ściekowej:  

− zapewniono funkcjonowanie oczyszczalni, przepompowni ścieków, sieci 

kanalizacyjnej poprzez usunięcie wszystkich awarii i zatorów, 

− wyremontowano w niezbędnym zakresie przepompownię ścieków przy  

ul. Myśliborskiej w Lubiszynie. 

 

VIII. MIESZKAŃCY GMINY 

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się 

o 49 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 6.680 osób, w tym 3.310 kobiet 

i 3.370 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

• liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 527 osób, 

a liczba mieszkańców – 588, 

• liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 2.014 osób, a 

liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 2.427, 

• liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 769, a liczba mieszkańców: 

355. 

W 2018 r. narodziło się w gminie 69 osób, w tym 39 dziewczynek i 30 chłopców, a zmarło 

97 osób, w tym 44 kobiet i 53 mężczyzn. Wobec tego wystąpił ujemny przyrost 

naturalny w 2018 r. i wyniósł -28. Najczęstszą przyczyną zgonów były choroby 

nowotworowe.  

W 2018 r. nie odnotowano zgonów niemowląt. 

Liczba mieszkańców wg grup wiekowych 
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Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale  bezrobotnych oraz liczba osób 

bezrobotnych z prawem do zasiłku w 2018 r. 

 

Status Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Bezrobotni 

ogółem 

 

1 118 

 

426 

 

692 

Bezrobotni z 

prawem do zasiłku 

 

227 

 

96 

 

131 

Długotrwale 

bezrobotni 

 

449 

 

144 

 

305 

 

 

Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentow pomocy społecznej (wskaźnik obliczany jest 

jako stosunek liczby osób w rodzinach korzystajacych z pomocy społecznej z powodu 

bezrobocia do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy ogółem). 

Rok Wskaźnik 

(%) 

2014 64 

2015 56 

2016 43 

2017 30 

2018 23 
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Wskaźnik bezrobocia znacząco maleje na przestrzeni ostatnich lat. Mają na to wpływ 

zjawiska makroekonomiczne, polityka społeczna rządu jak również aktywna polityka 

wsparcia realizowana przez GOPS w Lubiszynie. 

Liczba osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej na podstawie wydanych 

decyzji administracyjnych przez GOPS 

 Liczba świadczeniobiorców 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Gmina  1058 1037 940 870 816 

Powiat 

(średnio) 

587 591 525 469 423 

Województwo 

(średnio) 

734 702 633 554 512 

 

 

IX. OCHRONA ZDROWIA 

Na terenie gminy nie funkcjonowały podmioty lecznicze, zarządzane przez gminę.  

Funkcjonował natomiast Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej 

mieszkańców Gminy Lubiszyn w 2018r. - kwota przeznaczona ze środków gminy - 

15.000,00 zł. Program nie miał finansowego wsparcia zewnętrznego. Z programu 

skorzystało 99 osób.  

W ramach ochrony zdrowia stosowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zasilany ze środków 

uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. i na dzień 31 grudnia 2018 r. 19 podmiotów posiadało 

zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Z tego funduszu na 2018 r. zaplanowano wpływ 98.000,00 zł. Dochody zrealizowano  

w 99,13% tj. w kwocie 97 144,25 zł.  

Ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu sfinansowane zostały 

następujące wydatki: 
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− wynagrodzenie za pełnienie dyżurów psychologa udzielającego wsparcia 

psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą lub uzależnieniem od substancji 

psychoaktywnych na terenie Gminy Lubiszyn,  

− wynagrodzenie bezosobowe dla osoby wspierającej pracę socjalną pracowników 

GOPS Lubiszyn (pracowników socjalnych i asystenta rodziny), w tym motywowanie 

i wspieranie w procesie zmian, m.in. osób uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych i ich rodzin oraz systemów rodzinnych dotkniętych przemocą,  

− wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzanie wywiadów z rodzinami objętymi 

monitoringiem rodzin z Niebieską Kartą i rodzin problemami nadużywania  alkoholu 

z ramienia GKRPA, 

− wynagrodzenie bezosobowe za pełnienie dyżuru w Punkcie Konsultacyjno-

Informacyjnym (jako  element lokalnego systemu profilaktyki i pomocy osobom 

uzależnionym i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, syndromem 

współuzależnienia i przemocą domową).  

− wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie prac organizacyjno-technicznych  

i pomocniczych na rzecz GKRPA oraz  za pełnienie funkcji pełnomocnika wójta ds. 

realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

− wynagrodzenia bezosobowe za posiedzenia członków gminnej komisji kosztów 

poniesionych za udział w warsztatach terapeutyczno-integracyjnych przedstawicieli 

grupy i sympatyków ruchu trzeźwościowego. Celem warsztatów jest dążenie do 

stworzenia mocnej więzi i polepszenia współpracy między poszczególnymi 

członkami grupy ruchu trzeźwościowego. Wszystkie te działania wspomagają 

proces terapeutyczny. 

Ze środków będących w dyspozycji GKRPA sfinansowano również pracę streetworkera, 

zaangażowanego po raz pierwszy w Gminie do skuteczniejszego wsparcia osób 

uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - w okresie od miesiąca czerwca do końca 2018 r.  

Indywidualnym wsparciem zostało objętych 13 osób i rodzin. Zakres działania 

streetworkera, w 13 różnych przypadkach, to: 

− motywacja do utrzymania abstynencji, indywidualne spotkania i pomoc w dotarciu 

osoby uzależnionej na terapię w Gorzowie Wlkp., 

− przeprowadzono rozmowy edukacyjno-motywacyjne do zmiany myślenia, postawy 

wobec osoby bliskiej trwającej w chorobie alkoholowej, 

− wsparcie i motywacja do zmian, pomoc w zdobyciu niezbędnych rzeczy dla nowo 

narodzonego dziecka (wózka dla dziecka, mebli, ubrań dla dzieci itp.).   

− pomoc i wsparcie, próba motywacji do dalszej abstynencji po powrocie do nałogu,  

a także pokazanie metod postępowania z osobą, która nie potrafi na dłużej utrzymać 

abstynencji, 

− wielokrotne wizyty w środowisku, praca z rodziną (wszyscy z problemem 

alkoholowym). Motywacja do podjęcia terapii uzależnień. Dalsza praca w środowisku 

do pełnej realizacji zamierzonych osiągnięć (terapii), 

− motywacja do zmian w życiu i postawy do danych sytuacji, 

− praca nad motywacją do podjęcia terapii uzależnień, która zaowocowała wyjazdem na 

detoks do właściwej jednostki i podjęcie terapii. Praca z całą rodziną. Opieka nad 

rodziną po  śmierci męża, 

− motywacja i przygotowanie do terapii, 

− przygotowanie do terapii, cotygodniowy  monitoring w środowisku, 

− rozmowy nad formą planu trzeźwienia, 

− motywacja  do podjęcia terapii i zmiany stylu życia osoby bezdomnej.  
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Inne działania streetworkera: 

− bieg dookoła woj. lubuskiego "Ludzie z pasją” – bieg pokazujący terapeutyczny wpływ 

na postawy ludzkie i stanowiący bodziec do zmian. Bieg dodatkowo promował gminę 

Lubiszyn na całej trasie 600-kilometrowego biegu, 

− ścisła, skoordynowana współpraca z pracownikami GOPS jak i GKRPA.    

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło […] zgłoszeń 

przypadków nadużywania alkoholu.  

W Gminie Lubiszyn w 2018 r. nikomu nie odebrano zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

 

Zwalczanie Narkomanii 

Plan wydatków, to 9.615,00  zł;   wykonanie: 6.173,36 zł (64,21 % planu). 

Środki przeznaczono na: 

− zakup 10 sztuk narkotestów, 

− warsztaty terapeutyczno-integracyjne przedstawicieli grupy i sympatyków ruchu 

trzeźwościowego. Celem warsztatów jest dążenie do stworzenia mocnej więzi  

i polepszenia współpracy między poszczególnymi członkami grupy ruchu 

trzeźwościowego. W czasie tych warsztatów przeprowadzono mitingi, spotkania 

warsztatowe w grupach (podnoszące kompetencje społeczne uczestników), zajęcia 

rekreacyjne (mające charakter terapeutyczny, ponieważ uczestnicy poznawali 

sposoby na konstruktywne spędzanie czasu bez spożywania substancji 

psychoaktywnych), 

− nagrody konkursowe (nagrody książkowe w konkursie plastyczno-literackim  

pt. Alkohol i narkotyki kradną wolność), 

− zakup publikacji, w tym gotowych materiałów programów i profilaktyki 

uzależnień dla GKRPA i PN,  

− zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA, 

− zakup materiałów na realizację projektu „Ocalić więzi” jako działanie z obszaru 

profilaktyki uniwersalnej, 

− zakup długopisów promujących  numer  telefonu linii zaufania, 

− usługi pocztowe związane z prowadzeniem GKRPA, 

− usługa związana z badaniami i wydaniem opinii biegłych sądowych zgodnie 

z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości (zobowiązanie do leczenia 

odwykowego jako zadanie GKRPA), 

− szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego celem podniesienia kompetencji 

i umiejętności w pracy z rodzinami dotkniętych przemocą 

i problemem alkoholowym. 

