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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 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy  

i budżetu, spraw społecznych i dotyczących oświaty.  

W ciągu 2019 r. Rada Gminy przyjęła 84 uchwały. Wszystkie uchwały zostały 

zrealizowane, bądź trwa realizacja zadań Gminy zgodnie z ich wymogami. 

Szczegółowy opis działalności gminy w 2019 r. został zaprezentowany  

w SPRAWOZDANIU OPISOWYM Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK. 

W niniejszym opracowaniu zostały wykorzystane dane z ww. opracowania oraz 

dodatkowe, pochodzące od jednostek organizacyjnych gminy oraz poszczególnych 

stanowisk pracy.  

II. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

W Gminie Lubiszyn w 2019 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 35 000,00 zł. Wydatek zrealizowano w 100%. 

 

95 uczniów  (81 w 2108 r.) otrzymało Stypendium Wójta Gminy Lubiszyn 
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Uwaga: więcej szczegółów dot. Programu ujęto w p. XV.5 niniejszego opracowania. 

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 tworzeniu nowych firm, 

− promowanie trwałego zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz 

aktywności zawodowej osób w wieku senioralnym. 

Spośród 9 obszarów zdegradowanych, jako obszary podlegające rewitalizacji przyjęto 

następujące: 

• Obszar nr 2 - Marwice, Wysoka, Tarnów,  

• Obszar nr 9 - Staw. 

Przewidziano, że w okresie do 2023 r. osiągnięty zostanie efekt rewitalizacji: 

▪ Gmina Lubiszyn będzie przyjaznym miejscem do pracy i życia położonym  

w obszarze pogranicza polsko-niemieckiego. Niekorzystne wskaźniki dla 

zdiagnozowanych obszarów zdegradowanych ulegną poprawie; 

▪ Przyjęte, zgodnie z diagnozą, obszary zmarginalizowane w Gminie Lubiszyn – ze 

swoimi silnymi i zintegrowanymi społecznościami lokalnymi będą stanowić 

mocny punkt Gminy w zakresie potencjału rozwoju gospodarczego  

i społecznego; 



Raport o stanie Gminy Lubiszyn za 2019 r. 

STRONA 4 

 

▪ Teren i zabudowania będą zagospodarowane wg potrzeb mieszkańców –  

w szczególności dla prężnie działających miejsc integracji społecznej; 

▪ Zrewitalizowane obiekty pozwolą na zwiększenie atrakcyjności Gminy  

i pośrednio przyczynią się do uruchomienia działalności usługowej, tworząc nowe 

miejsca pracy; 

▪ Celem jest, by ożyły zdegradowane tereny rekreacyjne a także instytucje 

wychowawczo-edukacyjne na obszarze rewitalizowanym, by mogły prowadzić 

innowacyjną działalność edukacyjną; 

▪ Mieszkańcy powinni posiadać dobry dostęp do infrastruktury niskoemisyjnej,  

w tym sieci ścieżek rowerowych; 

▪ Powstałe nowoczesne obiekty użyteczności publicznej, służące mieszkańcom będą 

mniej energochłonne  a tym samym mniej szkodliwe dla środowiska niż dotychczas. 

▪ Gmina będzie umiejętnie zarządzać problemami społecznymi, w czym będzie 

łączyć dbałość o gminę i mieszkańców; 

▪ Gmina, ze zrewitalizowaną przestrzenią, będzie miejscem, gdzie mieszkańcy, jak 

również osoby przyjezdne chętnie będą spędzać czas; 

▪ 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.  

▪ Rozwój społeczny i gospodarczy – jako motyw przewodni działań w ramach 

Programu - w oparciu o inwestycje w infrastrukturę i zintensyfikowane działania 

miękkie.  

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, 

− 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, 
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− Działania zwiększające dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

skierowane do dzieci i młodzieży w 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. i w 2019 r. były prowadzone działania związane z przygotowaniem formalno-

prawnym oraz pozyskaniem środków zewnętrznych na szereg działań inwestycyjnych,  

o których mowa  była w Programie. 

W 2019 r. podjęte przez lokalną społeczność aktywności, w wyniku stworzonych 

warunków – również na obszarach zdegradowanych, stanowią, iż jest bardzo duża szansa 

na zrealizowanie Programu z sukcesem.  

II.4 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Lubiszyn w 2019r., przyjęty uchwałą IV/33/2019 z dnia 

14.02.2019. Program przyjęty na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 122 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 schronisku; 

3) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku; 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) usypianie ślepych miotów; 

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

7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym 

gospodarstwie rolnym; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zrealizowano w 2019 r.  

w wysokości 94 722,97 zł, w tym: 

− Schronisko Madolin Group Sp. z o. o.: 74 096,77 zł, 

− usługi weterynaryjne: 20 626,20 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, 
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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 ze 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: przemocy fizycznej i psychicznej, zaniedbań w rodzinie, 

wykorzystywania seksualnego 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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 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, 

− 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. 
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Bezrobocie i alkohol a także bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych były 

głównymi powodami przyznawania pomocy przez GOPS w ramach Programu. 

Zaplanowane wydatki w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny na kwotę 326 185,00 zł, 

zostały zrealizowane w wartości 306 963,38 zł (94,11%).   

W rozdziale tym ujęte są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta 

rodziny oraz wydatki związane z realizacją rządowego Programu Dobry Start w kwocie  

262.500,00 zł. W 2019 r. wypłacono 875 świadczeń w programie 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, 

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

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 korzystania z posiłku powyższą 

formą opieki, pozwoliło na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb życiowych. 

 W ramach programu pomocy państwa w zakresie dożywiania zrealizowano: 

− zasiłek celowy na dożywianie - wystawiono 398 decyzji (484 w 2018 r.), 

wypłacono 1763 świadczeń (2 267  w 2018 r.) na łączną kwotę 183 750,00 zł 

(224 900,00 zł w 2018 r.); 

− pomoc rzeczowa na zakup produktów żywnościowych – 71  decyzji (259 w 2018r.), 

wypłacono świadczenia na łączną kwotę 15 834,00 zł (46 359,68 zł w 2018 r.).  

Z tej formy pomocy skorzystały 32 rodziny; 

− wykupiono posiłek w szkole dla 160 uczniów (204 w 2018 r.) na kwotę  

110 416,00 zł (127 453,20 zł w 2018 r.). 
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Wartość przeznaczonych środków w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 

wykonano w kwocie - 310 000,00 zł. 

W ciągu roku znacznie spadło zapotrzebowanie na wsparcie programem „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023. 

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. Z ustaleń diagnozy, należy 

wyciągnąć wniosek, iż w stosunku do lat poprzednich, 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, 

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 89 400,00 zł, zostały  wydatkowane w wysokości 84 636,96 zł (wykonanie 

94,67 % planu). Plan oraz poziom wydatków w 2019 r. był porównywalny z tym z 2018r. 

II.8 Program współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, przyjęty 

został Uchwałą Rady gminy nr X/89/2019 z dnia 29 października 2019 r. 

Na rok 2019 ustalono w Programie zadania priorytetowe dotyczące: 
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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. 

W oparciu o Uchwałę nr XLI/301/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12 października 

2018r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019, ogłoszony został 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). 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły do Urzędu Gminy oferty w zakresie: 

− kultury fizycznej - 13 szt., 

− kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 8 szt. 

W 2019 r. w planie budżetu w zakresie kultury fizycznej ujęto kwotę 199 000,00 zł, 

zrealizowano zaś w kwocie 177 000,00 zł, tj. 88,94 %.   

Dotacje przyznano następującym organizacjom pozarządowym: 

1) Stowarzyszenie Osada Lubiszyn 1707 z siedzibą w Lubiszynie w kwocie  

3 000,00 zł, 

2) Klub Sportowy WYSOKA w kwocie  13 000,00 zł, 

3) Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Wysoka w kwocie  5 000,00 zł,  

4) Klub Sportowy „FENIX” Ściechów w kwocie  17 500,00 zł,  

5) Ludowy Klub Sportowy „Wicher” Staw w kwocie 21 000,00 zł, 

6) Akademia Sportów Walki BORAN TEAM w kwocie 7 000,00 zł, 

7) Klub Sportowy Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Gorzowie Wlkp. w kwocie 14 000,00 zł, 

8) Akademia Piłkarska „Kania Cup” w kwocie 12 000,00 zł, 
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9) Klub Sportowy „Błękitni” Lubno w kwocie  50 000,00 zł,  

10) Klub Piłkarski Unia Lubiszyn – Tarnów w Lubiszynie w kwocie 23 000,00 zł, 

11) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Szarlotka” w Baczynie w kwocie  

4 500,00 zł, 

12) Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start w kwocie 5 000,00 zł, 

13) Koło Gospodyń Wiejskich W Stawie w kwocie 2 000,00 zł. 

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 31 000,00 zł 

i w takiej kwocie przyznane zostały dotacje wnioskującym organizacjom.  

Kwotę 31 000,00 zł wydatkowano na: 

1) dotację dla Klubu Seniora Relax Lubiszyn w kwocie 2 500,00 zł, 

2) dotację dla Stowarzyszenia „Szansa” w Baczynie w kwocie 6 500,00 zł, 

3) dotację dla Stowarzyszenia „Torki” w Tarnowie 4 500,00 zł, 

4) dotację dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Szarlotka” w Baczynie  

w kwocie 5 000,00 zł, 

5) dotację dla Klubu Seniora Pogodna Jesień z siedzibą w Lubnie w kwocie  

4 500,00 zł, 

6) dotację dla Klubu Seniora „Aktywny Senior” z siedzibą w Wysokiej w kwocie 

2  500,00 zł, 

7) dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich w Baczynie w kwocie 2 000 zł, 

8) dotację dla Stowarzyszenia Osada Lubiszyn 1707 z siedzibą w Lubiszynie  

w kwocie 3 500,00 zł. 

 

III. FINANSE GMINY 

Po zmianach w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniami wójta i uchwałami Rady Gminy 

Lubiszyn, plan dochodów w 2019 roku wyniósł 34 062 256,70 zł, został natomiast 

wykonany w kwocie 36 771 113,13 zł, co stanowi 107,95 % planu, w tym dochody 

majątkowe wykonano w wysokości 1 991 769,12 zł, co stanowi 109,84 % zaplanowanej 

kwoty.  Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 34 779 344,01, co stanowi 107,84 % 

planu.  

 

Dochody Gminy w 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 36 771 113,13 zł. 

 

Na zwiększenie dochodów miały wpływ kwoty ponadplanowe z:  

 

• środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych,  

• wpływów z podatków i opłat lokalnych,  

• wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

• wpływów z opłaty eksploatacyjnej, 

• dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich. 
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• środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych, 

• wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

• wpływów z najmu i dzierżawy, 

• wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 

• wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

• opłat za usługi cmentarne, 

• wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności, 

• wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska, 

• wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 

 Wydatki Gminy zaplanowano (po zmianach w ciągu roku) w wysokości   

39 332 339,64 zł (37 705 061,36 zł w 2018 r.), zaś wykonano w 90,44 % na kwotę  

35 572 975,50 zł (34 281 252,46 zł w 2018 r.). Wydatki bieżące zamknęły się kwotą  

30 179 053,93 zł (27 259 524,77 zł w 2018r.) w wysokości 92,45 % planowanych, 

natomiast inwestycyjne na wartość 5 393 921,57 zł – 80,61% planu. 

Wpływ na ograniczony poziom wydatków majątkowych miały następujące 

okoliczności: 

− niezrealizowanie wydatku inwestycyjnego na kolejny etap modernizacji stacji 

uzdatniania wody w Lubiszynie, 

− częściowe wykorzystanie środków inwestycyjnych przeznaczonych na OSP Lubno, 

− zmniejszone wydatki inwestycyjne na oświetlenie ulic, placów i dróg, 

− wydatkowanie środków jedynie na opracowanie koncepcji a nie projektu 

rozbudowy szkoły podstawowej w Baczynie, 

− niezrealizowanej inwestycji termomodernizacji sali wiejskiej w Tarnowie  

z powodu przedłużającej się oceny projektu. 

 

 

Dochody Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 5 512,91 zł 

 (5 027,76 zł w 2018 r.) 

 

 

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

stycznia do 31 grudnia 2019r. 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) 
Wykonanie od 

początku roku 

 DOCHODY  34 062 256,70 36 771 113,13 

 Dochody bieżące 32 248 993,76 34 779 344,01 
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Wyszczególnienie Plan (po zmianach) 
Wykonanie od 

początku roku 

 Dochody majątkowe 1 813 262,94 1 991 769,12 

 WYDATKI  39 332 339,64 35 572 975,50 

Wydatki bieżące 32 641 118.86 30 179 053,93 

Wydatki majątkowe 6 691 220,78 5 393 921,57 

NADWYŻKA  / DEFICYT  - 5 270 082,94 1 198 137,63 

      

 Przychody ogółem 

 z tego: 
6 010 278,94 9 228 650,75 

kredyty i pożyczki  0,00 0,00 

Nadwyżka z  lat ubiegłych  1 501 184,94 4 719 555,80 

Inne źródła (wolne środki) 4 509 094,00 4 509 094,95 

spłaty udzielonej pożyczki 0,00 0,00 

 

Rozchody ogółem 

 z tego: 
740 196,00 740 160,79 

spłaty kredytów i pożyczek 740 196,00 740 160,79 

 

 

Rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 198 137,63 zł (rok 2018 

zamknął się deficytem w wysokości  – 895 807,58 zł). 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina posiadała saldo zobowiązań na kwotę:  
3 768 934,16 zł  (4 509 124,95 zł w 2018 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki, 

co oznacza, że wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem 

wynosi 10,24 % (13,51 % - w 2018 r.). 

Dokonano spłaty kredytów i pożyczki z WFOŚiGW na dzień 31.12.2019 w wys.  

740 160,79 zł a koszty obsługi długu wyniosły 103 796 ,76  zł. 



Raport o stanie Gminy Lubiszyn za 2019 r. 

STRONA 13 

 

PODATNICY W 2019 ROKU 

 

W 2019 r. podatnikami różnych podatków gminnych były 4 209 osoby fizyczne 

  oraz 42 podmioty prawne. 

 

 

Podatki: 

• Podatek od nieruchomości - liczba podatników wyniosła 4 209 osób fizycznych  

(4 060 w 2018 r.);  

• Podatek od nieruchomości - liczba podatników wyniosła 42 (tak jak w 2018 r.) osoby 

prawne; 

• Podatek rolny - wymiarem objęto 22 (28 w 2018r.) osób prawnych; 

• Podatek leśny - wymiarem objęto 6 (tak jak w 2018 r.) osób prawnych; 

• Podatek od środków transportowych - wymiarem objęto 32 (28 w 2018 r.) osób 

fizycznych; 

• Podatek od środków transportowych - wymiarem objęto 6 (3 w 2018r.) osób prawnych.  