W Gminie funkcjonowały dwa punkty apteczne: 

− Punkt Apteczny Lubiszyn, ul. Myśliborska 16, 66-433 Lubiszyn 

− Apteka MIŁA, ul. Gorzowska 19, 66-432 Baczyna. 
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X. POMOC SPOŁECZNA 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć (na podstawie 

liczby wypłaconych świadczeń) 

Grupa Ogółem Kobiety Mężczyźni 

Produkcyjny  315 183 132 

Poprodukcyjny 90 77 13 

 

 

 

Wskaźnik deprywacji lokalnej 

Deprywacja - stan wywołany brakiem możliwości zaspokojenia istotnych potrzeb. 

Wymiary deprywacji lokalnej obejmują: dochody ludności, zatrudnienie, warunki życia,  

edukację oraz dostęp do dóbr i usług. 

Wskaźnik deprywacji lokalnej w Gminie Lubiszyn ciągle spada. 

Rok Wskaźnik deprywacji lokalnej 

2016 13,68 % 

2017 12,60% 

2018 11,92% 

 

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2103 447 1 283 

2014 404 1 139 

2015 405 1 083 

2016 451 1 156 

2017 476 1 120 

2018 431 1 010 
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Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin 

 Liczba rodzin pobierających świadczenia 

Typy rodzin Świadczenia niepieniężne Świadczenia pieniężne 

jednoosobowe 71 150 

wieloosobowe 130 198 

 

Powody udzielania pomocy rodzinom (ranking) 

Powody udzielonej pomocy Liczba rodzin - 

ogółem 

Ubóstwo 207 

Długotrwała lub ciężka choroba 163 

Niepełnosprawność 154 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 90 

Bezrobocie 82 

Alkoholizm 47 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

36 

Potrzeba ochrony macierzyństwa - 

wielodzietność 

31 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – rodziny 

niepełne 

24 

Zdarzenie losowe 8 

Bezdomność 6 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 

5 

Przemoc w rodzinie 3 

Narkomania 2 

Sieroctwo 1 

Sytuacja kryzysowa 1 

 

 

 

Główne powody przyznania świadczeń w roku 

  Liczba świadczeń 

Powód przyznania Ogółem Świadczenia 

niepieniężne 

Świadczenia 

pieniężne 

Ubóstwo 19 262 15 214 4 048 

Niepełnosprawność 10 110 7 499 2 611 

Wielodzietność 9 558 8 572 986 

Długotrwała lub ciężka 

choroba 

 

9 472 

 

7 594 

 

1 878 

Bezrobocie 6 806 5 581 1 225 
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Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych 

Rok Liczba osób 

2014 16 

2015 16 

2016 16 

2017 15 

2018 18 

 

Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej 

 Liczba rodzin 

Udzielone świadczenia 2014 2015 2016 2017 2018 

Interwencja kryzysowa 20 20 20 20 20 

 

Wysokość świadczeń pieniężnych wydatkowanych w poszczególnych latach 

Rok Kwota świadczeń pieniężnych (zł) 

2014 895 904,30 

2015 847 561,75 

2016 871 410,29 

2017 846 631,85 

2018 755 667,83 

 

Liczba rodzin (średnia) korzystających ze świadczenia wychowawczego (500+) 

Rok Liczba rodzin 

2017 474 

2018 437 

 

Kwota wypłaconych świadczeń 

Rok Wydatki (zł) 

2017 4 517 502,00 

2018 4 275 438,00 

Świadczenia 500+ przyznane na pierwsze dziecko do ogółu rodzin otrzymujących 

świadczenie 

Liczba rodzin pobierających 

świadczenia na pierwsze dziecko 

Liczba pozostałych rodzin Wskaźnik 

320 117 73% 

 

Uwaga: świadczenie na pierwsze dziecko przysługiwało rodzinom, w których dochody nie 

przekraczały 800 zł miesięcznie na osobę lub 1200 zł miesięcznie na osobę, gdy w rodzinie 

jest dziecko niepełnosprawne.  
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Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 

oraz korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 

 Liczba rodzin 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba rodzin korzystających z zasiłków 

rodzinnych wraz z dodatkami 

277 243 264 269 269 

 

Świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne 

 Liczba rodzin 

Świadczenia opiekuńcze 2014 2015 2016 2017 2018 

Zasiłek pielęgnacyjne 2 962 2 909 2 957 2 869 2 643 

 

Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego 

 Liczba rodzin 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba osób korzystających ze 

świadczenia alimentacyjnego 

 

69 

 

71 

 

65 

 

46 

 

43 

 

Dodatki mieszkaniowe 

 Rok 2017 Rok 2018 Prognoza 2019 

Liczba gospodarstw domowych 22 20 20 

Kwota świadczeń  35 484 23 475 25 000 

 

Dodatki energetyczne 

 Rok 2017 Rok 2018 Prognoza 2019 

Liczba gospodarstw domowych 7 8 5 

Kwota świadczeń  852 1054 1000 

 

W 2018 r. funkcjonowały 2 jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej: 

− Klub Integracji Społecznej w Lubiszynie (44 miejsca) 

− Ośrodek wsparcia – Klub Seniora w Baczynie (klub samopomocy dla 20 osób)  

 

Wartość wskaźnika – barometru  ubóstwa w wymiarze finansowym 

 Wskaźnik finansowy 

Lubiszyn 1,38 

Powiat (średnia) 0,01 

Województwo (średnia) -0,00 
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XI. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 

Sieć dróg gminnych na koniec 2018 r. wyniosła 302,04 km i nieznacznie wzrosła  

w stosunku do 1.01.2018 r. na skutek aktualizacji powiatowych zasobów ewidencji 

gruntów ustalających stany prawne nieruchomości i rodzaje użytków, stanowiących 

mienie komunalne.  

 

W gminie realizowano w 2018 r. następujące zadania inwestycyjne, finansowane  

w poszczególnych działach gospodarki finansowej Gminy:  

1) Dział 010 rozdz. 01010 § 6050 – plan 1 090 065,00 zł; wykonanie  1 084 762,60 zł; 

99,51%:  

▪ opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Lubiszyn 

8 487,00 zł, 

▪ przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Wysoka  wraz z nadzorem 

inwestorskim  381 325,60 zł, 

▪ przebudowa  stacji uzdatniania wody dz. nr 194/4 w Lubiszynie – kwota 

694 950,00 zł; 

2) Dział 600 rozdz. 60014 §  6300 - plan 956 000,00 zł; wykonanie 864 308,89 zł; 

90,41% (dotacje celowe na pomoc finansową skierowaną do powiatu 

gorzowskiego): 

▪ nakładka asfaltowa na drodze powiatowej  w Ściechowie - kwota:  

249 731,24zł, 

▪ opracowanie dokumentacji projektowej dot. remontu poboczy w ciągu drogi 

1419F - kwota:  1 660,50 zł, 

▪ przebudowa drogi powiatowej 1415F w Tarnowie (dokumentacja 

projektowa) - kwota:  8 794,50 zł, 

▪ opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Wysoka -

Ściechów – kwota: 19 849,48 zł, 

▪ opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Wysoka –

Ściechów – do zjazdu nad jezioro Marwicko, odcinek I kwota: 14 590,52 zł 

▪ przebudowa drogi powiatowej 1419F Lubiszyn-Gajewo – kwota:  

83 757,44zł 

▪ opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Wysoka-

Ściechów – do zjazdu nad jezioro Marwicko, odcinek II kwota: 30 135,00 zł, 

▪ opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Baczyna-

Racław – kwota: 7 837,56 zł, 

▪ przebudowa drogi 1415F Tarnów do skrzyżowania z drogą wojewódzką 130 

– kwota – 447 952,65 zł; 

3) Dział 600 rozdz. 60016 §  6050 -  plan 1 215 493,77 zł; wykonanie: 309 589,97 zł; 

25,47%,   w tym fundusz sołecki 13 993,77 zł  - wykonanie 13 993,77 zł, w tym UG 

plan 1 201 500,00 zł; wykonanie 295 596,20 zł: 

▪ wykonanie płyty nośnej pod wiatę w Jastrzębcu - kwota: 15 000,00 zł 

▪ aktualizacja dokumentacji projektowej  - kwota: 15 744,00 zł 

▪ budowa parkingu w m. Brzeźno – kwota 12 000,00 zł 

▪ przebudowa drogi  w m. Mystki – kwota 95 134,35 zł 
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▪ budowa parkingu w m. Gajewo – kwota 34 000,00 zł (zwrot ze środków 

sołeckich na kwotę 7 993,77 zł), wykonanie UG dla tego zadania  - kwota 

26 006,23 zł, 

▪ przebudowa drogi gminnej  Kol. Polna Lubno/inspektor nadzoru/prace 

geodezyjne – kwota 131 711,62 zł; 

4) Dział 630 rozdz. 63095 §  6057 -  plan 350 861,55 zł; wykonanie: 350 861,55 zł; 

100%; 

Dział 630 rozdz. 63095 §  6059 -  plan 298 638,45 zł; wykonanie: 276 895,36 zł; 

92,72%: 

▪ Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wraz  

z zagospodarowaniem plaży nad jeziorem Marwicko.  Etap I – Budowa 

zadaszeń na plaży, obiektu WC i przebieralni, budowa pomostu głównego, 

współfinansowana ze środków PROW 

5) Dział 630 rozdz. 63095 §  4300 -  plan 45 200,00 zł; wykonanie: 43 231,00 zł; 

95,64%: 

▪ montaż ogrodzenia, wykonanie elementów zagospodarowania plaży 

(dodatkowe stojaki na rowery, brodzik, boje odgradzające) nad jez. 

Marwicko; 

6) Dział 801 rozdz. 80104  § 6057 i  § 6059 – plan 1 029 645,69 zł, wykonanie 

1 029 645,03 zł, zaawansowanie 99,99% oraz wykonanie 185 684,68 zł, 

wykonanie 98,90%, łącznie: 1 215 329,71 zł: 

▪ kontynuacja projektu z 2017 r. współfinansowanego ze środków UE  

pn: Rozbudowa z  przebudową budynku przedszkola z instalacjami wraz  

z zagospodarowaniem terenu oraz utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora 

- adaptacja   pomieszczeń w Baczynie; 

 

7) Dział 801 rozdz. 80195  6050§  – plan 57 000,00 zł, wykonanie 56 088,00 zł, 

wykonanie 99,40%: 

▪ wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły podstawowej  

w Lubnie BPPA DOM Sp. z o.o. Gorzów Wlkp., 

▪ wykonanie dokumentacji projektowej  dla placu zabaw przy szkole 

podstawowej w Baczynie, Usługi Projektowe Mirosław Skup Gorzów 

Wlkp., 

▪ dostawa, transport, montaż urządzeń na plac zabaw przy SP w Baczynie,  

8) Dział 900 rozdz. 90001 § 6050 - plan 1 069 767,00 zł, wykonanie 1 005 975,00 zł,  

wykonanie 94,03%: 

• budowa kanalizacji w m. Wysoka,  

9)       Dział 900 rozdz. 90015 §6050 -  plan 46 815,22 zł, wykonanie 31 727,60 zł, 67,77% 

▪ rozbudowa oświetlenia drogowego – realizacja I etapu zadania. 

10)   Dział 926 rozdz. 92601 §6050 – plan 314 000,00 zł, wykonanie 233 434,03 zł,  

74,34%, w  tym  fundusz sołecki plan: 23 500,00 zł, wykonanie 18 500,00 zł: 

▪ dostawa i montaż piłkochwytów  na boisko w Ściechowie,  

▪ dostawa i montaż piłkochwytów  na boisko w Marwicach,  

▪ dostawa bramek,   

▪ przeniesienie przyłącza energetycznego, montaż zbiornika bezodpływowego, 

wynajem dźwigu do montażu szamba, 

▪ dostawa zbiornika 10m3 do szatni w Ściechowie,   
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▪ montaż zbiornika bezodpływowego, podłączenie wody do szatni  i wynajem 

dźwigu do montażu szamba przy szatni w Ściechowie,  

▪ wykonanie przyłącza do boiska w Stawie dz. nr 266,  

▪ projekt zagospodarowania terenu „Siłownia pod chmurką” Tarnów,  

▪ Zakup i montaż siłowni zewnętrznych miejscowościach Marwice, Baczyna, 

Lubno, Kozin, Staw, Ściechów  - kwota  76 678,20 zł, ze środków sołeckich – 

kwota 18 500,00 zł),  

▪ realizacja „Siłowni pod chmurką” Tarnów, 

▪ zakup ławek i koszy na śmieci, 

▪ ogrodzenie boiska w Baczynie ul. Szkolna, 

▪ ogrodzenia boiska w Marwicach (4 panele),   

▪ ogrodzenie boiska w Lubnie ul. Błękitna.  

 

Wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne wiązały się z poniesieniem kosztów  

w wysokości  7 021 727,69 zł. 

Długość czynnej sieci wodociągowej będącej w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych 

na początek 2018 r. wynosiła 99,74 km, a na koniec 2018 r. 102,76 km.  

W przypadku sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych dane 

przedstawiają się następująco: 51,5  km na początku oraz 52,69 km na koniec roku 2018. 

 

XII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

W 2018 r. wystąpił spadek liczby umów najmu lub podnajmu lokali i budynków 

mieszkalne (43 umowy  najmu i 5 umów podnajmu) w stosunku do roku 2017 (46 umów 

najmu i 4 umowy podnajmu).  

Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz czynszów i dzierżaw: 

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 74 736,37 zł. 

Na początek i koniec 2018 r. zasób mieszkaniowy Gminy obejmował ten sam stan 

mieszkań: 

Lp. Miejscowość Adres 

1 Baczyna Gorzowska 21/3 

2 Baczyna Gorzowska 39/2  

3 Baczyna Osiedlowa 15/6 

4 Brzeźno 7/4 

5 Brzeźno 7/5 

6 Brzeźno 23 

7 Brzeźno 70 

8 Lubiszyn 
Plac Jedności 

Robotniczej 5/2 
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9 Lubiszyn 
Plac Jedności 

Robotniczej 5/3 

10 Lubiszyn Myśliborska 9 

11 Lubiszyn Myśliborska 19/7 

12 Lubiszyn Myśliborska 19a/5 

13 Lubiszyn Myśliborska 19a/14 

14 Lubiszyn Myśliborska 16/1 

15 Lubno Akacjowa 4b 

16 Lubno Akacjowa 4f 

17 Lubno Akacjowa 4g 

18 Lubno Akacjowa 4h 

19 Lubno Chrobrego 22/1 

20 Lubno Plac Wyzwolenia 8 

21 Marwice 36/4 

22 Marwice 43/3 

23 Marwice 43/5 

24 Marwice 51/2 

25 Marwice 87b/6 

26 Staw 35/4 

27 Staw 35/3 

28 Staw 35/5 

29 Ściechów 4/3 

30 Ściechów 30 

31 Ściechów 57/1 

32 Ściechów 79/2 

33 Ściechów 140 

34 Ściechówek 22/1 

35 Ściechówek 22/2 

36 Ściechówek 22/3 

37 Ściechówek 19 

38 Tarnów 30/3 

39 Tarnów 60 

40 Wysoka 46 

41 Wysoka 116/1 
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42 Wysoka 116/4 

43 Wysoka 116/5 

44 Wysoka 116/6 

45 Wysoka 116/7 

oraz lokale mieszkalne wynajmowane od PKP S. A. przez gminę Lubiszyn 

Lp. Miejscowość Adres 

1 Ściechów 1/1 

2 Ściechów 1/2 

3 Ściechów 1a/1/1 

4 Ściechów 1a/1/2 

5 Ściechów 1a/2 

6 Ściechów 1a/3 

 

Łącznie w zasobie własnym gminy na dzień 1 stycznia i 31.12.2018 r. znajdowało się 

45 mieszkań oraz 6 mieszkań wynajmowanych od PKP S.A.  

Przeciętna powierzchnia mieszkania wynosiła 45,42 m2, a w przeliczeniu na jednego 

najemcę - 11,76 m2. 