 

Podatnikom, którzy nie dotrzymali terminów płatności poszczególnych rodzajów 

podatków wystawiono łącznie 1790 (840 w 2018 r.) upomnień oraz 884 (331 w 2018 r.) 

tytułów wykonawczych oraz 65 (98 w 2018 r.) wezwań do zapłaty dotyczących należności 

cywilnoprawnych. Dodatkowo skierowano 20 pozwów cywilnych na drogę postępowania 

sądowego.    

Wpływy z podatków od osób fizycznych w 2019 r. 

Podatek rolny 

(zł) 

Podatek od 

nieruchomości (zł) 
Podatek leśny (zł) 

Podatek od środków 

transportowych (zł) 

457 289,33 

 

 

 

1 458 261,77 1 308,43 151 974,12 

 

 

 

Wpływy z podatków od osób prawnych w 2019 r. 

Podatek rolny  

(zł) 

Podatek od 

nieruchomości (zł) 

Podatek leśny (zł) Podatek od środków 

transportowych (zł) 

126 389,49 4 441 206,87 274 336,00 10 009,94 
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Łączne wpływy z podatków w 2019 r.  

Podatek rolny  

(zł) 

Podatek od 

nieruchomości (zł) 
Podatek leśny (zł) 

Podatek od środków 

transportowych (zł) 

583 678,82 5 899 468,64 275 644,43 161 984,06 

 

Jednostki organizacyjne Gminy prowadzą księgi rachunkowe w programach 

komputerowych: FKB Radix, FK Rekord, Comarch ERP Optima. 

 

IV. MAJĄTEK GMINY 

 

W 2019 r. majątek Gminy powiększył swoją wartość w wyniku nabycia w drodze decyzji 

komunalizacyjnych, nabycia w oparciu o akt notarialny lub spadku, 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 (44 umowy  najmu i 6 umów podnajmu).  

− lokale użytkowe: (pomieszczenie użytkowane przez operatora 

telefonicznego 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. 

12,8 ha (5,12 ha w 2018 r.) - 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 o pow. 21,826 ha (172 działki), 

− zakupione w oparciu o akt notarialny - obręb 15 Tarnów, dz. nr 351/3  

o pow. 0,0036 ha - nabycie z przeznaczeniem na realizację celów 

publicznych (przepompownia ścieków),  

• 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 o pow. 262,65 ha i długości 302,04 km), 

• nieruchomości zabudowane oddane w użyczenie o pow. 15,89 ha (nieodpłatnie)  

(11,80 ha w 2018 r.) osobom fizycznym i jednostkom pomocniczym (budynek 

byłej remizy w Baczynie, hydrofornie, oczyszczalnia ścieków, szkoły, przedszkola, 

biblioteki, boiska, Stowarzyszenie Historyczne „Prawda”, Gminny Ośrodek 
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Pomocy Społecznej, Posterunek Policji, Spółka Wodna, Kluby Seniora, 

Ochotnicze Straże Pożarne, Koło Gospodyń Wiejskich, Związek Celowy Gmin 

MG-6), 

• 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: 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 Stowarzyszeniu Przyjaciół w Lubnie „PROMYK”, 

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

• punkt apteczny w Lubiszynie. 

 

Do majątku gminnego należy dodać zasób infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej: 

• długość czynnej sieci wodociągowej, będącej w zarządzie Zakładu Usług 

Komunalnych w 2019 r. wynosiła – 102,87 km (w 2018 r. 102,76 km).  

• długość sieci kanalizacyjnej, będącej w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych 

wynosiła  tyle, co w 2018 r. - 52,69 km. 

Sieć dróg gminnych na koniec 2019 r. wyniosła 302,04 km i nie uległa zmianie  

w stosunku do 2018 r. 

Na dzień 31.12.2019 r. widniały wymagalne należności Gminy z tytułu z najmu  

i dzierżawy składników majątkowych (czynsze) w kwocie 213 540,15 zł. 

 

Powierzchnia gruntów gminnych i ich przeznaczenie: 

 

Wyszczególnienie 

Stan na 

1.01.2019 

(ha) 

Zwiększenie 

(ha) 

Zmniejszenie 

(ha) 

Stan na 

31.12.2019r. 

(ha) 

Drogi 256,96 5,69  262,65 

Cmentarze 6,09   6,09 

Boiska 11,30   11,30 

Place zabaw 0,60   0,60 
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Grunty przeznaczone 

pod budownictwo 
5,40   5,40 

Grunty rolne, lasy 

tereny zieleni 
66,84 14,23  81,07 

Grunty, na których 

znajdują się zasoby 

mieszkaniowe 

14,44  8,04 6,4 

Grunty, na których 

znajdują się remizy 

strażackie 

1,60   1,60 

Grunty, na których 

znajdują się sale wiejskie 
2,10   2,10 

Grunty, na których 

znajdują się przedszkola 
0,10   0,10 

Grunty, na których 

znajdują się szkoły 
14,40   14,40 

Grunty, na których 

znajdują się ośrodki 

zdrowia z gabinetami  

i aptekami 

1,20   1,20 

Grunty, na których 

znajduje się Biblioteka  

i jej filie 

0,10   0,10 

Grunty pod 

wodociągami  

i kanalizacją 

20,93   20,93 

Razem 402,01 19,92 0,09 413,94 

 

Podsumowanie - grunty:  

Grunty 

 

Powierzchnia 

 

Zabudowane 41,98 ha 

Niezabudowane 99,55 ha 
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Zabudowane i niezabudowane  

w użytkowaniu wieczystym 
9,76 ha 

Razem: 413,94 ha 

 

Przyczyny zmian w zasobach majątkowych: 

• zwiększenie: zasób gruntów nabyty w drodze przejęcia decyzjami 

komunalizacyjnymi 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 o pow. 21,826 ha (172 działki) oraz nabycie gruntów na cele realizacji zadań 

własnych gminy (przepompownia ścieków), 

• zmniejszenie: zbycie nieruchomości zabudowanej, 

• zmiany: w drodze decyzji komunalizacyjnych. 

 

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

przynależności i wartości: początkowej i netto – po umorzeniach. 

 

Grupa środków 

trwałych 

Wartość 

początkowa 

(brutto) 

 – stan na 

początek roku 

2019 (zł) 

Wartość 

początkowa – 

(brutto) 

stan na koniec 

roku 2019 (zł) 

Wartość netto 

środków trwałych 

(po umorzeniach), 

stan na koniec 

31.12.2019 r. (zł) 

Grunty,  w tym prawo 

użytkowania wieczystego 

gruntu (grupa 0) 

4 774 969,00 4 821 810,79 
 

4 821 810,79 

 

Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej  

i wodnej (grupa 1,2) 

 

38 235 431,95 

 

40 695 681,48 

 

 

27 601 159,63 

 

Urządzenia techniczne  

i maszyny (grupy 3-6) 

 

5 130 629,93 

 

5 130 629,93  

 

 

2 371 512,27 

Środki transportu 

 (grupa 7) 
498 491,99 509 046,69 113 154,46 

Inne środki trwałe 

 (grupa 8) 
575 707,21 611 067,78 195 740,45 

 49 215 230,08 51 768 236,67 35 103 377,60 
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Razem 

2018 

42 882 524,49 

2018 

49 215 230,08 

 

2018 

34 616 115,02 

 

W pozycji „środki transportu” uwidoczniona jest wartość: 

• pojazdów specjalistycznych, używanych przez OSP, 

• samochód osobowy Peugeot, używany przez Urząd Gminy, 

• kosiarki samojezdne, zakupione dla utrzymania porządku w sołectwach.  

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - na koniec 2019 r. - 91 466,96 zł (na koniec 

2018 r. (9,7559 ha) - 166 362,71 zł). 

Zmiana w kwocie 74 895,75 zł wywołana została ustawowym przekształceniem 

wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów wykorzystywanych na cele 

mieszkaniowe. 

Wartości niematerialne i prawne 

Nazwa wartości 

niematerialnych  

i prawnych 

Wartość 

początkowa 

(brutto) 

– stan na 

początek roku 

2019 

Wartość 

początkowa – 

stan na koniec 

roku 2019 

Wartość netto 

środków 

trwałych  

(po 

umorzeniach), 

stan na koniec 

31.12.2019 r. 

(zł) 

Wartości niematerialne  

i prawne, w tym programy 

komputerowe i licencje 

 

758 579,27 

 

 

770 025,99 

 

260 349,32 

2018 757 177,07 758 579,27 455 611,36 

 

 

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

w stosunku do 2018 r.). 

Odpisy aktualizujące wartość należności: stan na początek 2019 r. - 3 827 079,33 zł  

(w 2018 r. - 5 967 325,03 zł), zaś na koniec 2019 r. - 3 860 257,432018 r. (w 2018 r. -  

3 827 079,33 zł). 

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - 3 611 981,74 zł (4 835 637,35 zł  

w 2018r.). 

 



Raport o stanie Gminy Lubiszyn za 2019 r. 

STRONA 19 

 

V. REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE 

ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Lp. 
Nawa 

programu

/IZ 

Tytuł 

projektu 

Czas 

realizacji 

Wydatki 

całkowite 

(zł) 

Wydatki 

kwalifikow

ane (zł) 

Wydatki 

Gminy 

(zł) 

Dofinanso

wanie 

 (zł) 

1 

RPO 

Lubuskie 

2020/ 

UMWL 

  

  

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 

  

2 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 

Dotacja                    

2017/VII-

2018/VIII   

 

1 879 718,61 

  

1 485 276,97  

 

360 014,30 

  

 

 

Dotacja        

264 337,74 

 

 

  

Pożyczka                       

2017/VII-

2018/VIII 

Pożyczka    

1 255 366,57 

(trwa 

spłata) 

3 

Wojewoda 

Lubuski 

Fundusz 

Dróg 

Samorządow

ych 

Przebudowa ul. 

Słonecznej i ul. 

Ogrodowej  

w miejscowości 

Baczyna 

XI/2019- 

VIII/2021 
2 763 925 2 763 925 1 381 963 

 

1 381 962 

  

 

4 

 

Wojewoda 

Lubuski 

Fundusz 

 

Przebudowa 

drogi gminnej  

w 

 

X/2019 –

VIII/2020 

 

1 582 378,31 

 

939 926,00 

 

1 112 415 

 

469 963,00 
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Dróg 

Samorządo

wych 

miejscowości 

Tarnów 

 

 

VI. PROMOCJA GMINY 

Na działania promocyjne w 2019 r. zaplanowano: 48 943,89 zł, wydatkowano:  

48 759,25 zł, (99,63% planu), z czego z funduszu sołeckiego pokryto koszty w kwocie 

8 820,04 zł. 

Gmina w 2019 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 wysokości 21 254,40 zł. 

Ważną rolę w promocji Gminy odgrywają również organizowane wydarzenia kulturalne  

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

VII. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

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

realizujący gminną gospodarkę wodno-ściekową. Oprócz tego na terenie Gminy  

realizatorem  gospodarki wodno-ściekowej jest Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o. o. z Gorzowa Wlkp. (PWiK), działającym w granicach aglomeracji 

gorzowskiej, w ramach której odbiorem ścieków objęte są Baczyna, Marwice i Lubno. 

Poza granicami aglomeracji, od jesieni 2019, objęta działaniami PWiK jest miejscowość 

Wysoka. 

Podstawowa działalność Zakładu Usług Komunalnych realizowana była w 2019 r.  

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 a także w trakcie roku Wysoka – obsługuje PWiK Gorzów 

Wlkp.), 

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

mieszkańców Gminy Lubiszyn: Brzeźno, Dzikowo, Mystki, Gajewo, Lubiszyn, 

Tarnów, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny, Staw, Podlesie, Smoliny, Kozin, Lubno, 

Wysoka (do listopada 2019), 

▪ uzyskiwanie pozytywnych parametrów bakteriologicznych i fizyko-chemicznych 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

▪ 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, 
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▪ 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 posiadało na koniec 2019 r. ok. 97 % mieszkańców (ogólna liczba 

mieszkańców ww. miejscowości – 4850, liczba mieszkańców podłączonych do wodociągu 

– 4704). 

W skali Gminy, 61,08 % liczby mieszkańców korzysta z wodociągów eksploatowanych 

przez ZUK. 

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). 

W skali Gminy, 13,18 % liczby mieszkańców korzystało w 2019 r. z kanalizacji sanitarnej, 

eksploatowanej przez ZUK. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. było 1215 przyłączy wodociągowych (1195 w 2018 r.). 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. było 250 przyłączy do sieci kanalizacyjnej (244 w 2018). 

Ilość nowych przyłączy wodociągowych zrealizowanych w 2019r. - 20 

Ilość nowych przyłączy kanalizacyjnych zrealizowanych w 2019r. - 6. 

 

Długość czynnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będącej w zarządzie Zakładu Usług 

Komunalnych przedstawia się następująco: 

 Na 31.12.2018r. 

 

Na 31.12.2019r. 

 

Długość sieci 

kanalizacyjnej 
52,69 km 52,69 km 

Długość sieci 

wodociągowej 
102,76 km 102,87 km 

 

Awarie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zarządzanej przez ZUK w 2019 r.: 

o 28 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem były: 

− zatory spowodowane przez zapychanie separatorów – 10 awarii dot. 

przepompowni w miejscowości Tarnów, 
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− zapychanie pomp ściekowych – 18 awarii dot. przepompowni w miejscowości 

Lubiszyn, 

− brak przechwytywaczy odpadów; 

o 3 awarie sieci wodociągowej, których powodem były: 

− materiały o niskiej wytrzymałości z lat siedemdziesiątych (PCV, żeliwo, 

azbest),  

− skorodowane nawiertki i łączenia przyłączy z siecią; 

o 12 awarii przyłączy wodociągowych. 

 

W planach finansowych na rok 2019 ZUK przewidziano przychody i wydatki na poziomie 

1 550 000,00 zł. Przychody i wydatki zrealizowane zostały w wysokości  

1 238 973,75 zł, tj. w 79,93% (1 187 519,12 zł - 78,13% w 2018 r.).  

W 2019 roku nastąpiła zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i odprowadzania ścieków. Taryfa zatwierdzana była przez Przedsiębiorstwo Państwowe 

Wody Polskie.  

 

Zakład uzyskał w 2019 r. dotację przedmiotową z budżetu Gminy - 

 dopłata do 1 m³  ścieków na kwotę: 60 000,00 zł. 