Niewykorzystanych było 5 mieszkań (Baczyna Osiedlowa 15/6, Baczyna ul. Gorzowska 

21, Staw 35 (przy Ośrodku Zdrowia), Ściechów 30 (przy Ośrodku Zdrowia), Ściechów 1 

(PKP - po zmarłym)). Przyczyną niewykorzystania tych mieszkań był bardzo zły ich stan 

techniczny, niepozwalający na bezpieczne zamieszkanie oraz wymagający znacznych 

nakładów na modernizację. 

W 2018 r. nie dokonano sprzedaży żadnego mieszkania, znajdującego się w zasobie gminy. 

W 2018 r. nie wszczynano postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali 

mieszkalnych, będących w zasobach gminy.  

Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy 

wynosiły łącznie 162 931,58 zł, w stosunku do których prowadzone są działania 

windykacyjne.  

W 2018 r. dokonano remonty w komunalnych zasobach mieszkaniowych na wartość  

19 171,93 zł i dotyczyły 2 mieszkań. Przedmiotem remontów było: 

• wymiana instalacji w budynkach, 

• wymiana stolarki okiennej, 

• ocieplenie budynku. 

Stan toalet w mieszkaniach, stanowiących zasób gminy: 

 Nie posiadają toalety lokale: 
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• w Tarnowie 35/5 - lokalu zamienny, 

• w Ściechowie 1/2 - brak lokatora, a 

lokale socjalne w Ściechówku: 22/1, 22/2 i 22/3 mają jedną wspólną łazienkę. 

W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 23 475 zł, których 

beneficjentami było 10 rodzin (podstawą ich przyznania była  ustawa z dnia 21 czerwca 

2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 180 z późn.zm.) i 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków 

mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1817)) .  

Kwota najniższego dodatku wynosiła 31,29 zł, zaś kwota najwyższego dodatku – 

454,95 zł. 

W zasobie gminy w 2018 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne, które 

wykorzystano w następujący sposób: 

− remizy strażackie o powierzchni łącznej16 000 m2 

− sale wiejskie o powierzchni łącznej 21000 m2 
− przedszkole o powierzchni łącznej 1000 m2 

− szkoły o powierzchni 14 4000 m2  

− ośrodki zdrowia z gabinetami i aptekami o powierzchni 12 000 m2 

− biblioteki o powierzchni o powierzchni 1000 m2. 

Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 10 osób, zaś pod koniec 

2018 r. było to 12 osób. W 2018 r. nikt nie otrzymał mieszkania z powodu braku lokali  

o minimalnym, pozwalającym na zamieszkanie, standardzie.  

 

XIII. SPRAWY OBYWATELSKIE 

Do urzędu wpłynęło w 2018 r. 39 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

Wszystkie wnioski, które wpłynęły, uzyskały odpowiedź. Głównym tematem zapytań były 

zagadnienia mogące stanowić podstawę do ubiegania się o świadczenia różnorodnych 

usług na rzecz Gminy.  

Natomiast zgodnie z danymi, przekazanymi przez kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych nie wpłynęły do nich żadne wnioski o udostępnienie informacji 

publicznej. 

W sprawozdawanym roku nie wpłynęła żadna petycja.  

1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie 14 organizacji pozarządowych, w tym  

7 w formie stowarzyszeń, 6 klubów sportowych, 1 koła gospodyń wiejskich. Na koniec, 

roku, dane te przedstawiały się następująco: 15 organizacji pozarządowych, w tym  

8 stowarzyszeń, 6 klubów sportowych, 2 koła gospodyń wiejskich. Dodatkowo dwa kluby 

sportowe z Gorzowa prowadziły działalność na terenie gminy, realizując zadania 

publiczne na rzecz jej mieszkańców. 
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XIV. PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE 

Nad bezpieczeństwem i przeciwdziałaniem przestępczości w Gminie Lubiszyn czuwa  

II Komisariat Policji II w Gorzowie Wlkp. W strukturach komisariatu nie ma 

wyodrębnionej służby patrolowej. Na terenie Gminy działa dwóch dzielnicowych. 

Policjanci przyjęli 276 interesantów w sprawach: 

− sporów sąsiedzkich – 108, 

− porad prawnych dot. nadużywania alkoholu, przemocy w rodzinie – 88, 

− przyjęcia zawiadomień o wykroczeniu -12, 

− czynności realizowanych dla innych jednostek (np. przesłuchania, wywiady) - 68, 

− nie odnotowali zawiadomień o przestępstwie. 

W 2018 r. na terenie gminy Lubiszyn funkcjonariusze II Komisariatu Policji Komendy 

Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. zarejestrowali 88 przestępstw, co stanowi  

w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 wzrost o 13 przestępstw. Wykrytych 

zostało 63 sprawców, co stanowi wskaźnik wykrywalności przestępstw na poziomie 72%. 

W 2018 r. dzielnicowi ujawnili łącznie 44 wykroczenia. Dzielnicowi wraz z policjantami 

zespołu wykroczeń przeprowadzili łącznie 54 postępowania w ramach czynności 

wyjaśniających na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 

Najwięcej mandatów nałożono za wykroczenie polegające na spożywaniu alkoholu  

w miejscach zakazanych. 

 

XV. EDUKACJA 

XV.1 PLAN SIECI SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ GRANICE 

ICH OBWODÓW 

Plan sieci szkół oraz granic ich obwodów został ustanowiony uchwałą Rady Gminy 

Lubiszyn Nr XXV/173/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i od dnia 01 września 2017r. 

przedstawiała się następująco: 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiszynie z klasami I - VIII obejmuje 

miejscowości: Lubiszyn, Tarnów, Brzeźno, Dzikowo, Buszów, Łąkomin. 

2. Szkoła Podstawowa w Stawie z klasami I - VIII obejmuje miejscowości: Staw, 

Kozin, Podlesie, Smoliny, Zacisze. 

3. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie z klasami I - VIII 

oraz klasami dotychczasowego gimnazjum obejmuje miejscowości: Baczyna, 

Marwice, Lubno, Wysoka. 

4. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie z klasami I - VIII 

oraz klasami dotychczasowego gimnazjum obejmuje miejscowości: Gajewo, 

Mystki, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny, Jastrzębiec (obwód dla klas I – VIII 

szkoły podstawowej) oraz Gajewo, Mystki, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny, 

Jastrzębiec, Lubiszyn, Tarnów, Brzeźno, Dzikowo, Buszów, Łąkomin, Staw, 

Kozin, Podlesie, Smoliny, Zacisze (obwód dla klas dotychczasowego gimnazjum). 

5. Uchwałą Rady Gminy Lubiszyn Nr XXIX/250/2009 z dnia 24 marca 2009r. 

utworzone zostało Przedszkole w Lubiszynie, które na mocy uchwały Rady 
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Gminy Nr XLVI/389/2010 z dnia 24 sierpnia 2010r. zostało powiększone  

o oddziały zamiejscowe w miejscowości Baczyna. 

Na terenie Gminy funkcjonuje również: 

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im Kombatantów II Wojny Światowej w 

Lubnie z klasami I–VIII, prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 

Podstawowej w Lubnie „PROMYK” (nr wpisu 2/2005); 

2. Niepubliczne Przedszkole w Lubnie – prowadzone przez Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubnie „PROMYK”. 

 

  

XV.2 LICZBA UCZNIÓW 

 

Stan uczniów (wg danych z SIO: stan na 30 września 2016r., 30 września 2017r., 30 

września 2018r.): 

 

Lp. Nazwa szkoły lub placówki stan na 

30.09.2016r. 

stan na  

30.09.2017r. 

stan na  

30.09.2018r. 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Lubiszynie 

132 

uczniów 

101 

uczniów 

122 

uczniów 

2.  Szkoła Podstawowa w Stawie 63 uczniów 69 uczniów 76 uczniów 

 - oddział rocznego obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego 

10 uczniów 11 uczniów 16 uczniów 

- uczniowie szkoły podstawowej 53 uczniów 58 uczniów 60 uczniów 

3. Szkoła Podstawowa im. Polskich 

Olimpijczyków w Baczynie 

(do 31.08.2017r. Zespół Szkół w 

Baczynie) 

221 

uczniów 

226 

uczniów 

235 

uczniów 

- uczniowie szkoły podstawowej 147 uczniów 184 uczniów 209 uczniów 

- uczniowie gimnazjum 74 uczniów 42 uczniów 26 uczniów 

4. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 

Kościuszki w Ściechowie 

(do 31.08.2017r. Zespół Szkół im. 