 

Wydobycie oraz sprzedaż wody w latach 2018r. i 2019r., w poszczególnych hydroforniach, 

przedstawia się następująco: 

Hydrofornia 

Wydobycie w m3 Sprzedaż  w m3 

Zużycie bezpowrotne, 

uzasadnione w m3 

(użycie bezpowrotne, 

uzasadnione w m3) 

Straty bezpowrotne 

nieuzasadnione  

w m3 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Lubiszyn 120 132,00 111 463,00 73 112,50 73 174,00 24 026,40 22 292,60 22 993,10 15 996,40 

Staw 38 683,00 42 817,00 22 303,00 22 730,00 7 736,60 8 563,40 8 643,40 11 523,60 

Lubno 75 527,00 53 424,00 41 031,00 35 600,00 15 105,40 10 684,80 19 390,60 7 139,20 

Gajewo 18 526,00 17 185,00 14 022,00 14 737,00 3 705,20 1 718,50 798,80 729,50 

RAZEM: 252 868,00 224 889,00 150 468,50 146 241,00 50 573,60 43 259,30 51 825,90 35 388,70 

 

Efektywność sprzedaży (stosunek wartości z zafakturowanej objętości wody dostarczonej 

odbiorcom do zmierzonej objętości wody wprowadzonej do sieci wodociągowej) 
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Hydrofornia 

Efektywność sprzedaży w % 

2018 2019 

Lubiszyn 60,86 65,65 

Staw 57,66 53,09 

Lubno 54,33 66,64 

Gajewo 75,69 85,76 

RAZEM: 59,50 65,03 

 

Przyczyny strat wody: 

▪ ubytki z nieszczelnego systemu sieciowego i przyłączy wodociągowych (przed 

wodomierzem) - stan techniczny i sprawność urządzeń z lat 1970/80 jest na bardzo 

niskim poziomie; zastosowany materiał (metal - podatny na korozję, azbest - 

rozwarstwianie czy PCV – pękanie przy ruchu gruntu) przyczynia się do wycieków 

wody, a w końcowym efekcie do awarii. W początkowym etapie nieszczelności 

tworzą wycieki trudne do wykrycia, ponieważ woda jest wchłaniana przez grunt; 

▪ ubytki z niesprawnych hydrantów - na terenie działania Zakładu znajdują się 244 

hydranty; w pełni sprawnych było 211 szt.; wymieniono na nowe 11 szt.; do 

wymiany pozostaje 15; 

▪ skorodowane przyłącza i nawiertki - na ogólną liczbę 1218 odbiorców wody,  

ok. 40% posiada skorodowane metalowe przyłącza oraz nawiertki; 

▪ nielegalny pobór wody - w 2019r. stwierdzono dwa przypadki nielegalnego poboru 

wody, tj. bez umowy, z pominięciem urządzeń pomiarowych lub przez ingerencję 

w instalację wodociągową pomiędzy nawiertką, a wodomierzem; przyłącza zostały 

opomiarowane. Sprawcy, w oparciu o ugodę z Zakładem, dokonali opłaty za okres 

2 lat; 

▪ 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. 

Opomiarowanie 

Bardzo ważnym elementem określania ilości wody sprzedanej jest jej prawidłowe 

opomiarowanie. Na ogólną liczbę 1374 wodomierzy głównych, Zakład zakupił i wymienił: 
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− w 2017r. - 130 szt. 

− w 2018r. - 200 szt. 

− w 2019r. - 290 szt. 

 

    Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego  

    w Gajewie, Stawie, Lubnie oraz Lubiszynie korzystali z wody, której jakość  

    w 2019r. odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra   

    Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez  

    ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).  

 

Aktualny stan ujęć wody i sieci wodociągowej. 

1) Stacja Uzdatniania Wody w Lubiszynie. 

Stacja zaopatruje w wodę pitną około 2 000 mieszkańców.  

Stacja posiada trzy studnie, z których dwie są czynne. Przy hydroforni zlokalizowane są 

dwa zbiorniki wyrównawcze wody uzdatnionej (metalowe, w gruncie) - każdy po 25 m³ 

pojemności. Stanowią zapas czasowego uzupełniania wody w sieci przy wstrzymanej 

pracy pomp głębinowych – w planach jest kolejny etap modernizacji SUW, polegający  

w głównej mierze na wymianie zbiorników wyrównawczych. Gmina oczekuje na decyzję 

ws wsparcia finansowego z PROW.  

Niezbędne potrzeby modernizacyjne: 

o pilna wymiana istniejących zbiorników wyrównawczych (2 szt.); Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., decyzją  

HK-530/311/737/2019/D z 11.12.2019r. nakazał w terminie do 30.10.2020r. 

doprowadzić do odpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego wewnętrzne 

powierzchnie ścian w zbiorniku wody uzdatnionej; 

o wymiana kręgów betonowych na szczelne obudowy i podniesienie konstrukcji 

studni powyżej obecnego poziomu – zabezpieczając aktualną filtrację wód 

gruntowych do studni - pomimo wykonywania prac uszczelniających, woda 

gruntowa dostaje się do wnętrza studni, co zagraża jakości wody pod względem 

bakteriologicznym; 

o wymiana dwóch pomp głębinowych i rur tłocznych; 

o remont budynku stacji w zakresie: konserwacji, wykonania wentylacji, wymiany 

blachy oraz okien; 

o wymiany ogrodzenia zewnętrznego stacji uzdatniania wody. 

 

2) Stacja Uzdatniania Wody w Lubnie. 

Ujęcie zlokalizowane jest w obrębie parku przy ruinach pałacu. Stacja zaopatruje w wodę 

pitną około 750 mieszkańców Lubna. 

W 2020 r. po wybudowaniu wodociągu, biegnącego przez centrum wsi, nastąpi 

przekazanie gospodarki wodociągowej Lubna do Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. 
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3) Stacja Uzdatniania Wody w Stawie. 

Stacja zaopatruje w wodę pitną odbiorców w miejscowościach Staw, Smoliny, Podlesie  

i Kozin - około 730 mieszkańców. 

Stacja wymaga niezwłocznej przebudowy, z uwagi na zagrożenie całkowitej utraty 

zdolności filtracji, nieuzyskania wymaganych parametrów fizykochemicznych wody oraz 

nieutrzymania prawidłowego ciśnienia w sieci wodociągowej.  

Niezbędny jest także pilny remont jednej ze studni głębinowej (współpracującej) - wody 

gruntowe przesiąkają przez kręgi betonowe i dostają się do otworu studni; studnia jest 

wyłączona z użytku. 

4) Stacja Uzdatniania Wody w Gajewie. 

Stacja zaopatruje w wodę pitną odbiorców w miejscowościach Gajewo, Brzeźno, Mystki 

i Dzikowo, w ilości około 600 mieszkańców.  

Ujęcie zlokalizowane jest na działce w obrębie działek rolniczych, lasu i rezerwatu 

bagiennego.  

Największą potrzebą jest wymiana obudowy studni głębinowej. Wody gruntowe 

przesiąkają przez kręgi betonowe. Stacja nie posiada studni zapasowej. 

W zakresie sieci wodociągowej i hydroforni: 

o usunięto wszystkie awarie na sieci wodociągowej, 

o zamontowano lub wymieniono na nowe 11 hydrantów. 

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. 

Prowadzone są badania kontrolne ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych. 

Braki w infrastrukturze do optymalnej gospodarki ściekami: 

o brak w istniejącej przepompowni ścieków w Lubiszynie tzw. przechwytywaczy (sit 

lub separatorów) do wstępnego zatrzymywania zanieczyszczeń stałych,  

o brak zdalnego monitoringu pracy 8 przepompowni ścieków w Lubiszynie,  

o przepompownie ścieków zlokalizowane na terenie Lubiszyna (8 szt.) wymagają 

gruntownej modernizacji. 
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W zakresie gospodarki ściekowej zapewniono stałe funkcjonowanie oczyszczalni, 

przepompowni ścieków, sieci kanalizacyjnej poprzez usunięcie wszystkich awarii  

i zatorów. 

Windykacja należności. 

Należności Zakładu Usług Komunalnych (opłata za sprzedaż wody i odbiór ścieków) na 

koniec 2019 r. wyniosła: 37 719,78 zł (32.450,43 zł w 2018 r.). 

W celu odzyskania należności z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków oraz wykonanych 

usług: 

o wysłano 31 zawiadomień o odcięciu dostawy wody i/lub zamknięciu przyłącza 

kanalizacyjnego - docelowo dokonano jednego odcięcia dostawy wody, pozostali 

odbiorcy spłacili swoje zadłużenie, bądź zadeklarowali spłatę należności w ratach, 

o wystawiono 466 wezwań do zapłaty, na łączną kwotę 118 279,64 zł, 

o złożono 4 pozwy do sądu oraz 4 wnioski do komornika o wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego. 

SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA EKSPLOATOWANA PRZEZ PWiK 

Oprócz zadań wykonywanych przez ZUK, część mieszkańców Gminy korzysta z sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Kanalizacji  

i Wodociągów w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47 w Gorzowie 

Wlkp. 

Liczba osób korzystających z wody na dzień 31.12.2019 (ok. 37% mieszkańców Gminy) 

  

 
 Liczba przyłączy 

Woda 

Liczba przyłączy 

Woda i Kanalizacja 

Liczba przyłączy 

łącznie 
Ilość osób 

1 Baczyna 67 415 549 1503 

3 Marwice 32 100 132 432 

4 Wysoka 136 43 179 537 

 Łącznie - PWiK 235 553 788 2472 

      
Liczba osób korzystających z oczyszczalni ścieków na dzień 31.12.2019 (ok. 35% 

mieszkańców Gminy) 

   

Liczba przyłączy 

Woda i 

Kanalizacja 

Liczba 

przyłączy 

Kanalizacja 

sanitarna 

Liczba 

przyłączy- 

łącznie 

Ilość 

osób 

1 Baczyna 410 3 413 1311 

2 Lubno  125 125 531 

3 Marwice 100 0 100 336 

4 Wysoka 43 1 44 132 

 Łącznie - PWiK 553 129 682 2310 

 

Liczba przyłączy zrealizowanych przez PWiK w 2019 r. 
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Przyłącza wody 

Odbiorcy 

Przyłącza kanalizacji 

sanitarnej 

Odbiorcy 

 

Razem 

1 Baczyna 50 49 99 

2 Lubno 
 

3 3 

3 Marwice 1 2 3 

4 Wysoka  142 44 186 

 Łącznie - PWiK 193 98 291 

 

LICZBA WSZYSTKICH ZAWARTYCH UMÓW Z PWiK NA DZIEŃ 31.12.2019 

 Miejscowość Woda Woda i kanalizacja 

sanitarna 
1 Baczyna 78 442 
3 Marwice 40 107 
4 Wysoka 144 43 
 Razem 118 549 

 

 

VIII. MIESZKAŃCY GMINY 

W 2019 r. nadal występowało zmniejszenie liczby mieszkańców, jednak spadek tej liczby  

był niemal pięciokrotnie mniejszy niż w ciągu 2018 r. (w ciągu 2018 r. liczba mieszkańców 

zmniejszyła się o 49 osób). 

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się 

o 10 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 6 670 osób, w tym 3 330 kobiet 

i 3 340 mężczyzn.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych sytuacja wyglądała następująco: 

− liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 547 osób, 

a liczba mieszkańców – 626, 

− liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 2 220 osób,  

a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 2 716, 

− liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 813, a liczba mieszkańców: 

400. 

W 2019 r. narodziło się w gminie 62 osoby (w 2018 – 69), w tym 30 dziewczynek i 32 

chłopców, a zmarło 75 osób (w 2018 r. – 97), w tym 32 kobiety i 43 mężczyzn. Wobec 

tego wystąpił ujemny przyrost naturalny w 2019 r. i wyniósł -13 (w 2018r. -28). 

Najczęstszą przyczyną zgonów były choroby nowotworowe. 

W 2019 r. nie odnotowano zgonów niemowląt. 

W 2019 r. roku na terenie gminy zameldowanych na pobyt czasowy było 214 

cudzoziemców: 144 kobiety i 70 mężczyzn. Byli to głównie obywatele Ukrainy. 
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Liczba mieszkańców wg grup wiekowych w 2019 r.

 

 

Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób 

bezrobotnych z prawem do zasiłku w 2019 r. 

 

Status 
Ogółem 

Mężczyźni 

 

Kobiety 

 2018 2019 

Bezrobotni 

ogółem 
1 118 947 341 606 

Bezrobotni z 

prawem do zasiłku 
227 182 44 138 

Długotrwale 

bezrobotni 
449 333 90 243 

 

Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów 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 

2019 23 

 

Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej 
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Wskaźnik bezrobocia znacząco maleje na przestrzeni ostatnich lat ale utrzymuje się od 

2018 r. 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 2019 

Gmina  1058 1037 940 870 816 643 

Powiat 

(średnio) 
587 591 525 469 423 373 

Województwo 

(średnio) 
734 702 633 554 512 465 

 

 

 

      

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 2019r. - kwota przeznaczona ze środków gminy - 

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

skorzystało 88 osób (99 w 2018 r.).  

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 31 grudnia 2019 r. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych posiadało: 

o do 4,5% zawartości alkoholu - 16 podmiotów, 

o powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 15 podmiotów, 

o powyżej 18% zawartości alkoholu - 12 podmiotów. 
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W 2018 r. 19 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Z tego funduszu na 2019 r. zaplanowano wpływ 98 000,00 zł. Dochody zrealizowano  

w 112,49% tj. w kwocie 110 239,80 zł.  

Ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu sfinansowane zostały 

następujące wydatki: 

− 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, 

− wynagrodzenie streetworkera, osoby wspierającej rodziny dotknięte problemami 

alkoholowymi. 

 

Ze środków będących w dyspozycji GKRPA sfinansowano pracę streetworkera, 

zaangażowanego przez kolejny rok w Gminie do skuteczniejszego wsparcia osób 

uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Indywidualnym wsparciem zostało objętych  

9 osób i ich rodzin. Zakres działania streetworkera: 

− mieszkaniec Ściechowa (G.) - motywacja do utrzymania abstynencji. G. wykazuje 

chwiejny stan utrzymania trzeźwości; G. potrzebuje dalszego wsparcia i kontaktów  

z grupami AA (mityngi). Po konsultacjach uzgodniono, że takie spotkania będą  

odbywać się cyklicznie;  

− mieszkanka  Ściechowa (M.) - praca z osobą uzależnioną oraz jej rodziną. Po 

konsultacjach z córkami M., podjęte zostały działania w celu uzyskania od biegłych 

uzasadnienia  nakazu leczenia w OTU - bez zgody uzależnionej. M., po terapii  

w Ciborzu utrzymywała abstynencję przez kilka miesięcy. Obecnie wróciła do nałogu. 

Podjęte zostają działania w celu wyznaczenia miejsca i daty do ponownego leczenia; 
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− kolejny mieszkaniec Ściechowa (R.) - osoba  uzależniona krzyżowo (alkohol, 

dopalacze); celem  było działanie związane z opuszczeniem miejsca zamieszkania  

z powodu wszczynania awantur w stanie nietrzeźwości i stwarzania zagrożenia 

(interwencje policji); motywowanie do podjęcia przez R. terapii, ponieważ inne formy 

pomocy zostały już wykorzystane i nie przyniosły oczekiwanych rezultatów; 

− kolejny mieszkaniec Ściechowa (K.) - osoba uzależniona od alkoholu,  

z niepełnosprawnością intelektualną. W wyniku działań motywujących, wyraził zgodę 

na podjęcie terapii w OTU w Ciborzu; 

− mieszkanka  Ściechowa (K) - osoba z niepełnosprawnością ruchową oraz problemami 

psychiatrycznymi, związanymi z depresją; Otrzymała pomoc w postaci wózka 

akumulatorowego w ramach działalności fundacji Dogonić Marzenia; 

− mieszkaniec Baczyny (D) – osoba uzależniona, w ramach pracy umieszczony na 

oddziale detoksykacji w Gorzowie Wlkp., następnie na terapii odwykowej  

w Obrzycach; po zakończeniu terapii planowana jest dalsza praca w celu utrzymania 

abstynencji oraz umieszczeniu w mieszkaniu treningowym; 

− kolejny mieszkaniec Baczyny (S) – osoba od wielu lat bezdomna, uzależniona od 

alkoholu; w ramach pracy ukończył terapię odwykową w Ciborzu; został umieszczony 

w mieszkaniu treningowym przy Stowarzyszeniu im. Br. Alberta w Gorzowie Wlkp. 

Po dwóch miesiącach na własne żądanie opuścił placówkę i wrócił do nałogu; podjęte 

zostały kolejne działania z podopiecznym, w wyniku których wyraził on zgodę na 

podjęcie kolejnej terapii. Po skutecznym zakończeniu terapii istnieje możliwość 

ponownego umieszczenia w mieszkaniu treningowym; 

− mieszkaniec Lubna (S.) - osoba podejrzana o uzależnienie, samotnie wychowuje  

3 dzieci. W ramach działań wyraził zgodę na dalszą współpracę; 

− mieszkanka Lubiszyna (K.) - osoba współuzależniona; główne działania, to 

motywowanie do zmiany postawy w stosunku do partnera trwającego w uzależnieniu 

oraz edukacja dotycząca specyfiki choroby alkoholowej i sposobów radzenia sobie  

w relacji z uzależnionym członkiem rodziny. 

Inne działania streetworkera: 

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

wpływ na postawy ludzkie i stanowiący bodziec do zmian. Dodatkowo bieg był 

doskonałą promocją gminy Lubiszyn na całej 600-kilometrowej trasie, 

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

W 2019 r. nikomu nie odebrano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Zwalczanie Narkomanii 

Plan: 8 600,00  zł;   wykonanie: 1 650,00 zł - wykonanie 19,19 % planu. 

Środki przeznaczono na: 

• nagrody konkursowe na kwotę: w konkursie „Jak pokonać tremę bez korzystania 

ze środków uspokajanych” jako uzupełnienie i wzmocnienie działa, 

• zakup usługi związanej z warsztatami profilaktycznymi, które zostały 

przeprowadzone przez trenera umiejętności społecznych w Szkole Podstawowej  

w Ściechowie dla uczniów klas V, VI i VII w ramach wzmacniania postaw 

asertywnych jako działanie z zakresu profilaktyki uniwersalnej.   
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W Gminie funkcjonowały dwa punkty apteczne: 

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

− Apteka MIŁA, ul. Gorzowska 19, 66-432 Baczyna - przez część roku z powodu 

likwidacji. 

 

 

X. POMOC SPOŁECZNA 

Pomoc społeczna w kompleksie spraw prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, ul. Dworcowa 30 f, 66-433 Lubiszyn. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

(GOPS) jest jednostką organizacyjną Gminy nieposiadającą osobowości prawnej  

w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie gminnym.  

Środki finansowe na wydatki w obszarze polityki społecznej  

Wydatki na zadania z zakresu polityki społecznej w gminie Lubiszyn w 2019 roku 

wyniosły 11 511 390 zł. 

Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł  o 1 490 744 zł.   

Najwięcej wydatkowano w dziale 855 – Rodzina - 9 178 769 zł, co stanowi 79,74 % 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. 

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano 2 264 885 zł, co stanowi 19,68 % 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. 

W dziale 854 – Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 67 709 zł, co stanowi 

0,59 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. 

Osoby bezrobotne 

Bezrobotni w całym roku 2019 

Status Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Bezrobotni ogółem 947 341 606 

Bezrobotni z prawem do 

zasiłku 

182 44 138 

Długotrwale bezrobotni 333 90 243 

 

Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej. 

(Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy 

społecznej z powodu bezrobocia do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy 

ogółem). 

 

Rok Wskaźnik 

2015 56% 

2016 43% 
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2017 30% 

2018 23% 

2019 23% 

 

Korzystający z pomocy społecznej  

 

Pomoc i wsparcie w gminie Lubiszyn z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało  

905 osób, co stanowiło 13,57 % liczby wszystkich mieszkańców gminy. 

 

W gminie Lubiszyn najczęściej występującymi powodami ubiegania się o pomoc 

społeczną, wskazanymi przez ośrodek pomocy społecznej w 2019 roku było kolejno: 

ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, potrzeba 

ochrony macierzyństwa. 

 

Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji. 

   Liczba 

świadczeniobiorców 

  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Gmina 1 037 940 870 816 643 

Powiat (średnia) 591 525 469 423 373 

Województwo 

(średnia) 

698 629 550 508 465 

 

 

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

liczby wypłaconych świadczeń) 

Grupa 
Ogółem Kobiety 

 

Mężczyźni 

 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Produkcyjny  

 
315 263 183 148 132 115 

Poprodukcyjny 

 
90 70 77 56 13 14 
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Liczba osób korzystających ze świadczeń 

 

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% 

2019 9,35% 

 

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2016 451 1 156 

2017 476 1 120 

2018 431 1 010 

2019 426 905 

 

Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w roku 2019 

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń 

świadczenia niepieniężne 25 528 

świadczenia pieniężne 12 558 
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Liczba rodzin korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 

  Liczba  rodzin  

Rodzaj świadczenia 2016 2017 2018 2019 

świadczenia niepieniężne 229 198 212 139 

świadczenia pieniężne 361 365 344 284 

 

Liczba rodzin korzystających z świadczeń niepieniężnych - trend

 

 

Powody udzielania pomocy rodzinom (ranking) 

Powody udzielonej pomocy 
Liczba rodzin - ogółem 

2018 2019 

Ubóstwo 207 191 

Długotrwała lub ciężka choroba 163 129 

Niepełnosprawność 154 153 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 90 56 

Bezrobocie 82 67 

Alkoholizm 47 42 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

36 36 

Potrzeba ochrony macierzyństwa - 

wielodzietność 
31 31 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – rodziny 

niepełne 

24 27 

Zdarzenie losowe 8 3 

Bezdomność 6 5 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego 
5 4 
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Przemoc w rodzinie 3 3 

Narkomania 2 1 

Sieroctwo 1 3 

 

Liczba świadczeń i główne powody przyznania świadczeń w roku 

Powód przyznania 

 Liczba świadczeń 

Ogółem Świadczenia 

niepieniężne 

Świadczenia 

pieniężne 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Ubóstwo 19 262 25 281 15 214 14 216 4 048 11 065 

Niepełnosprawność 10 110 17 330 7 499 7 056 2 611 10 274 

Wielodzietność 9 558 10 126 8 572 9 423 986 703 

Długotrwała lub ciężka 

choroba 
9 472 7 939 7 594 6 577 1 878 1 362 

Bezrobocie 6 806 5 536 5 581 4 584 1 225 952 

 

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych 

Rok Liczba osób 

2016 16 

2017 15 

2018 18 

2019 19 

 

Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej 

 Liczba rodzin 

Udzielone świadczenia 2016 2017 2018 2019 

Interwencja kryzysowa 19 20 29 20 

 

Z pomocy społecznej w 2019 roku w postaci świadczeń pieniężnych skorzystało 

546 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 222 osoby. 

 

Odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 11 osób. 

Wysokość świadczeń pieniężnych wydatkowanych w poszczególnych latach 

Rok Kwota świadczeń pieniężnych (zł) 

2016 871 410,29 

2017 846 631,85 

2018 755 667,83 

2019 755 639,46  
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W szczególności: 

ZASIŁEK STAŁY 

 2018 2019 

Liczba osób 77 78 

Kwota świadczeń w 

złotych 
392 020 zł 409 274 zł 

 

ZASIŁEK OKRESOWY 

 2018 2019 

Liczba osób 43 43 

Kwota świadczeń w 

złotych 
59 200 zł 59 200 zł 

  

ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO 

"POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" 

 2018 2019 

Liczba osób 654 213 

Kwota świadczeń w 

złotych 
224 900 zł 183 750 zł 

  

Liczba rodzin (średnia) korzystających ze ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) 

Rok Liczba rodzin 

2018 437 

2019 726 

 

Kwota wypłaconych ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 

Rok Wydatki (zł) 

2018 4 275 438,00 

2019 5 611 265,00 

 

ŚWIADCZENIA 500+ przyznane na pierwsze dziecko (udział rodzin otrzymujących 

świadczenie na pierwsze dziecko w relacji do ogółu rodzin otrzymujących świadczenie). 

Raport przygotowany w oparciu o dane z okresu od stycznia do czerwca. 

Liczba rodzin pobierające 

świadczenia na pierwsze 

dziecko 

Liczba 

pozostałych 

rodzin 

Wskaźnik 

307 201 60% 
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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 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba rodzin korzystających z zasiłków 

rodzinnych wraz z dodatkami 
243 264 269 269 239 

   

W 2019r. wypłacono 8322 zasiłków rodzinnych i 48 jednorazowych zapomóg z tytułu 

urodzenia dziecka. 

ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE 

Świadczenia opiekuńcze 
Liczba świadczeń 

2015 2016 2017 2018 2019 

Zasiłek pielęgnacyjne 2 909 2 957 2 869 2 643 2547 

Świadczenia pielęgnacyjne 305 331 396 432 478 

Specjalny zasiłek opiekuńczy  145 253 232 209 229 

 

Świadczenia opiekuńcze ogółem 

  

3 385 3 606 3 533 3 294 3 254 

           

ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE 

 Liczba rodzin 

2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba osób korzystających ze 

świadczenia alimentacyjnego 

 

71 

 

65 

 

46 

 

43 

 

40 

 

 

DODATKI MIESZKANIOWE 

 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Liczba gospodarstw 

domowych 
22 20 15 

Kwota świadczeń  35 484 23 475 21 100 

 

DODATKI ENERGETYCZNE 

 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Liczba gospodarstw domowych 7 8 4 

Kwota świadczeń  852 1054 680 
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STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn 
 

Podstawa prawna: art. 90b ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019r., 

poz. 1481 ze zm.) oraz uchwały nr XIX /136/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 08 lipca 2016r. w 

sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn w związku z uchwałą Rady Gminy Lubiszyn 

nr XL/292/2018 z dnia 21 września 2018r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn 

(Dz. U. W. L. z 2018r., poz. 2142).  

W roku szkolnym 2018/2019 do urzędu wpłynęło 37 wniosków o przyznanie stypendium 

szkolnego oraz 3 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego. Z pomocy materialnej 

skorzystało łącznie 80 uczniów, w tym: 

− szkoły podstawowe - 65 uczniów, 

− gimnazja - 3 uczniów, 

− szkoły zawodowe - 2 uczniów, 

− licea ogólnokształcące - 4 uczniów, 

− technika - 3 uczniów, 

− OHP - 2 uczniów, 

− policealna - 1 uczeń.  

 

W związku z realizacją zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości  

79 916,82 zł, w tym:  

• z budżetu państwa – 63 933,46 zł. 

• udział własny gminy – 15 983,36 zł. 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 W 2019 r. funkcjonowały 2 jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej: 

− Klub Integracji Społecznej w Lubiszynie (25 miejsc) 

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

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie 

W gminie zatrudniony był 1 asystent rodziny, który objął swoją opieką 14 rodzin. 

W 2019 r. kadra przedstawiała się następująco:  

 

Zatrudnieni 
 Liczba osób   

2016 2017 2018 2019 

Ogółem zatrudnieni 9 9 8 11 

Kierownicy, dyrektorzy, zastępcy 1 1 1 1 

 

Osoby w dziale świadczeń rodzinnych - 3 
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Kwalifikacje pracowników socjalnych 

Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby pracowników socjalnych posiadających 

specjalizację I lub II stopnia w zawodzie pracownik socjalny do liczby wszystkich 

pracowników socjalnych. 

Rok Wskaźnik 

2016 100,00% 

2017 75,00% 

2018 66,67% 

2019 50,00% 

 

Spełnienie warunku ustawowego: 

o 1 pracownik socjalny na 2000 osób lub 1 pracownik socjalny na 50 rodzin 

korzystających z pracy socjalnej 

o jednostka zatrudnia co najmniej 3 pracowników socjalnych. 

Rok 

Czy spełniony 

warunek ustawowy 

dot. pracowników 

socjalnych 

Liczba 

mieszkańców wg 

GUS 

Liczba rodzin  

w gminie 

korzystająca  

z pracy 

socjalnej 

Liczba 

pracowników 

socjalnych 

2016 Tak 6 873 451 4 

2017 Tak 6 907 448 4 

2018 Nie 6 848 362 3 

2019 Tak 6 876 419 4 

 

 

XI. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 

 

Wydatki inwestycyjne, w tym modernizacyjne, poprawiające stan majątku oraz 

zakupy inwestycyjne (majątkowe) wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości:  

5 650 452,12 zł (7 021 727,69 zł w 2018 r.). 

 

Na każdego mieszkańca przypada 847,14 zł wydatków inwestycyjnych, 

zrealizowanych w 2019 r. 