Tadeusza Kościuszki w 

Ściechowie) 

154 

uczniów 

173 

uczniów 

164 

uczniów 

- oddział rocznego obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego 

9 uczniów 8 uczniów 14 uczniów 

- uczniowie szkoły podstawowej 46 uczniów 104 uczniów 115 uczniów 

- uczniowie gimnazjum 99 uczniów 61 uczniów 35 uczniów 

5. Szkoła Podstawowa im. 

Kombatantów II Wojny 

Światowej w Lubnie 

65 uczniów 76 uczniów 80 uczniów 

6. Przedszkole w Lubiszynie  143 

uczniów 

143 

uczniów 

162 

uczniów 

- oddział rocznego obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego 

49 uczniów 50 uczniów 49 uczniów 

- przedszkole 94 uczniów 93 uczniów 113 uczniów 
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7. Niepubliczne Przedszkole w 

Lubnie 

30 uczniów 33 uczniów 30 uczniów 

- oddział rocznego obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego 

9 uczniów 10 uczniów 15 uczniów 

- przedszkole 21 uczniów 23 uczniów 15 uczniów 

 

Stan uczniów ogółem (wg danych z SIO: stan na 30 września 2016r., 30 września 2017r., 

30 września 2018r.): 

 

Rodzaj placówki stan na 

30.09.2016r. 

stan na 

30.09.2017r. 

stan na 

30.09.2018r. 

- przedszkola 115 uczniów 116 uczniów 128 uczniów 

- oddziały rocznego 

obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego 

77 uczniów 79 uczniów 94 uczniów 

- szkoły podstawowe 460 uczniów 523 uczniów 586 uczniów 

- gimnazja 173 uczniów 103 uczniów 61 uczniów 

Ogółem 825 uczniów 821 uczniów 869 uczniów 

 

Stan liczby uczniów w Przedszkolu w Lubiszynie na 01 września 2017  w roku szkolnym 

2017/2018  

Rocznik Liczba 

chłopców 

Liczba 

dziewczynek 

Liczba dzieci 

2015 2 0 2 

2014 10 11 21 

2013 16 11 27 

2012 21 23 44 

2011 30 19 49 

    

Razem 79 64 143 

 

Stan dzieci w Przedszkolu w Lubiszynie na 01 września 2018  w roku szkolnym 2018/2019  

Rocznik Liczba 

chłopców 

Liczba 

dziewczynek 

Liczba dzieci 

2016 3 2 5 

2015 18 19 37 

2014 20 20 40 
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2013 23 13 36 

2012 20 24 44 

    

Razem 84 78 162 

 

We wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn 

 w 2018r. 1 uczeń korzystał z nauczania indywidualnego. 

Wydatki na jednego ucznia w poszczególnych jednostkach oświatowych za 2018r. 

    

Jednostka wydatki za 2018r. średnia liczba uczniów wydatki na 1 ucznia rocznie 

SP Ściechów 1919089,89 170,03 11 286,77 

SP Lubiszyn 1418922 107,93 13 146,69 

SP Staw 951743,05 71,31 13 346,56 

Przedszkole 1532146,41 149,27 10 264,26 

SP Baczyna 2099329,5 228,97 9 168,58 

 

 XV.3  NAUKA JĘZYKÓW 

1. SP Baczyna 

− w roku szkolnym 2017/2018 odbywała się nauka języka obcego: 

o języka angielskiego - 122 uczennic i 100 uczniów, 

o dodatkowego języka obcego – niemieckiego – 41 uczennic i 30 

uczniów. 

− w roku szkolnym 2018/2019  odbywała się nauka języka obcego: 

o języka angielskiego - 120   uczennic  i  117 uczniów, 

o dodatkowego języka obcego – niemieckiego – uczyło się 45 

uczennic  i  39 uczniów. 

 

2. SP Lubiszyn 

− w roku szkolnym. 2017/2018 odbywała się nauka języka obcego – języka 

angielskiego, a dodatkowego języka obcego – niemieckiego: 

o j. angielskiego – 102 uczniów, 

o j. niemieckiego - 20 uczennic i uczniów,  

− w roku szkolnym 2018/2019: 

o j. angielskiego - 121, 

o j. niemieckiego - 39   uczennic i uczniów. 

3. SP w Staw 

− w roku szkolnym 2017/2018 odbywała się nauka języka: 

o j. angielskiego - kl. I-VI (podstawowy),  
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o j. niemieckiego (podstawowy) - kl. VII, 

o dodatkowego języka obcego - j. angielskiego - 11 uczniów 

z kl. VII. 

− w roku szkolnym 2018/2019 odbywała się nauka języka obcego: 

o j. angielskiego kl. I-VII (podstawy),  

o j. niemieckiego - kl. VIII (podstawy), 

o dodatkowego języka obcego – j. niemieckiego – 9 uczennic  

i uczniów z kl. VII,  

o j. angielskiego - 11 uczniów i uczennic z kl. VIII. 

4. SP Ściechów 

-  w roku szkolnym w 2017/2018: 

o języka angielskiego obowiązkowo uczyło się 157 uczniów 

o języka niemieckiego obowiązkowo uczyło się 15 uczniów 

o dodatkowego języka obcego: 

- języka angielskiego dodatkowego uczyło się 15 uczniów 

- języka niemieckiego dodatkowego uczyło się 56 uczniów; 

− w roku szkolnym w 2018/2019:   

o języka angielskiego obowiązkowo uczyło się 157 uczniów 

o języka niemieckiego obowiązkowo uczyło się 8 uczniów 

o dodatkowego języka obcego: 

- języka angielskiego dodatkowego uczyło się 8 uczniów 

- języka niemieckiego dodatkowego uczyło się 56 uczniów. 

 

 XV.4   ZMIANY W KADRZE NAUCZYCIELSKIEJ I PROMOCJA UCZNIÓW 

SP Baczyna 

− w ciągu 2018 r. zatrudniono/zwolniono w poszczególnych szkołach 3 nauczycieli 

(w przeliczeniu na pełne etaty), 

− na jedną  nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadka  średnio  5  uczennic 

i 4 uczniów, 

− w 2018 r. szkołę ukończyło 13 osób (gimnazjum), 

− do kolejnej klasy nie otrzymał promocji 1 uczeń, z powodu oceny niedostatecznej 

z jednego przedmiotu,  

− zdawalność egzaminów kończących szkoły (gimnazjum) wynosiła 100%. 

SP Lubiszyn 

− w ciągu 2018 r. zatrudniono 5 nauczycieli (1,61 w przeliczeniu na pełne etaty), 

− nie zwolniono żadnego nauczyciela,  

− zakończyły się umowy terminowe 3 nauczycieli (0,39 w przeliczeniu na pełne 

etaty), którzy nie podjęli dalszej pracy w naszej szkole, 

− na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela (nie są brani pod uwagę nauczyciele na 

urlopach dla poratowania zdrowia) przypadło średnio 9 uczennic i uczniów, 

− w 2018 r.  nikt nie ukończył szkoły (nie było 8. klasy), 

− wszyscy uzyskali promocję do kolejnej klasy. 

SP Staw 

− w ciągu 2018 r. zatrudniono 10 nauczycieli - w przeliczeniu na etaty - 6,72 
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− zwolniono 2 nauczycieli (1 - wygaśnięcie umowy zawartej na czas zastępstwa, 1 – 

rozwiązanie umowy za porozumieniem stron) w przeliczeniu na pełne etaty – 2. 

− na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadka średnio 4 uczennic 

i uczniów, 

− w 2018 r. nikt nie ukończył szkoły (nie było 8. klasy), 

− do kolejnej klasy nie otrzymało promocji 1 uczennica klasy I - nie opanowała 

podstawy programowej przewidzianej do kl. I.  

SP Ściechów 

− w ciągu 2018 r. zatrudniono 13 nauczycieli – w przeliczeniu na pełne etaty, 

− na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadało średnio: 16,6 uczniów, 

− w 2018 r. szkołę ukończyło 25 osób (gimnazjum), 

− 1 uczennica nie ukończyła gimnazjum, 

− do kolejnej klasy nie otrzymało promocji 6 uczniów, w tym uczennic/uczniów  

z powodu:  

o oceny niedostatecznej z jednego przedmiotu: 2 uczniów (edukacja 

wczesnoszkolna), 

o oceny niedostatecznej z dwóch przedmiotów:  0 uczniów, 

o oceny niedostatecznej z trzech lub więcej przedmiotów: 4 uczniów, 

− zdawalność egzaminów kończących szkoły wynosiła: 100%. 