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie gminy Lubiszyn  

w 2019r., Referat Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

zrealizował następujące zadania  w poszczególnych działach: 
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1) DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:  

▪ rozdz. 01010 § 4210 – plan 9 000,00 zł; wykonanie 8 957,87 zł; 99,53% - zakup 

materiałów i wyposażenia; 

▪ rozdz. 01010 § 4300 – plan 37 000,00 zł; wykonanie 29 601,84 zł; 80,00% (zakup usług 

pozostałych), w tym m.in. na: 

o usunięcie awarii na sieci w Gajewie  – kwota: 2 183,00 zł, 

o wymiana zasuwy i zaworu zwrotnego w hydroforni w m. Lubno – kwota: 

2 059,31 zł, 

o wykonanie instrukcji współpracy ruchowej dla hydroforni w m. Lubno –  

kwota:1 000,00 zł, 

o naprawa rurociągu odprowadzającego ścieki wód popłucznych w SUW – kwota: 

857,39 zł, 

o realizacja decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (HK530-

175/4/18 – kwota: 538,62 zł, 

o naprawa odcinka rurociągu tłocznego wody uzdatnionej  - kwota: 2 747,20 zł 

o usunięcie awarii na sieci wodociągowej w m. Staw, przy posesji nr 11 – kwota: 

2 355,06 zł, 

o usunięcie awarii na sieci wodociągowej w m. Staw, przy posesji nr 67 – kwota: 

2 898,88 zł; 

▪ rozdz. 01010 § 6050 – plan 427 010,00 zł; wykonanie - 109 793,80 zł (25,71% ):  

o zakup map do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

(SUW) – kwota: 16,30 zł, 

o wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji 

stacji uzdatniania wody w Lubiszynie – II etap  -  kwota: 19 680,00  zł, 

o wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji 

stacji uzdatniania wody w Stawie  -  kwota: 19 987,50  zł, 

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji 9 

szt. przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiszyn  -  kwota: 66 420,00  zł, 

Wykonawca: Krzysztof Ozga Projektowanie AKWAMEL, ul. Budowlanych 

10/9, 66-400 Gorzów Wlkp., 

o opracowanie analizy efektywności dla inwestycji związanej z przebudową SUW 

w Lubiszynie i Stawie -  kwota: 3 690,00 zł. 

 

2) DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  

Drogi publiczne powiatowe 

▪ rozdz. 60014 §  6300 (dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na 

dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych) - plan 1 649 600,00 zł; 

wykonanie 1 552 981,43 zł; 94,14%: 
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o przebudowa drogi powiatowej nr 1425F Ściechów – Chłopiny - kwota: 

458 585,78 zł; 

o brakuje zadania Wysoka Ściechów I etap 

Drogi publiczne gminne 

▪ rozdz. 60016 §  4210 – plan 18 500,00 zł; wykonanie: 14 642,76 zł; 79,15% (zakup 

materiałów i wyposażenia), w tym z funduszu sołeckiego 4 492,60 zł, w tym m.in. 

na: 

o dostawa i montaż wiaty przystankowej w m. Ściechówek – kwota: 5 289,00 zł, 

o zakup płyty betonowej do studzienki w m. Wysoka  – kwota: 75,01 zł, 

o zakup i dostawa znaków drogowych, progów zwalniających, luster drogowych                            

(Baczyna, Lubno, Lubiszyn, Ściechów) – kwota: 7 286,15 zł 

▪ rozdz. 60016 §  4270 (zakup usług remontowych) – plan 224 366,00 zł; wykonanie: 

199 330,21 zł; 88,84%, w tym m.in. na: 

o wykonanie remontu drogi gminnej przy ul. Owocowej w Baczynie - kwota: 

25 092,00 zł, 

o remont dróg gminnych oraz wewnętrznych w ramach przetargu 

nieograniczonego na rok 2019 – kwota: 174 238,21 zł; 

▪ rozdz. 60016 §  4300 (zakup usług pozostałych) -  plan 167 780,00 zł; wykonanie: 

144 069,60 zł; 85,86%, w tym m.in. na: 

o zimowe utrzymanie dróg – kwota: 36 014,64 zł, 

o wykonanie fundamentów pod wiatę przystankową – kwota: 1 962,87 zł, 

o wykonanie odwodnienia drogi z płyt betonowych w m. Lubno – kwota:  

6 297,60 zł, 

o wznowienie znaków granicznych  oraz dokonanie wstępnego podziału działek 

w m. Lubno ul. Morwowa  - kwota: 14 514,00 zł, 

o usunięcie drzew  -  kwota: 10 088,00 zł, 

o usługi kserograficzne (mapy), opłaty z wypisy i wyrysy, wstępne podziały 

działek  – kwota 1 764,00 zł, 

o naprawa wiaty przystankowej Ściechów-Kretkowo - kwota: 930,83 zł 

o naprawa chodnika przy UG Lubiszyn  - kwota: 300,00 zł 

o zakup wraz  montażem  barierek ochronnych przy przepustach wzdłuż dróg 

gminnych – kwota:  9 298,80 zł, 

o koszenie poboczy wzdłuż drogi nr 3 – kwota: 4 968,00 zł, 

o naprawa przepustów na drogach gminnych w m. Gajewo, Brzeźno, Ściechówek 

– kwota: 50 000,00 zł, 

o naprawa wiat przystankowych przy drogach gminnych – kwota: 800,00 zł 

o usunięcie uszkodzenia drogi gminnej w wyniku intensywnych opadów deszczu 

– kwota: 2 346,16 zł, 

o wykonanie projektów stałej organizacji ruchu – kwota: 4 784,70 zł. 

 

▪ rozdz. 60016 §  6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) -  plan 

1 818 887,00 zł; wykonanie: 1 445 958,95 zł; 79,49%, 

w tym m.in. na: 
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o opłata za mapy do celów projektowych  – kwota: 496,80 zł, 

o wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy drogi gminnej 

w m. Baczyna przy ul. Ogrodowej i Słonecznej – kwota: 15 375,00 zł, 

o wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy drogi gminnej  

Kozin-Podlesie – kwota: 12 300,00 zł, 

o Modernizacja drogi gminnej nr 002838F w m. Lubno, Kol. Leśna – kwota: 

432 520,74 zł, 

o Nadzór inwestorski nad zadaniem wiązanym z modernizacją drogi gminnej nr 

002838F w m. Lubno, Kol. Leśna – kwota: 4 000,00 zł, 

o Modernizacja drogi gminnej nr 002825F w m. Dzikowo – kwota: 436 936,59 zł, 

o Przebudowa drogi gminnej nr 002817F w m. Tarnów – kwota: 401 403,82 zł. 

 

3) DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  

Szkoły Podstawowe 

▪ rozdz. 80101 § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) – plan  

100 000,00 zł, wykonanie 7 380,00 zł, zaawansowanie 7,38%, w tym m.in. na: 

o wykonanie koncepcji na rozbudowę szkoły podstawowej w Baczynie   

7 380,00 zł. 

Przedszkola 

▪ rozdz. 80104 § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) – plan  

2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, zaawansowanie 100,00%, w tym m.in. na: 

o dostosowanie opraw oświetleniowych do wymogów PPOŻ w przedszkolu 

w Baczynie  - kwota: 2 000,00 zł. 

Pozostała działalność 

▪ rozdz. 80195 § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)  – plan 

855 000,00 zł, wykonanie 841 512,99 zł, zaawansowanie 98,42%, w tym m.in. 

na: 

o wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania 

inwestycyjnego związanego z rozbudową szkoły podstawowej w Lubnie - 

kwota: 2 460,00 zł, 

o rozbudowa szkoły podstawowej w Lubnie o sanitariaty, szatnie, hol 

wejściowy do szkoły, korytarz oraz sale lekcyjną na dz. nr 235 i 236/3 obręb 

Lubno, Plac Wyzwolenia 8, Gmina Lubiszyn  kwota:  782 082,08 zł , 

o umowa nr 1 na roboty uzupełniające – kwota: 27 745,95 zł, 

o nadzór inwestorski kwota - kwota: 14 760,00 zł, 

o opłata za przeprowadzenie kontroli w związku z inwestycją – kwota:  

124,00 zł;  

Wykonawca: Usługi Budowlano-Instalacyjne STAD-BUD Damian 

Staniszczak, ul. Metalowców 4, 66-400 Gorzów Wlkp.;  
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Nadzór inwestorski: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego Michał 

Kruczkowski, Chwalęcice ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa. 

Pozostała działalność 

▪ rozdz. 85295  § 6050  (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) – plan 

743 480,00 zł, wykonanie 719 185,41 zł, zaawansowanie 96,73%, w tym m.in. na: 

o przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń 

byłej szkoły podstawowej na pomieszczenia klubu seniora na działce  

nr 398/1 obręb 14, ul. Polna 6, Lubiszyn  - kwota: 645 554,00 zł, 

o wykonanie robót dodatkowych w pomieszczeniach budynku klubu seniora 

– kwota: 6 847,69 zł, 

o wyposażenie klubu seniora (meble, sprzęt RTV/AGD, drobne wyposażenie, 

rolety okienne) – kwota: 36 959,01  zł,  

o nadzór inwestorski kwota: 7 749,00 zł, 

o wykonanie prac związanych z przyłączem wodociągowym – kwota: 

1 975,71 zł. 

Wykonawca: P.W. KRONEX Sumiak 4, 74-304 Nowogródek Pomorski. 

Nadzór inwestorski: Zakład Projektowania i Nadzoru Inwestorskiego Janusz Biskupski, ul. 

Żwirowa174, 66-400 Gorzów Wlkp. 

4) DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

▪ rozdz. 90001 § 4300 (zakup usług pozostałych) - plan 41 200,00 zł, wykonanie 

38 017,15 zł, zaawansowanie 92,27%, w tym m.in. na: 

o naprawa pompy ściekowej w przepompowniach w m. Lubiszyn – kwota: 

8 549,27 zł, 

o naprawa pompy ściekowej w przepompowni w m. Tarnów – kwota: 

2 996,19 zł, 

o udrożnienie odcinka kanalizacji ciśnieniowej przy ul. Dworcowej w m. 

Lubiszyn – kwota: 1 149,17 zł, 

o udrożnienie odcinka kanalizacji ciśnieniowej przy ul. Myśliborskiej w m. 

Lubiszyn – kwota: 1 375,40 zł, 

o zawarcie aktu notarialnego dot. nabycia nieruchomości, gdzie 

zlokalizowana jest przepompowania  - kwota: 592,10 zł, 

o wymiana dysz płuczących w oczyszczalni ścieków – kwota: 1 502,87 zł, 

o udrożnienie sieci kanalizacyjnej w m. Lubiszyn  - kwota: 4 636,75 zł, 

o konfiguracja stacji zlewnej z komputerem  na terenie oczyszczalni ścieków 

– kwota: 1 263,48 zł, 

o wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla budowy odcinka 

kanalizacji w m. Wysoka etap II i III – kwota: 3 500,00 zł, 
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o wykonanie prac przyłączeniowych kanalizacji sanitarnej do budynku 

gminnego w  Lubiszynie  - kwota: 1 373,02 zł, 

o naprawa obudowy czytnika drukarki w oczyszczalni ścieków  - kwota: 

3 074,18 zł, 

o naprawa dmuchaw wraz z serwisem w oczyszczalni ścieków – kwota: 

4 492,91 zł, 

o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do kontenera gminnego – kwota: 

453,36 zł, 

o wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji przy sali gminnej – kwota: 

1 845,00 zł, 

o naprawa sondy hydrostatycznej(oczyszczalnia ścieków) – kwota: 

1 213,45 zł. 

Oświetlenie ulic i placów 

▪ rozdz. 90015 § 6050 (wydatki inwestycyjne -  rozbudowa oświetlenia drogowego) 

-  plan 163 769,99 zł, wykonanie 126 259,50 zł, 77,09%,  w tym z funduszu 

sołeckiego  22 321,41 zł: 

o rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubiszyn w 2019r. 

oraz dostawę i montaż lamp solarnych, m.in. w miejscowości Jastrzębiec, 

Ściechówek, Marwice, Brzeźno. 

5) DZIAŁ 926 KULTRURA FIZYCZNA  

Obiekty sportowe 

▪ rozdz. 92601 § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – plan 30 812,99zł, 

wykonanie 18 596,09 zł, 60,35%, w tym środki sołeckie:  16 459,52 zł: 

o zakup  wraz z montażem 3 szt. ławek na boisko w m. Ściechówek oraz 

kosza na śmieci – kwota: 2 017,20 zł 

 

▪ rozdz. 92601 § 4300 (zakup usług pozostałych) - plan 43 166,76 zł, wykonanie 

41 147,16 zł, 95,32%, w tym środki sołeckie: 20 620,41 zł: 

o opłaty z odbiór ścieków i dostawę wody na boisko w m. Baczyna  - kwota 

78,45 zł, 

o wykonanie kosztorysu na budowę kompleksu sportowego boisk  

w Lubiszynie, Lubnie oraz Ściechowie kwota:  2 091,00 zł, 

o wykonanie dokumentacji projektowej boisk sportowych  m. Lubno, 

Ściechów, Lubiszyn – kwota:  6 150,00 zł, 

o wydanie warunków technicznych dla przyłącza wodociągowego (boisko 

Kozin) - kwota: 61,79 zł, 

o wykonanie płyty betonowej pod garaż przy boisku w m. Staw  - kwota: 

5 560,00 zł, 

o wymiana pisaku w piaskownicach na placach zabaw  - kwota:  5 200,00zł 

o pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem terenów sportowych 

– kwota: 1 385,51 zł; 

▪ rozdz. 92695 § 6050 (wydatki inwestycyjne) – plan 392 000,00 zł, wykonanie 

340 699,07 zł,  86,91%, w  tym  fundusz sołecki 35 000,00 zł: 



Raport o stanie Gminy Lubiszyn za 2019 r. 

STRONA 46 

 

o wykonanie map do celów projektowych na potrzeby budowy Otwartych 

Stref Aktywności   – kwota: 2 000,00 zł, 

o wykonanie aktualizacji dokumentacji związanej z Otwartymi Strefami 

Aktywności – kwota: 4 920,00 zł, 

o Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Baczyna, Lubno, 

Marwice na terenie Gminy Lubiszyn kwota: 320 613,17 zł, 

o Dostawa urządzeń do siłowni zewnętrznej Smoliny-Podlesie – kwota: 

5 850,00 zł. 

 

Zamówienia publiczne w 2019 r. 

Lp. 
Nazwa zadania 

Rodzaj 

zamówienia 
Wartość zamówienia 

1 Rozbudowa budynku 

szkoły podstawowej  

w Lubnie o sanitariaty, 

szatnie, hol wejściowy do 

szkoły, korytarz oraz salę 

lekcyjną na działkach nr 

235 i 236/3 obręb Lubno, 

Plac Wyzwolenia 8, gmina 

Lubiszyn 

 

 

 

roboty 

budowlane 

netto brutto 

 

 

 

647 498,40 

 

 

 

796 423,04 

2 Bieżące naprawy  

i utrzymanie gruntowych 

dróg gminnych oraz 

wewnętrznych będących  

w zarządzie gminy 

Lubiszyn w 2019 roku 

 

 

 

usługa 

 

 

 

138 211,38 

 

 

 

170 000,00 

3 Przebudowa wraz ze 

zmianą sposobu 

użytkowania części 

pomieszczeń byłej szkoły 

podstawowej na 

pomieszczenia klubu 

seniora na działce nr 398/1 

obręb 14, ul. Polna 6, 

Lubiszyn  

roboty 

budowlane 
485 816,26 597 554,00 
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4 Opracowanie 

dokumentacji projektowej 

wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę dla 

dróg gminnych 

zlokalizowanych na 

terenie gminy Lubiszyn: 

zadanie 1)  

1. Brzeźno  nr 002807F  

o długości ok 1,5 km 

2. ul. Morwowa, Lubno nr 

002840F i 002841F o 

długości ok 900 m 

zadanie 2) 

1. ul. Owocowa, Baczyna 

nr 002851F o długości  

ok. 700 m 

2. Podlesie - Smoliny  

nr 002813f o długości ok. 

2 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

usługa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 700,00 

5 Modernizacja drogi 

gminnej nr  002838f w 

miejscowości Lubno, 

kolonia leśna, dz. nr 181 

oraz 123 

 

roboty 

budowlane 

 

351 642,88 

 

432 520,74 

6 Przebudowa drogi gminnej 

nr 002817f w 

miejscowości Tarnów, gm. 

Lubiszyn 

 

roboty 

budowlane 

 

1 286 486,43 

 

1 582 378,31 

7 Budowa otwartych stref 

aktywności w 

miejscowościach Baczyna, 

Lubno, Marwice na terenie 

gminy Lubiszyn 

 

roboty 

budowlane 

Postępowanie o udzielenie 

zamówienia zostało unieważnione 

- nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu (art. 

93 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp). 

8 Budowa i rozbudowa 

stacji uzdatniania wody 

(suw) przy ul. 

myśliborskiej w 

Lubiszynie   

zlokalizowanej na działce 

nr ewid.194/4 

 

 

 

roboty 

budowlane 

 Postępowanie o udzielenie 

zamówienia zostało unieważnione 

- oferta z najniższą ceną 

przewyższyła kwotę, którą 

zamawiający zamierzał 

przeznaczyć  na sfinansowanie 

zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt. 4 

ustawy pzp). 
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9 Wykonanie w formule 

„zaprojektuj-wybuduj” 

opracowania 

pełnobranżowej  

dokumentacji projektowej                          

wraz z przebudową drogi 

gminnej nr 002844f przy 

ul. ogrodowej oraz nr 

002843F przy ul. 

Słonecznej                              

w miejscowości Baczyna, 

gmina Lubiszyn 

 

 

 

 

roboty 

budowlane 

 

 

 

 

2 200 000,00 

 

 

 

 

2 706 000,00 

10 Przebudowa drogi gminnej 

nr  002825F  

w miejscowości Dzikowo, 

dz. nr 60/1, 60/2 oraz 

działka obręb Lubiszyn 

753 

 

roboty 

budowlane 

 

355 233,00 

 

436 936,59 

11 Przewóz dzieci i 

młodzieży szkolnej do 

placówek oświatowych 

zlokalizowanych na 

terenie gminy Lubiszyn na 

podstawie imiennych 

biletów miesięcznych oraz 

dzieci i młodzieży z 

orzeczeniami  o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

oraz niepełnosprawnych 

do placówek oświatowych 

zlokalizowanych na 

terenie miasta Gorzowa 

Wlkp.  

i Myśliborza w okresie od 

02 stycznia 2020r. do  

31 grudnia 2020r., wraz  

z zabezpieczeniem 

opiekunów 

 

 

 

 

 

usługa 

 

 

 

 

 

466 388,89 

 

 

 

 

 

503 700,00 

12 Budowa otwartych stref 

aktywności w 

miejscowościach Baczyna, 

 

roboty 

budowlane 

 

260 661,12 

 

320 613,17 
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Lubno, Marwice na terenie 

gminy Lubiszyn 

 

ZESTAWIENIE KWOTOWE UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ 

 W 2019 R. 

 Ogółem  

wartość brutto 

[ zł] 

przetarg 

nieograniczony 

zamówienie z 

wolnej ręki 

Brutto [zł] Brutto [zł] 

Roboty 

budowlane 6 872 425,85 

 

6 551 812,68 

 

320 613,17 

Usługi 1 184 257,00 

 

1 050 099,01 

 

134 157,99 

 

Liczba postępowań 

Przetarg 

nieograniczony 

(szt.) 

Zamówienie 

z wolnej ręki 

(szt.) 

Roboty budowlane 7 1 

Dostawy 0 0 

Usługi 6 1 

Zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

poniżej 30 000 euro (o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy) wyniosła 1 692 064,73 zł,   

w tym:  

• Zapytania ofertowe -  559 393,62 zł brutto,  

• Zapytania o cenę  - 1 132 671,11 zł brutto. 

 

 

XII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

W 2019 r. wystąpił spadek liczby umów najmu lub podnajmu lokali i budynków 

mieszkalne: 42 umowy  najmu i 5 umów podnajmu (43 umowy  najmu i 5 umów podnajmu 

w 2018 r.).  

 

▪ Dochód z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz czynszów i dzierżaw:  

67 303,14 zł (74 736,37 zł w 2018 r.); 

▪ Dochód ze sprzedaży gruntów – 1 830,00 zł; 

▪ Dochód z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów - 24 370,22 zł; 

▪ Opłaty roczne za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 

wykorzystywanych na cele mieszkalne w prawo własności tych gruntów – 

11 323,07 zł. 
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Na początek 2019 r. zasób mieszkaniowy Gminy obejmował 45 mieszkań a na koniec 2019 

r. 44 mieszkania (sprzedano jeden lokal mieszkalny najemcy): 

  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 Lubiszyn 
Plac Jedności 

Robotniczej 5/2 

8 Lubiszyn 
Plac Jedności 

Robotniczej 5/3 

9 Lubiszyn Myśliborska 9 

10 Lubiszyn Myśliborska 19/7 

11 Lubiszyn Myśliborska 19a/5 

12 Lubiszyn Myśliborska 19a/14 

13 Lubiszyn Myśliborska 16/1 

14 Lubno Akacjowa 4b 

15 Lubno Akacjowa 4f 

16 Lubno Akacjowa 4g 

17 Lubno Akacjowa 4h 

18 Lubno Chrobrego 22/1 

19 Lubno Plac Wyzwolenia 8 

20 Marwice 36/4 

21 Marwice 43/3 

22 Marwice 43/5 

23 Marwice 51/2 

24 Marwice 87b/6 

25 Staw 35/4 

26 Staw 35/3 

27 Staw 35/5 

28 Ściechów 4/3 

29 Ściechów 30 
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30 Ściechów 57/1 

31 Ściechów 79/2 

32 Ściechów 140 

33 Ściechówek 22/1 

34 Ściechówek 22/2 

35 Ściechówek 22/3 

36 Ściechówek 19 

37 Tarnów 30/3 

38 Tarnów 60 

39 Wysoka 46 

40 Wysoka 116/1 

41 Wysoka 116/4 

42 Wysoka 116/5 

43 Wysoka 116/6 

44 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 31.12.2019 r. znajdowały się  

44 mieszkania oraz 6 mieszkań wynajmowanych od PKP S.A.  

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

najemcę - 11,76 m2. 

Niewykorzystane były 4 mieszkania: Baczyna ul. Gorzowska 21, Staw 35 (przy Ośrodku 

Zdrowia), Ściechów 30 (przy Ośrodku Zdrowia), Ściechów 1 (dzierżawione od PKP - po 

zmarłym). Przyczyną niewykorzystania tych mieszkań był bardzo zły ich stan techniczny, 

niepozwalający na bezpieczne zamieszkanie oraz wymagający znacznych nakładów na 

modernizację a także w związku z analizą możliwości przydziału mieszkania najemcy, 

który będzie mógł ponieść koszt remontu, którego koszt uwzględniany będzie w ciężar 

należnego czynszu.  
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Jedno mieszkanie (Baczyna Osiedlowa 15/6) – zostało przygotowane jako mieszkanie 

rezerwowe na czas kryzysu i nagłej potrzeby zabezpieczenia „dachu nad głową” osobom 

poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych. 

W 2019 r. dokonano sprzedaży jednego mieszkania, znajdującego się w zasobie Gminy 

(Brzeźno 70). 

W 2019 r. nie wszczynano postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali 

mieszkalnych, będących w zasobach gminy.  

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy 

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

windykacyjne (57% mieszkań z zaległościami w opłatach).  

W 2019 r. złożono i zweryfikowano 12 wniosków o przydział mieszkania komunalnego.  

Na początku 2019 r. został przydzielony lokal do remontu 6-osobowej rodzinie - Staw 35 

(na podstawie umowy szczegółowo określającej warunki remontu). 

Remonty w zasobie mieszkaniowym  Gminny 

Zasób mieszkaniowy wymaga znacznych nakładów remontowych. W 2019 r. wykonano 

wiele prac modernizacyjnych lub ratujących stan techniczny. 

Wydatki zapisane w §4270 – Zakup usług remontowych w rozdziale 70005 – Gospodarka 

gruntami i nieruchomościami - plan: 113 000,00zł został wykonany w kwocie  

112 914,66zł (99,92 %) i zostały przeznaczone na: 

• remont dachu w lokalu komunalnym w miejscowości Baczyna, ul. Gorzowska 21: 

15 600,00 zł, 

• wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalu komunalnym w miejscowości 

Baczyna, ul. Osiedlowa 15/6: 30 949,94 zł, 

• zabezpieczenie pokrycia dachowego w budynku komunalnym Tarnów 30:  

2 088,72 zł, 

• wykonanie zabezpieczenia szczytu budynku komunalnego przy ul. Plac Jedności 

Robotniczej 5 w Lubiszynie: 3 650,00 zł, 

• wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu: 2 268,00 zł i wymiana pokrycia 

dachowego: 24 500,00 zł budynku komunalnego Brzeźno 23, 

• wykonanie usunięcia przecieków pokrycia dachowego w mieszkaniu komunalnym 

Staw 35: 1 620,00 zł, 

• wykonanie wymiany części pokrycia dachowego w mieszkaniu komunalnym  

w Lubnie przy ul. Chrobrego 22: 23 760,00 zł, 

• wykonanie pokrycia dachowego w sali wiejskiej w Ściechowie: 8 478,00 zł. 

Zakupiono materiały i wyposażenie na wartość 4 157,24 zł: 

• umywalka do sali wiejskiej w Lubiszynie: 21,23 zł, 

• meble do lokalu komunalnego w Baczynie, ul. Osiedlowa 15/6: 3 002,02 zł, 

• płyta OSB: 246,00 zł,  

• czujnik dymu i czadu: 149,99 zł. 
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Zakupiono dodatkowo liczne usługi m.in.: 

• wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku gminnego w miejscowości 

Lubno, ul. Chrobrego 15: 1 196,05 zł, 

• wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku gminnego w miejscowości 

Baczyna, ul. Lipowa 15: 558,60 zł, 

• prace naprawcze włazu zbiornika ścieków przy mieszkaniu komunalnym  

w miejscowości Brzeźno 23: 1 155,00 zł, 

• Wykonanie przyłącza elektrycznego: 903,01 zł, 

• Wyrównanie terenu wraz z ustawieniem kontenera mieszkalnego po spalonym 

budynku w Gajewie 23: 620,02 zł, 

• ksero map do decyzji o warunkach zabudowy: 520,50 zł, 

• wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali: 490,00 zł, 

• najem gruntu leśnego w miejscowości Tarnów: 66,11 zł, 

• najem gruntu leśnego w miejscowości Wysoka: 83,07 zł. 

• przeprowadzanie przeglądów rocznych i pięcioletnich stanu technicznego 

budynków komunalnych: 4 870,00 zł, 

• prace naprawcze komina w budynku komunalnych Tarnów 30: 4 298,40 zł, 

• montaż wkładu kominowego w budynku komunalnym w Stawie: 5 400,00 zł, 

• operaty szacunkowe: 13 721,89 zł, 

• Wykonanie prac konserwacyjnych w budynku komunalnym Wysoka 116:  

12 295,61 zł, 

• wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w obiektach 

stanowiących własność Gminy Lubiszyn: 6 700,00 zł, 

• wykonanie wylewki pod garaż dwustanowiskowy zlokalizowany na działce nr 394 

w Lubiszynie: 5 560,00 zł, 

• opłata za akt notarialny: 3 065,90 zł, 

• wpisy w księgach wieczystych: 100,00 zł, 

• dokonanie zmian w ewidencji gruntu (Starostwo Powiatowe): 861,00 zł. 

Łącznie na mieszkaniowe zasoby komunalne i gospodarkę gruntami i nieruchomościami 

wydatkowano w 2019 r. 255 710,77 zł – 91,24 % planu (280 263,53 zł). 

 

XIII. SPRAWY OBYWATELSKIE 

 

Do urzędu wpłynęło w 2019 r. 37 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.  
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Organizacje pozarządowe 

W 2019 r. działało 17 organizacji pozarządowych (w stosunku do 2018 r. wystąpił wzrost 

o dwie organizacje), w tym 8 stowarzyszeń, 6 klubów sportowych, 3 koła gospodyń 

wiejskich. Dodatkowo na terenie naszej gminy prowadziły działalność dwa kluby 

sportowe z Gorzowa, realizując zadania publiczne na rzecz jej mieszkańców. 

Organizacje działające na terenie naszej gminy: 

1) Stowarzyszenie Osada Lubiszyn 1707 z siedzibą w Lubiszynie,  

2) Klub Sportowy WYSOKA, 

3) Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Wysoka, 

4) Klub Sportowy „FENIX” Ściechów,  

5) Ludowy Klub Sportowy „Wicher” Staw,  

6) Akademia Sportów Walki BORAN TEAM,  

7) Akademia Piłkarska „Kania Cup”, 

8) Klub Sportowy „Błękitni” Lubno,  

9) Klub Piłkarski Unia Lubiszyn – Tarnów w Lubiszynie,  

10) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Szarlotka” w Baczynie,  

11) Koło Gospodyń Wiejskich w Stawie,  

12) Klubu Seniora Relax Lubiszyn,  

13) Stowarzyszenie pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Baczynie,  

14) Stowarzyszenie „Torki” w Tarnowie, 

15) Klub Seniora Pogodna Jesień z siedzibą w Lubnie,  

16) Klubu Seniora „Aktywny Senior” z siedzibą w Wysokiej,  

17) Koło Gospodyń Wiejskich w Baczynie. 