  

XV.5   STYPENDIA NAUKOWE 

Na podstawie uchwały Nr XXXVI/272/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 maja 2018r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  

i Młodzieży oraz uchwały nr XXXVI/273/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 maja 

2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom  

i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego 

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i Młodzieży” w roku szkolnym 

2017/2018 - 81 uczniów otrzymało „Stypendium Wójta Gminy Lubiszyn”, z czego: 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiszynie – 22 uczniów (wydatkowane 

środki finansowe: 7 100,00 zł), 

• Szkoła Podstawowa w Stawie – 13 uczniów (wydatkowane środki finansowe:  

4 200,00 zł), 

• Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie – 30 uczniów 

(wydatkowane środki finansowe: 10 600,00 zł), 

• Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie – 9 uczniów 

(wydatkowane środki finansowe: 3 400,00 zł), 

• Szkoła Podstawowa im. Kombatantów II Wojny Światowej w Lubnie – 3 uczniów 

(wydatkowane środki finansowe: 900,00 zł), 

• Szkoły Ponadgimnazjalne i Wyższe – 4 uczniów (wydatkowane środki finansowe: 

2 000,00 zł). 

W związku z realizacją zadania wydatkowano na ten cel w 2018 r. środki finansowe  

w wysokości 28 200,00 zł. 
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XV.6    UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSACH O ZASIĘGU PONADGMINNYM  

I OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZYNIE: 

• Wojewódzki konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje nad wodą”; 

• Udział w konkursie „W Europie jeździmy bezpieczniej”, reprezentacja szkoły 

zakwalifikowała się do etapu rejonowego, który odbył się w Starym Kurowie; 

• Powiatowa Spartakiada Młodzieży w tenisie stołowym dziewcząt; 

• Udział w ogólnopolskim konkursie historycznym „Krąg”; 

• Konkurs plastyczny „Co Mikołaj robi w lesie?” organizowany przez Nadleśnictwo 

Kłodawa; 

• „Orzeł Biały nasza duma” – konkurs plastyczny ogłoszony przez Kancelarię Senatu 

oraz senatorów RP pod patronatem senatora Władysława Komarnickiego; 

• Udział w eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego, zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Ulimiu; 

• Finał Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, będącego częścią Programu 

Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2018; 

• Udział w finale wojewódzkim konkursu pieśni i piosenki patriotycznej 

„Śpiewajmy dla Niepodległej” w Nowogrodzie Bobrzańskim; 

• Udział w wojewódzkim konkursie plastycznym „Przychodzę do was z dalekiego 

kraju”, zorganizowanym pod honorowym patronatem Lubuskiego Kuratora 

Oświaty, z okazji VII Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, przez Szkołę 

Podstawową im. Jana Pawła II w Niwiskach; 

• Udział w konkursie plastycznym pt. „Dumnie powiewa biało – czerwona”,  

w wojewódzkim konkursie „Droga do Niepodległej”, zorganizowanym pod 

honorowym patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty z okazji 100 – lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości; 

• Konkurs na prezentację multimedialną „Moja mała Ojczyzna jest częścią Polski” 

w wojewódzkim konkursie „Droga do Niepodległej”, zorganizowanym pod 

honorowym patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty z okazji 100 – lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości; 

• Udział w konkursie pn. „10 – latek w ruchu drogowym”, którego organizatorem 

był WORD w Gorzowie Wlkp.; 

• Udział w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczne wakacje z Lupo”. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W STAWIE: 

• Ekologiczny konkurs fotograficzny „Segregacja na co dzień – dobre praktyki” oraz 

konkurs plastyczny „Moja czysta okolica” zorganizowany przez Związek Celowy 

Gmin MG-6; 

• Rejonowy etap konkursu z języka polskiego; 

• Ogólnopolski konkurs literacki „Popisz się talentem”; 

• Powiatowy konkurs BRD w Ulimiu; 

• „Bezpieczne wakacje z Lupo” turniej wojewódzki organizowany przez Komendę 

Policji w Gorzowie; 

• Konkurs plastyczny zorganizowany przez ARR „ Bezpiecznie na wsi”. 

• Konkursy plastyczne organizowane przez Nadleśnictwo Różańsko „Jesień w lesie” 

i „Dary lasu”. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W BACZYNIE: 

• Uzyskanie tytułu finalisty przez uczennicę klasy III gimnazjum w konkursie KO  

w Gorzowie Wlkp., w V edycji konkursu dla uczniów gimnazjów województwa 

lubuskiego „Czytanie warte zachodu”; 

• Uzyskanie tytułu finalisty przez uczennicę klasy VII w konkursie KO w Gorzowie 

Wlkp., w XII edycji konkursu wiedzy o sztuce – muzyka; 

• I miejsce ucznia klasy VII oraz II miejsce uczennicy klasy I SP w Międzyszkolnym, 

Ponadregionalnym Konkursie Historyczno-Plastycznym pt. „Historia Malowana” 

w Sulęcinie; 

• Dwie uczennice klasy II gimnazjum uzyskały tytuł finalisty w Wojewódzkim 

Konkursie Ornitologicznym „Ptaki Parku Narodowego Ujścia Warty” dla uczniów 

gimnazjum; 

• II miejsce dla drużyny uczniów gimnazjum w etapie powiatowym  

w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym; 

• II miejsce ucznia klasy I w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Moja czysta 

okolica” MG6; 

• I miejsce uczniów klasy III gimnazjum w Międzygminnym Turnieju 

Przyrodniczym z okazji Dnia Ziemi; 

• I miejsce uczennic klas V-VI w konkursie przyrodniczym „Rzeki i jeziora Polski” 

w SP nr 9 – LOP; 

• II miejsce uczennicy klasy Ia w kat. Klas I-III, II miejsce uczennicy klasy IV w kat. 

Klas IV-VI, wyróżnienie uczennicy klasy IV oraz II miejsce uczennicy klasy VII 

w kat. Klas VII i Gimnazjum w Powiatowym Konkursie Wokalno – Muzycznym 

„ O Kłodawskiego Słowika”; 

• Uczennica klasy III gimnazjum nominowana do wystawy w Konkursie 

Plastycznym dla uczniów gimnazjum województwa lubuskiego  

i zachodniopomorskiego pt. „Arktyka”, organizowanego przez Liceum Plastyczne 

w Gorzowie Wlkp.; 

• IV miejsce dla drużyny uczniów klas I-III w turnieju „10-latek w ruchu drogowym” 

(9 szkół z powiatu gorzowskiego grodzkiego i ziemskiego) w Gorzowie Wlkp.; 

• Nagroda uczennicy klasy V w etapie powiatowym Wojewódzkiego Konkursu 

Plastycznego „Ja też będę policjantem”; 

• Wyróżnienie w etapie wojewódzkim dla uczennicy klasy I w III Ogólnopolskim 

Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” 

KRUS; 

• Awans dwóch uczniów z języka angielskiego, dwóch z matematyki i jednego  

z języka polskiego do Rejonowego Konkursu Przedmiotowego KO szkół 

podstawowych; 

• Uczennica klasy III gimnazjum uzyskała w Rejonowym Konkursie 

Przedmiotowym KO z matematyki 70%; 

• Wyróżnienie dla uczniów klas I-III w konkursie IPN „Wokół symboli 

narodowych”; 

• Nagroda MDK dla uczennicy klasy II gimnazjalnej w Gorzowskim Konkursie 

Fotograficznym „Ślady czasu”; 

• I miejsce oraz wyróżnienie w II Festiwalu Piosenki Patriotycznej, który odbył się 

w Szkole Podstawowej nr 12 w Gorzowie Wlkp.; 

• III miejsce w Lidze Mistrzów w Sportach Obronnych w Gorzowie Wlkp.; 

• W rozgrywkach Powiatowej Spartakiady Młodzieży: 
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− II miejsce dziewcząt w mini siatkówce, 

− IV miejsce chłopców w mini siatkówce, 

− VII miejsce w piłce siatkowej dziewcząt – klasy gimnazjalne, 

− VII miejsce w piłce koszykowej dziewcząt – klasy gimnazjalne, 

− III miejsce w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży w tenisie stołowym 

dziewcząt klas gimnazjalnych, 

− II miejsce w Integracyjnym Turnieju Szachowym w kategorii wiekowej IV-VI, 

− IV miejsce w Mikołajkowych Zawodach Sportów Obronnych w Gorzowie 

Wlkp. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚCIECHOWIE: 

• II Festiwal Piosenki Patriotycznej w Gorzowie Wlkp. - wyróżnienie; 

• Międzyszkolny Turniej Ekologiczny; 

• Konkurs Złota Żabka - matematyka - etap rejonowy,  

• Konkurs Ornitologiczny „Ptaki Parku Narodowego Ujście Warty” -tytuł finalisty; 

• Konkurs geograficzny „Olimpus”; 

• VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego w Lipkach Wielkich pod 

patronatem LKO - tytuł laureata; 

• Konkurs Złota Żaba - język polski i matematyka - etap rejonowy; 

• Konkurs polonistyczny „Czytanie warte zachodu” pod patronatem LKO; 

• Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie Lupo - organizowany przez Komendę Miejską 

Policji w Gorzowie - etap wojewódzki; 

• I miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (tenis stołowy); 

• II miejsce Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (tenis stołowy); 

• III w Spartakiadzie Młodzieży Szkolnej - piłka nożna; 

• IV miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Dziewcząt w siatkówce. 