 

 

XIV. BEZPIECZEŃSTWO I PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE 

Nad bezpieczeństwem i przeciwdziałaniem przestępczości w Gminie Lubiszyn czuwa  

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

służby patrolowej. Na terenie Gminy działa dwóch dzielnicowych. 

Policjanci przyjęli 229 interesantów w sprawach: 

− sporów sąsiedzkich – 88, 

− porad prawnych dot. nadużywania alkoholu, przemocy w rodzinie – 72, 

− przyjęcia zawiadomień o wykroczeniu -10, 

− czynności realizowanych dla innych jednostek (np. przesłuchania, wywiady) – 59. 

W 2019 r. na terenie gminy Lubiszyn funkcjonariusze II Komisariatu Policji Komendy 

Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. zarejestrowali w wyniku własnej działalności 87 (88 

w 2018 r.) przestępstw.  

Wzrost ilości przestępstw stwierdzono w Baczynie (wzrost z 17 do 23 czynów),  

w Marwicach (wzrost z 9 do 14 czynów) oraz Stawie (wzrost z 1 czynu do 4). 

Szczególnie uciążliwe dla społeczności są czyny zabronione, którymi zajmował się  

w 2019r. II Komisariat Policji, to: kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież 

samochodu, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia. 
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Policja stwierdziła: 9 kradzieży z włamaniem (spadek o 6 czynów), 14 kradzieży mienia 

(wzrost o 6 czynów), 7 uszkodzeń mienia (wzrost o 2). W jednym przypadku stwierdzono 

1 czyn zabroniony związany z posiadaniem środków odurzających. Interweniowano  

w przypadku 19 nietrzeźwych kierujących. W innych przypadkach przestępstw nastąpił 

spadek z 60 do 54. 

W 2019 r. dzielnicowi ujawnili łącznie 65 (44 w 2018r.) wykroczeń.  

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

Zdarzenia drogowe należą do częstych zdarzeń w Gminie Lubiszyn. W stosunku do 2018 

r. nastąpił wzrost ich liczby: 

 2016 2017 2018 2019 

Wypadki  4 3 4 6 

Ofiary śmiertelne 3 0 1 3 

Ranni  11 12 3 10 

Kolizje  96 96 65 77 

 

W 2019 r na działania Policji wydatkowano 4 000,00 zł (pomoc finansowa dla Komendy 

Miejskiej Policji na dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy 

Lubiszyn na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego). 

Ochotnicze Straże Pożarne  

Kluczową rolę dla bezpieczeństwa Gminy odgrywają Ochotnicze Straże Pożarne. Wydatki 

opisane w Dziale 754, rozdziale 75412  (na funkcjonowanie drużyn OSP) wyniosły  

276 187,34 zł (68,33% planu). 

Na terenie Gminy Lubiszyn funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  

w miejscowościach: Lubiszyn, Lubno Staw, Ściechów, Ściechówek. W poszczególnych 

jednostkach liczba strażaków (druhów), którzy uprawnieni są do udziału w działaniach 

ratowniczo-gaśniczych przedstawia się następująco:                                                      

− OSP Lubiszyn – 21 (włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - 

KSRG), 

− OSP Lubno – 24 (włączona do KSRG),                           

− OSP Staw – 30,        

− OSP Ściechów – 18, 

− OSP Ściechówek – 4.             

 Działania ratowniczo-gaśnicze prowadzić może 97 druhów. 

Warunkiem uczestniczenia w w/w działaniach jest: ukończenie szkolenia podstawowego 

dla strażaków ratowników OSP, organizowanego przez Komendę Miejską Państwowej 

Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., posiadanie badania lekarskiego oraz ubezpieczenia 

stosownie do obowiązujących unormowań.                              

Jednostki OSP z terenu Gminy Lubiszyn mają do dyspozycji łącznie 11 pojazdów 

samochodowych, w tym najstarszy pochodzi z 1984 r. (OSP Lubno - Star 266), najmłodszy 

z 2018 r. (również OSP Lubno - Renault MDB3 D).    
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W 2019 r. nasze jednostki OSP uczestniczyły w 220 działaniach ratowniczo-gaśniczych  

i innych zdarzeniach. 

 

XV. EDUKACJA 

XV.1 PLAN SIECI SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ GRANICE 

ICH OBWODÓW 

SZKOŁY 

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. do 

dnia 31 sierpnia 2019r. przedstawiał się następująco: 

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

obejmowała miejscowości: Lubiszyn, Tarnów, Brzeźno, Dzikowo, Buszów, 

Łąkomin; 

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

Kozin, Podlesie, Smoliny, Zacisze; 

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

oraz klasami dotychczasowego gimnazjum obejmowała miejscowości: Baczyna, 

Marwice, Lubno, Wysoka; 

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

oraz klasami dotychczasowego gimnazjum obejmowała 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. 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). 

 

PRZEDSZKOLA 

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

utworzone zostało Przedszkole w Lubiszynie, które na mocy uchwały Rady 

Gminy Nr XLVI/389/2010 z dnia 24 sierpnia 2010r. zostało powiększone  

o oddziały zamiejscowe w miejscowości Baczyna; 

2. Niepubliczne Przedszkole w Lubnie - prowadzone przez Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubnie „PROMYK” (nr wpisu 3/2007). 
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XV.2 LICZBA UCZNIÓW 

 

Stan uczniów (wg danych z SIO: 30 września 2017r., 30 września 2018r., 30. września 

2019 r.): 

Lp. Nazwa szkoły lub 

placówki 

Liczba  

uczniów; 

stan na  

30.09.2017r. 

Liczba  

uczniów; 

stan na  

30.09.2018r. 

Liczba  

uczniów; 

stan na 

30.09.2019r. 

1. Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II  

w Lubiszynie 
101 122 120 

2.  Szkoła Podstawowa  

w Stawie 
69 76 73 

- oddział przedszkolny 11 16 12 

- uczniowie szkoły podstawowej 58 60 61 

3. Szkoła Podstawowa  

im. Polskich Olimpijczyków  

w Baczynie 

 

226 235 214 

- szkoła podstawowa 184 209 214 

- gimnazjum 42 26 - 

4. Szkoła Podstawowa im. 

Tadeusza Kościuszki  

w Ściechowie (do 

31.08.2017r. Zespół Szkół 

im. Tadeusza Kościuszki  
w Ściechowie) 

173 164 124 

- oddział przedszkolny 8 14 12 

- szkoła podstawowa 104 115 122 

- gimnazjum 61 35 - 

5. Szkoła Podstawowa im. 

Kombatantów II Wojny 

Światowej w Lubnie 

76 80 69 

6. Przedszkole w Lubiszynie  143 162 159 

7. Niepubliczne Przedszkole w 

Lubnie 
33 30 23 

 
STAN UCZNIÓW OGÓŁEM (wg danych z SIO: stan na 30 września 2017r., 30 września 

2018r., 30 września 2019r.): 

Rodzaj placówki 

Liczba 

uczniów; 

stan na 

30.09.2017r. 

Liczba 

uczniów; 

stan na 

30.09.2018r. 

Liczba 

uczniów; 

stan na 

30.09.2019r. 

Przedszkola 176 192 182 

Oddziały przedszkolne przy 

szkołach podstawowych 
19 30 24 
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Szkoły podstawowe 523 586 576 

Gimnazja 103 61 - 

Ogółem 821 869 782 

 

We wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn 

 w 2019r. 2 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego. 

Wydatki na jednego ucznia w poszczególnych jednostkach oświatowych za 2019r. 

    

Jednostka Wydatki za 2019r. Średnia liczba uczniów 

 

Wydatki na jednego ucznia 

 
SP Ściechów 2 147 628,00zł   151 14 222,70 zł  

SP Lubiszyn 1 646 739,92zł  121  13 609,42 zł  

 SP Staw 1 288 705,70zł   75  17 182,74 zł 

 SP Baczyna 2 477 286,19zł  228   10 865,29 zł 

Przedszkole 1 681 511,06zł  161   10 444,17 zł 

 

 XV.3  NAUKA JĘZYKÓW 

1. SP Baczyna 

W roku szkolnym 2018/2019 odbywała się nauka języka obcego: 

o języka angielskiego - 211 uczniów, 

o dodatkowego języka obcego – niemieckiego – 32 uczniów. 

Gimnazjum 

W roku szkolnym 2018/2019  odbywała się nauka języka obcego: 

o języka angielskiego - 26  uczniów, 

o języka niemieckiego – dodatkowego – 26 uczniów. 

 

2.  SP Lubiszyn 

W roku szkolnym 2018/2019 odbywała się nauka języka obcego:  

o j. angielskiego – 120 uczniów, 

o j. niemieckiego - 32 uczniów. 
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3. SP w Staw 

W roku szkolnym 2018/2019 odbywała się nauka języka obcego: 

o j. angielskiego – obowiązkowo klasy I-VIII - 61 uczniów 

o j. niemieckiego - obowiązkowo klasy VII-VIII - 20 uczniów. 

 

4. SP Ściechów  

W roku szkolnym w 2018/2019:   

o języka angielskiego - obowiązkowo - 157 uczniów 

o języka niemieckiego - obowiązkowo - 8 uczniów; 

o dodatkowego języka obcego: 

- języka angielskiego - się 8 uczniów, 

- języka niemieckiego - 56 uczniów. 

 

 

 

XV.4 KADRA NAUCZYCIELSKA I PROMOCJA UCZNIÓW 

 

KADRA NAUCZYCIELSKA (wg stanu SIO - stan na 30 września 2018r. oraz na 30 września 

2019r.): 
 

Lp. Nazwa Placówki Wykaz kadry - 30.09.2018r. Wykaz kadry - 30.09.2019r. 

1. Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w 

Lubiszynie 

Ogółem: 12,89 etatu, w tym:  

− kontraktowy - 0,18 etatu; 

− mianowany - 1,44 etatu; 

− dyplomowany - 11,27 etatu 

Ogółem: 13,76 etatu, w tym: 

− kontraktowy - 1 etat; 
− mianowany - 1,5 etatu; 

− dyplomowany - 11,26 etatu 

2. Szkoła Podstawowa w 

Stawie  

Ogółem: 12,48 etatu, w tym:  

− stażysta - 1 etat; 

− kontraktowy - 2,44 etatu; 

− mianowany - 1,82 etatu; 
− dyplomowany - 7,22 etatu 

Ogółem: 11,89 etatu, w tym: 

− stażysta - 1,27 etat; 

− kontraktowy - 2,17 etatu; 

− mianowany - 1,24 etatu; 

− dyplomowany - 7,21 etatu 

3. 
Szkoła Podstawowa im. 

Polskich Olimpijczyków 

w Baczynie  

 

Ogółem: 20,31 etatu, w tym:  

− kontraktowy - 0,68 etatu; 
− mianowany - 5,86 etatu; 

− dyplomowany - 13,77 etatu 

Ogółem: 22,47 etatu, w tym:  

− kontraktowy - 1,14 etatu; 
− mianowany - 4,07 etatu; 

− dyplomowany - 17,26 etatu 

4. 
Szkoła Podstawowa im. 

Tadeusza Kościuszki w 

Ściechowie  

 

Ogółem: 18,31 etatu, w tym:  

− kontraktowy - 2,33 etatu; 
− mianowany - 5,28 etatu; 

− dyplomowany - 10,70 etatu 

Ogółem: 15,73 etatu, w tym: 

− stażysta - 0,40 etatu; 

− kontraktowy - 2 etaty; 

− mianowany - 4,03 etatu; 
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− dyplomowany - 9,3 etatu 

5. Przedszkole w Lubiszynie  Ogółem: 14,06 etatu, w tym: 

− stażysta - 2 etaty; 

− kontraktowy - 8,17 etatu; 

− mianowany - 0,60 etatu; 

− dyplomowany - 3,29 etatu. 

Ogółem: 15,90 etatu, w tym; 

− stażysta - 4,29 etatu; 

− kontraktowy - 8 etatów; 

− mianowany - 1,52 etatu; 

− dyplomowany - 2,09 etatu. 

6. Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa im. 

Kombatantów II Wojny 

Światowej w Lubnie 

Ogółem: 12,87 etatu, w tym:  

− stażysta - 0,22 etatu; 

− kontraktowy - 6,93 etatu; 

− mianowany - 3,83 etatu; 

− dyplomowany - 1,89 etatu 

Ogółem: 11,71 etatu, w tym:  

− stażysta - 1,94 etatu; 

− kontraktowy - 4,36 etatu; 

− mianowany - 2,40 etatu; 

− dyplomowany - 3,01 etatu 

7. Niepubliczne Przedszkole 

w Lubnie 

Ogółem: 5,20 etatu, w tym: 

− kontraktowy - 2,93 etatu; 

− mianowany - 2,22 etatu; 

− dyplomowany - 0,05 etatu 

Ogółem: 5,30 etatu, w tym: 

− stażysta - 0,18 etatu; 

− kontraktowy - 3,05 etatu; 

− mianowany - 2,07 etatu 

 

SP Baczyna 

− w ciągu 2019 r. zatrudniono 4,4 etatu nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 

− na jedną  nauczycielkę/jednego nauczyciela przypada  średnio  4-5  uczniów,                       

− w 2019 r. szkołę ukończyło 58 uczniów, 

− wszyscy uczniowie uzyskali promocję do kolejnej klasy,  

− zdawalność egzaminów kończących szkoły wynosiła 100%. 
  

SP Lubiszyn 

− w ciągu 2019 r. zatrudniono 5 nauczycieli (1,51 w przeliczeniu na pełne etaty), 

− nie zwolniono żadnego nauczyciela, 

− zakończyła się umowa terminowa 1 nauczyciela (0,32 w przeliczeniu na pełne 

etaty), który nie podjął dalszej pracy w szkole, 

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

urlopach dla poratowania zdrowia) przypadło średnio 8,07 uczennic i uczniów, 

− w 2019r. 19 uczniów ukończyło szkołę, 

− 121 uczniów uzyskało promocję do kolejnej klasy, w tym 19 absolwentów. 

 SP Staw 

− w ciągu 2019 r. zatrudniono 10 nauczycieli - w przeliczeniu na etaty - 6,72, 

− 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 2019 r. nikt nie ukończył szkoły (nie było 8. klasy), 
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− do kolejnej klasy nie otrzymało promocji 1 uczennica klasy I - nie opanowała 

podstawy programowej przewidzianej do kl. I.  

SP Ściechów 

− w ciągu 2019 r. zatrudniono 13 nauczycieli – w przeliczeniu na pełne etaty, 

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

− w 2019 r. szkołę ukończyło 25 osób (gimnazjum), 

− 1 uczennica nie ukończyła gimnazjum, 

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

2018/2019 -  95 uczniów otrzymało (w 2018 r. – 81) „Stypendium Wójta Gminy 

Lubiszyn”, z czego: 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiszynie - 27 uczniów, 

• Szkoła Podstawowa w Stawie - 17 uczniów, 

• Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie - 31 uczniów, 

• Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie - 13 uczniów, 

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

• Szkoły Ponadgimnazjalne - 4 uczniów. 