 

XV.7 ORGANIZACJA DOWOZU DZIECI DO SZKÓŁ 

 

 Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.  

z 2017r., poz. 59 ze zm.), jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko 

mieszka przekracza 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz  

4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych obowiązkiem gminy jest 

zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot 

kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają 

rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna 

dziecka środkami komunikacji publicznej.  

Powyższe zadanie w roku szkolnym 2017/2018 realizowane było przez firmę zewnętrzną 

– Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan z siedzibą w Gorzowie 

Wielkopolskim.  

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 zadanie swoim zakresem obejmowało cztery linie 

komunikacyjne: 

✓ LINIA KOMUNIKACYJNA NR 1 – obejmowała dowozy pomiędzy 

miejscowościami: Smoliny, Kozin, Podlesie, Staw, Ściechów. 
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✓ LINIA KOMUNIKACYJNA NR 2 – obejmowała dowozy pomiędzy 

miejscowościami: Ściechówek, Jastrzębiec, Chłopiny, Ściechów. 

✓ LINIA KOMUNIKACYJNA NR 3 – obejmowała dowozy pomiędzy 

miejscowościami: Wysoka, Lubno, Marwice, Baczyna. 

✓ LINIA KOMUNIKACYJNA NR 4 – obejmowała dowozy pomiędzy 

miejscowościami: Mystki, Gajewo, Dzikowo, Brzeźno, Tarnów, Lubiszyn, 

Ściechów. 

W roku szkolnym 2017/2018 do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie 

gminy dowożono 354 uczniów (stan na 1 września 2017r.) a na 1 września 2018r. 353 

uczniów,  

w tym do: 

✓ Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubiszynie – 63 uczniów; 

✓ Szkoły Podstawowej w Stawie – 22 uczniów; 

✓ Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie – 146 

uczniów; 

✓ Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie – 110 

uczniów; 

✓ Przedszkola w Lubiszynie – 12 uczniów. 

Liczba uczniów dowożonych stanowiła 40,62 % wszystkich uczniów. 

Do obowiązków gminy należy również: 

− zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie 

odbywa się na podstawie art. 127 (dot. uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły 

podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły 

ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

uczeń kończy 21 rok życia; 

− zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (dotyczy uczniów 

upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-

wychowawczych), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  

w którym kończą: 

a) 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  

z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 

b) 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych. 

− zwrot kosztów przejazdu w/w uczniów oraz ich opiekunów na zasadach określonych 

w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają 

rodzice. 

Powyższe zadanie w roku szkolnym 2017/2018 realizowane było przez firmę zewnętrzną, 

wyłonioną w przetargu nieograniczonym - Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata 

Miłostan z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.  
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W roku szkolnym 2017/2018 do szkół zlokalizowanych na terenie Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego dowożonych było łącznie 17 uczniów: 

✓ Zespół Kształcenia Specjalnego Nr 1 w Gorzowie Wlkp.– 4 uczniów; 

✓ Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 w Gorzowie Wlkp. – 10 uczniów; 

✓ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16 w Gorzowie Wlkp. – 2 uczniów; 

✓ Specjalny Dzienny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy Terapeutyczno-

Szkolny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem – 1 uczeń; 

w tym z poszczególnych miejscowości: 

KOZIN – 1 uczeń, JASTRZĘBIEC – 1 uczeń, MYSTKI – 2 uczniów, ŚCIECHÓW 

– 4 uczniów, CHŁOPINY – 1 uczeń, BRZEŹNO – 2 uczniów, LUBISZYN – 1 

uczeń, TARNÓW – 1 uczeń, WYSOKA – 1 uczeń, MARWICE – 2 uczniów, 

DZIKOWO – 1 uczeń. 

 

W roku szkolnym 2017/2018 do szkół zlokalizowanych na terenie Miasta Myśliborza 

dowożonych było łącznie 3 uczniów: 

✓ Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu, ul. Felczaka 27–  

3 uczniów; w tym z poszczególnych miejscowości: 

       ŚCIECHÓW – 2 uczniów, STAW – 1 uczeń. 

 

Podpisana została również jedna umowa w sprawie zwrotu kosztów dowozu ucznia do 

szkoły. 

XVI. WYDARZENIA INTEGRACYJNE I KULTURALNE 

W 2018 r. Gmina  była organizatorem (z wyłączeniem imprez organizowanych przez 

sołectwa i GOPS) następujących wydarzeń integracyjnych i kulturalnych: 

1) Bal karnawałowy dla dzieci, Lubiszyn, 6.01.2018 

2) Przegląd Kolęd i Pastorałek, Lubiszyn, 7.01.2018 

3) Dziecięcy Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej, Ściechów, 27.01.2018 

4) Uroczyste otwarcie Lubiszyńskiego Klubu Senior+, Baczyna, 29.01.2018 

5) Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej, Ściechów, 04.02.2018 

6) III Kongres Sołtysów Powiatu Gorzowskiego, Gorzów Wlkp., 6.04.2018 

7) Ćwiczenia pożarnicze „Lubiszyn 2018”, 13-14.04.2018 

8) Uroczystości upamiętniające Polaków - ofiar ludobójstwa popełnionego przez 

nacjonalistów ukraińskich na Kresach Południowo-Wschodnich II 

Rzeczypospolitej, Marwice, 6.05.2018  

9) Uroczystość jubileuszowa długoletniego pożycia małżeńskiego, Lubiszyn, 

18.05.2018 

10) Oddanie do użytku nowej remizy strażackiej w Stawie, 26.05.2018 

11) Turniej Sołectw, Wysoka  9.06.2018 

12) Obchody Święta Seniorów w niemieckim Briesen, 21.06.2018 

13) Śpiewamy na Ludowo, Tarnów, 08.07.2018 

14) Piknik Promujący Walory Turystyczne Gminy, nad Jeziorem Marwicko – otwarcie 

plaży, 21.07.2018 

15) Dzień Wojska Polskiego, Lubiszyn, 15.08.2018 

16) Miodobranie – Dożynki Gminne, Lubiszyn 18.08.2018 

17) Dożynki Powiatowe, Deszczno, 1.09.2018 

18) Otwarcie Przedszkola w Baczynie po modernizacji, 4.09.2018 
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19) 70-lecie Koła Gospodyń w Lubnie, wrzesień 2018 

20) Bieg Ludzie z pasją,  przez naszą Gminę, 28.09.2018 

21) Gminny Dzień Seniora, Ściechów,  05.10.2018 

22) Festiwal piosenki w Jacobsdorfie, 10.11.2018 

23) Święto Niepodległości, 100-lecie odzyskania Niepodległości, Lubiszyn  

11.11.2018 

24) Mikołajki – wspólne ubieranie choinki z przedszkolakami, Lubiszyn, Baczyna, 

grudzień 2018. 

Organizacja wydarzeń ma funkcję integracyjną oraz promocyjną. W 2018 r. koszt 

organizowanych wydarzeń oraz udział Gminy w organizowanych poza nią wyniósł łącznie  

221 516,93 zł. 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział kilka tysięcy mieszkanek i mieszkańców 

Gminy.  

 

XVII. PRZEDSIĘBIORCY 

W gminie zrejestrowanych jest w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 355 

przedsiębiorców. 

W 2018 r. dokonano 49 zmian w ewidencji: 

− zawieszenia działalności  - 27 przedsiębiorców, 

− wznowienie działalność – 15 przedsiębiorców, 

− zakończenie działalność - 22 przedsiębiorców,  

− założyło – 33 przedsiębiorców. 

 

XVIII. OCHRONA ŚRODOWISKA 

W 2018 r. prowadzono 8 postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięć inwestycyjnych. 

W 2018 r. Gmina zainstalowała na budynku Urzędu czujnik antysmogowy, dostarczony 

przez firmę Global Innovative Solutions Katarzyna Burda-Świerz. Dzięki czujnikowi 

możemy monitorować stężenie pyłu PM10, szkodliwego dla zdrowia mieszkańców. Na 

podstawie  monitoringu odnotowano kilka dni w końcówce roku z przekroczeniami 

dopuszczalnego poziomu pyłu, trwającym kilka godzin (krótszym niż 24 godziny). 

Przekroczenia wystąpiły w dniach obniżonej temperatury zewnętrznej i konieczności 

ogrzewania  domostw paliwami, emitującymi spaliny (niska emisja spalin). 

W gminie nie funkcjonują zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska.  

W 2018 r. w gminie zlokalizowano 3 dzikie wysypiska odpadów komunalnych. 

XIX. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

W 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było ok. 1 % 

powierzchni gminy. Przystąpiono do prac związanych ze zmianą studium i miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w związku z planowaną budową stacji 

elektroenergetycznej o raz sieci 400 KV a także 3 dwutorowych sieci 110 KV. 
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W 2018 r. wydano 18 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

W poprzednim roku wydano 81 decyzji o warunkach zabudowy, decyzji dotyczących 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz decyzji dotyczących zabudowy usługowej. 

 

XX. SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

W 2018 r.: 

− przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego w 2018 r. wynosił ok. 

3 tygodni,  

− przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – ok. 2 miesiące; 

w szczególności: 

o Ilość przyjętych wniosków  - 89, 

o  Ilość wydanych decyzji - 81, 

o  Ilość decyzji umorzonych - 4, 

o  Ilość wniosków nierozpatrzonych (wezwania do uzupełnienia) – 4, 

− dokonano zgłoszenia 3 skarg (2 do Rady Gminy, 1 – Wójta Gminy). Wszystkie 

skargi zostały uznane jako niezasadne. 2 Skargi dotyczyły działalności organu,  

1 gospodarki przestrzennej. 

 

 

XXI. TRANSPORT 

Lokalny transport zbiorowy opisany jest w Dziale 600 rozdz. 60004 §  2310 budżetu 

Gminy: 

 - plan  169 000,00 zł; wykonanie 166 219,38 zł; 98,35%, w tym: dotacja na realizację 

przewozów przez MZK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na terenie gm. Lubiszyn na liniach 

Baczyna- Marwice- Lubno- Wysoka oraz 

Dziale 600 rozdz. 60004 §  4300 - plan  160 000,00 zł; wykonanie 144 600,29 zł; 90,38%,  

w tym m.in. na:  

transport na linii: 

• Myślibórz- Ściechów- Gorzów Wlkp.,  

• Ściechów- Staw- Myślibórz- Lubiszyn- Chłopiny- Wysoka- Gorzów Wlkp. 

Zadanie: partycypowanie w kosztach  komunikacji autobusowej: 

• PKS Myślibórz 

• PKS Gorzów 

• Mustang. 

 

XXII. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

1. SIEĆ BIBLIOTECZNA. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie jest samorządową instytucją kultury 

prowadzącą działalność biblioteczną na terenie Gminy Lubiszyn. 
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Obsługę czytelniczą mieszkańców zapewnia Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie 

oraz trzy filie biblioteczne: Filia Baczyna, Filia Staw i Filia Wysoka. 

Biblioteki w okresie sprawozdawczym wykonywały wszystkie podstawowe zadania 

biblioteczne do których należą: gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona 

materiałów bibliotecznych oraz udostępnianie ich na zewnątrz bądź na miejscu, 

prowadzenie działalności informacyjnej a także prowadzenie różnych form pracy z 

dziećmi w celu popularyzacji książki, czytelnictwa i biblioteki. 

Placówki biblioteczne posiadają Internet i stanowiska komputerowe dostępne dla 

użytkowników bibliotek. 

Od lutego 2018 roku biblioteka wraz z filiami użytkuje program biblioteczny MAK PLUS. 

W bibliotekach trwają prace nad tworzeniem katalogu, wprowadzono 46% ogółu 

księgozbioru, który stanowi 39009 woluminów. 

 W 2018 roku przeprowadzono remont pomieszczenia w filii bibliotecznej w Baczynie 

(malowanie ścian, wymieniona wykładzina podłogowa, oświetlenie, drzwi do toalety, 

rolety na okna, wymienione regały i szafka). 

2. ZBIORY BIBLIOTECZNE. 

W 2018 roku na zakup książek wydano 12 564,00 zł za które zakupiono 540 książek, w 

tym: 

• ze środków samorządowych  w wysokości 7 500.00 zł -  321 książek. 

• otrzymano dotację w ramach Programu  Wieloletniego  „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa” priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek  

publicznych”  

w wysokości 5 064.00zł  -  219 książek. 

Otrzymano 8 darów książkowych. Zakupy książkowe obejmują wszystkie działy 

księgozbioru począwszy od literatury dla dorosłych poprzez literaturę dla dzieci  

i młodzieży po literaturę popularnonaukową. Przy zakupie książek bierze się pod uwagę 

preferencje czytelnicze. 

W 2018 roku w placówkach  bibliotecznych  przeprowadzono selekcję księgozbioru, ze 

względu na zużycie i zdezaktualizowanie. Z księgozbiorów usunięto łącznie 1984 książki.  

Biblioteki prenumerują łącznie 12 czasopism spośród następujących: Newsweek, Poradnik 

Domowy, Przyjaciółka, Cogito, Victor, Pani, Gazeta Lubuska. 

3. CZYTELNICY. 

W okresie sprawozdawczym placówki biblioteczne  zarejestrowały 626 czytelników, w 

tym 279  to osoby uczące się, 158 pracujące, 189 pozostałe. 

Czytelnicy w poszczególnych bibliotekach:  

 Czytelnicy  według zajęcia 

Biblioteka Ogółem Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali 
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Lubiszyn 208 96 40 72 

Baczyna 157 66 34 57 

Staw 169 75 52 42 

Wysoka 92 42 32 18 

RAZEM 626 279 158 189 

 

Biblioteki odwiedziło łącznie 4788 użytkowników w tym: wypożyczający na zewnątrz 

2300, korzystający z Internetu 1152, pozostałe odwiedziny 1336 osób. 

Odwiedziny użytkowników bibliotek w poszczególnych placówkach 

Biblioteka Wypożyczający 

na zewnątrz 

Korzystający              

z Internetu 

Pozostałe 

odwiedziny 

Odwiedziny 

ogółem 

Lubiszyn 953 21 255 1229 

Baczyna 557 291 463 1311 

Staw 429 787 295 1511 

Wysoka 361 53 323 737 

Razem: 2300 1152 1336 4788 

 

4.OBSŁUGA CZYTELNICZA. 

W 2018 roku biblioteki z terenu gminy Lubiszyn odnotowały ogółem 7486  wypożyczeń 

na zewnątrz i udostępnień na miejscu. 

Biblioteki udzieliły 685 informacji bibliotecznych  i rzeczowych. 

5. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA. 

Spotkania z przedszkolakami, lekcje biblioteczne. 

Stałymi elementami pracy kulturalno-oświatowej bibliotek jest współpraca  

z Przedszkolami w Lubiszynie i Baczynie oraz Szkołami Podstawowymi, polegająca na 

wizytach grup przedszkolnych w bibliotekach. Wizyty mają na celu pokazanie  

i przybliżenie dzieciom biblioteki oraz wypożyczanie książek. W ramach popularyzacji 

czytelnictwa wśród najmłodszych podczas wizyt grup przedszkolnych w bibliotekach 

oprócz wypożyczania książek  odbywa się również głośne czytanie wybranych pozycji   

z literatury dziecięcej.   

Ferie w bibliotece 

Podczas ” Ferii w bibliotece” we wszystkich placówkach bibliotecznych prowadzone były 

dla dzieci  zajęcia plastyczne, literackie, ruchowe oraz  rozgrywki gier planszowych. 
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Współpraca biblioteki w Baczynie z  klubem seniora „Carpe Diem” 

Z dniem 06.02.2018 biblioteka rozpoczęła współpracę z klubem seniora „Carpe Diem” 

z  Baczyny. Są to warsztaty z treningu pamięci oraz biblioterapii  dla seniorów.  

„ Ozdoba choinkowa” - konkurs plastyczny 

Biblioteka w Lubiszynie w grudniu zorganizowała konkurs plastyczny „Ozdoba 

choinkowa” skierowany do dzieci z terenu gminy Lubiszyn, do konkursu wpłynęło 21 prac. 

Nagrody przyznano w trzech przedziałach  wiekowych:  przedszkola, klasy I-III oraz klasy 

IV-VIII. 

 