 

W związku z realizacją zadania wydatkowano na ten cel w 2019 r. środki finansowe  

w wysokości 35 000,00 zł. 

 

XV.6 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 
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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 2018/2019 zadanie swoim zakresem obejmowało cztery linie 

komunikacyjne: 

o LINIA KOMUNIKACYJNA NR 1 – obejmowała dowozy pomiędzy 

miejscowościami: Smoliny, Kozin, Podlesie, Staw, Ściechów. 

o LINIA KOMUNIKACYJNA NR 2 – obejmowała dowozy pomiędzy 

miejscowościami: Ściechówek, Jastrzębiec, Chłopiny, Ściechów. 

o LINIA KOMUNIKACYJNA NR 3 – obejmowała dowozy pomiędzy 

miejscowościami: Wysoka, Lubno, Marwice, Baczyna. 

o LINIA KOMUNIKACYJNA NR 4 – obejmowała dowozy pomiędzy 

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

Ściechów. 

W roku szkolnym 2018/2019 do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie 

gminy dowożono 359 uczniów (354 w 2018 r.) - stan na 1 stycznia 2019r., w tym do: 

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

o Szkoły Podstawowej w Stawie – 18  uczniów (22 w 2018 r.); 

o Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie – 147 uczniów 

(146 w 2108); 

o Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie – 110 

uczniów; 

o 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: 
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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. 

Zadanie Gmina spełniła poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu  

i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez 

zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. 

W roku szkolnym 2018/2019 do szkół zlokalizowanych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 

dowożonych było łącznie 13 uczniów: 

− Zespół Kształcenia Specjalnego Nr 1 w Gorzowie Wlkp. - 4 uczniów; 

− Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 w Gorzowie Wlkp. - 7 uczniów; 

− Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16 w Gorzowie Wlkp. - 1 uczeń; 

− 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 - 1 uczeń, ŚCIECHÓW - 3 

uczniów, BRZEŹNO - 1 uczeń, LUBISZYN - 1 uczeń, TARNÓW - 2 uczniów, 

MARWICE - 2 uczniów, DZIKOWO - 1 uczeń. 

Do Ośrodka Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu, ul. Felczaka 27 - 3 uczniów,  

w tym z poszczególnych miejscowości: ŚCIECHÓW - 2 uczniów, STAW - 1 uczeń. 

Zadanie dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019 realizowane było przez firmę 

zewnętrzną, wyłonioną w przetargu nieograniczonym - Przedsiębiorstwo Usługowe 

„ARGOS” Agata Miłostan z siedzibą w Gorzowie Wlkp., na podstawie umowy  

nr RIT.271.3.11.2018 zawartej dnia 28 grudnia 2018r. 

Podpisane zostały także trzy umowy w sprawie zwrotu kosztów dowozu ucznia do szkoły. 

KOSZTY DOWOZÓW 

W związku z realizacją powyższych zadań Gmina poniosła w roku szkolnym 

2018/2019 koszty w wysokości  464 290,53 zł, w tym: 

− dowozy na terenie gminy – 389 215,31 zł; 

− dowozy do szkół specjalnych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. i Myśliborza –  

73 699,94 zł; 

− zwrot kosztów dowozu – 1 375,28 zł. 
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XVI. WYDARZENIA INTEGRACYJNE I KULTURALNE 

W 2019 r. Gmina była organizatorem (z wyłączeniem imprez realizowanych przez 

sołectwa i GOPS) następujących wydarzeń integracyjnych i kulturalnych: 

1) Przekazanie Druhom z OSP naszej gminy sprzętu pożarniczego, zakupionego  

w ramach realizacji projektu pn.: „Sprzęt ratowniczy dla OSP z terenu Gminy 

Lubiszyn”  - 02.01.2019 r.,  

2) Dziecięcy Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej, Ściechów, 12.01.2019 r., 

3) Bal karnawałowy dla dzieci, Lubiszyn, 02.02.2019 r., 

4) Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej, Ściechów, 17.02.2019 r., 

5) Zimowy Wielobój Myśliwski o Puchar Wójta Gminy Lubiszyn, 23.02.2019 r., 

6) Wizyta Minister Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej w Klubie 

Seniora ˝carpe Diem˝ w Baczynie, 04.03.2019 r., 

7) Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Lubnie, 30.03.2019 r., 

8) IV Kongres Sołtysów Powiatu Gorzowskiego, Gorzów Wlkp.,12.04.2019 r., 

9) Uroczystości upamiętniające Polaków - ofiar ludobójstwa popełnionego przez 

nacjonalistów ukraińskich na Kresach Południowo-Wschodnich II 

Rzeczypospolitej, Marwice, 5.05.2019 r., 

10)  10 lat Klubu Seniora "Aktywny Senior" w Wysokiej, 11.05.2019 r., 

11) Jubileusz 10-Lecia Przedszkola w Lubiszynie, 6.06.2019 r., 

12) Gminny Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Lubno, 8.06.2019 r., 

13) Obchody Święta Seniorów w niemieckim Briesen, 13.06.2019 r., 

14) Śpiewamy na Ludowo, Tarnów, 07.07.2019 r., 

15) Gminne obchody 99 rocznicy Bitwy Warszawskiej, Lubiszyn, 15.08.2019 r., 

16) Miodobranie – Dożynki Powiatowe, Lubiszyn, 7.09.2019 r., 

17) Gminny Dzień Seniora, Ściechów,  04.10.2019 r., 

18) Święto Niepodległości Lubiszyn,  11.11.2019 r. 

 

Organizacja wydarzeń ma funkcję integracyjną oraz promocyjną. 

W 2019 r. koszt organizowanych imprez oraz udziału Gminy w organizowanych poza jej 

granicami wraz z udziałem funduszy sołeckich, wyniósł łącznie 357 297zł.  

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział kilka tysięcy mieszkanek i mieszkańców 

Gminy.  

 

XVII. PRZEDSIĘBIORCY 

W Gminie zarejestrowanych jest w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 356 

przedsiębiorców. 

W 2019 r. dokonano 108 zmian w ewidencji: 

− zawieszenia działalności –18 przedsiębiorców (27 w 2018 r.), 

− wznowienie działalności – 6 przedsiębiorców (15 w 2018 r.), 

− zakończenie działalności – 25 przedsiębiorca (22 w 2018 r.),  

− założyło działalność – 29 przedsiębiorców (33 w 2018 r.). 
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XVIII. OCHRONA ŚRODOWISKA 

W 2019 r. prowadzono cztery postępowania, wydano dwie decyzje w ciągu całego roku. 

 W 2019 r. Gmina korzystała z zainstalowanego na budynku Urzędu czujnik antysmogowy, 

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

czujnikowi mogliśmy 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 2019 r. w Gminie zlokalizowano i zlikwidowano 6 dzikich wysypisk odpadów (Lubno 

dz. nr 50/1 i 50/5, Baczyna dz. nr 129, Lubiszyn dz. nr 299, Staw dz. nr 96/3, Tarnów  

dz. nr 420/1,  Marwice dz. nr 1, 12, 147).  

 

XIX. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

W 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było ok. 

3,35 % powierzchni Gminy. Przystąpiono do prac związanych ze zmianą studium 

kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w związku z planowaną budową stacji 

elektroenergetycznej oraz sieci 400 KV a także 3 dwutorowych sieci 110 KV. Przystąpiono 

również do prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze działania przedsiębiorstwa Malwa Tea Wojciech Fabisiak przy 

ul. Dworcowej w Lubiszynie. 

W 2019 r. wydano 17 (w 2018 – 19) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego.  

W poprzednim roku wydano 86 (w 2018 – 81) decyzji o warunkach zabudowy - decyzji 

dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz decyzji dotyczących 

zabudowy usługowej. 

 

XX. SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

W 2019 r. najważniejsze sprawy administracyjne realizowane były w następującym 

zakresie: 

− 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 w roku - 85 (89 w 2018r.), dot. w głównej 

mierze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (55), 

o Ilość wydanych decyzji – 86 (w 2018 – 81), 

o Ilość decyzji odmownych – 1, 
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o Ilość wniosków nierozpatrzonych (wezwania do uzupełnienia) – 4, 

− Ilość wydanych decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – 17, 

− Ilość wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego – 48, 

− Ilość uzgodnień lokalizacji urządzeń infrastruktury energetycznej, elektrycznej 

lub wod.-kan. –75, 

− Ilość nadanych numerów porządkowych nieruchomości zamieszkałych –53, 

− Ilość postępowań o zamówienie publiczne, w których wysłano zapytania ofertowe 

– 21, 

− Ilość postępowań o zamówienia publiczne w postaci zleceń do 30 tys. euro – 233, 

− Ilość przeprowadzonych przetargów nieograniczonych –11, 

− Ilość wydanych decyzji lub zaświadczeń na wnioski dot. wycinki drzew –120, 

− Ilość wydanych decyzji podatkowych - 2 895, 

− Liczba zmian geodezyjnych uwzględnionych do opodatkowania - 292, 

− Liczba przyjętych deklaracji do opodatkowania – 155, 

− Liczba przyjętych informacji podatkowych – 527,  

− Liczba wydanych zaświadczeń podatkowych -165, 

− Liczba przyjętych wniosków o umorzenie zaległości podatkowych - 5, 

− Liczba wysłanych upomnień w zakresie postępowań podatkowych – 1790,  

− Liczba wystawionych tytułów wykonawczych – 884,  

− Liczba wezwań do zapłaty dotyczących należności cywilnoprawnych – 65, 

− Liczba skierowanych na drogę postępowania sądowego pozwów cywilnych – 20, 

− Dokonano zgłoszenia 2 skarg (1 do Rady Gminy, 1 – Wójta Gminy). Obie skargi 

zostały uznane jako niezasadne. 2 Skargi dotyczyły działalności organu. 

 

 

XXI. TRANSPORT 

Lokalny transport zbiorowy opisany jest: 

• w Dziale 600 rozdz. 60004 § 2310 budżetu Gminy: 

plan  183 000,00 zł; wykonanie 182 327,85 zł (99,63%) - dotacja na realizację przewozów 

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

Marwice–Lubno–Wysoka oraz 

• w Dziale 600 rozdz. 60004 §  4300 - plan  229 043,00 zł; wykonanie 227 322,96 zł 

(99,25%),  w tym m.in. na dopłaty do transportu na liniach (218 644,16 zł  

w 2018 r.): 

o Myślibórz–Ściechów– Gorzów Wlkp.,  

o Ściechów–Staw–Myślibórz–Lubiszyn–Chłopiny–Wysoka–Gorzów Wlkp., 

o Staw–Gorzów–Staw, 

 realizowanych przez przewoźników:   

• PKS Myślibórz, 

• PKS Gorzów, 

• Biuro Przewozowo – Handlowe Mustang Ireneusz Skorupa. 

Warto tu dodać, że Gmina po raz pierwszy skorzystała w okresie IX-XII 2019 z dopłat do 

przewozów autobusowych w  wysokości 1 zł do 1 wozokilometra pracy przewozowej na 
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jednej nowej linii w ramach rządowego Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. 

Gmina z funduszu skorzystała dla trasy realizowanej przez Biuro Przewozowo – Handlowe 

Mustang Ireneusz Skorupa.  Wynikająca z umowy o dopłatę kwota 6 823 zł została w pełni 

zrealizowana. 

 

XXII. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 

1. Sieć biblioteczna 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie jest samorządową instytucją kultury 

prowadzącą działalność biblioteczną na terenie Gminy Lubiszyn. 

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. We wszystkich  

bibliotekach kontynuowane są prace nad tworzeniem katalogu elektronicznego w systemie 

bibliotecznym MAK PLUS. Stan katalogu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł  

29 954 książki (po selekcji), co stanowi 82,61 % ogółu księgozbioru. 

2. Zbiory biblioteczne 

1) W 2019 roku  ze środków samorządowych wydano 10 080,00 zł, za które 

zakupiono 426 książek, 

2) Otrzymano dotację w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa” priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

publicznych” w wysokości 4 320,00 zł za które zakupiono188 książek. Łącznie na 

zakup książek wydano 14 400,00 zł, za które zakupiono 614 pozycji, 

3) Otrzymano 9 darów książkowych. 

Zakupy książkowe objęły wszystkie działy księgozbioru. Przy zakupie wzięto pod uwagę 

preferencje czytelnicze, potrzebę wymiany zużytych egzemplarzy na nowe, potrzebę 

uzupełnienia brakujących lektur. 

W placówkach bibliotecznych przeprowadzono w 2019 r. selekcję księgozbioru - łącznie 

usunięto 3387 egzemplarzy z następujących przyczyn: 

• książki znacznie zużyte - książki niekompletne, 

• książki zabrudzone, 

• książki przestarzałe,  

• książki zdezaktualizowane. 

Biblioteki prenumerowały łącznie 12 czasopism:  

• GBP w Lubiszynie posiada 5 tytułów – Newsweek, Poradnik Domowy, Gazeta 

Lubuska, Przyjaciółka, Biblioteka Publiczna. 
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• Filia Baczyna - 3 tytuły – Cogito, Poradnik Domowy, Przyjaciółka. 

• Filia Staw - 2 tytuły – Victor, Przyjaciółka. 

• Filia Wysoka - 2 tytuły – Pani, Przyjaciółka. 

 

3. Czytelnicy 

W okresie sprawozdawczym placówki biblioteczne  zarejestrowały 615 czytelników (626 

w 2018), w tym 258 uczniów. 

Czytelnicy w poszczególnych bibliotekach:  

  Czytelnicy  według zajęcia 

Biblioteka Ogółem Osoby uczące 

się 

Osoby 

pracujące 

Pozostali 

Baczyna 181 68 42 71 

Lubiszyn 195 73 54 68 

Staw 146 71 41 34 

Wysoka 93 46 30 17 

Razem: 615 258 167 190 

 

Biblioteki odnotowały łącznie 5460 odwiedzin ogółem (4788 w 2018 r.). 

Odwiedziny użytkowników bibliotek w poszczególnych placówkach: 

Biblioteka Odwiedziny ogółem Wypożyczający Pozostałe 

odwiedziny 

Baczyna 1772 1085 687 

Lubiszyn 1330 976 354 

Staw 1147 549 598 

Wysoka 1211 459 752 

Razem: 5460 3069 2391 

 

4. Obsługa czytelnicza. 

W 2019 roku biblioteki z terenu gminy Lubiszyn odnotowały ogółem 8373 wypożyczeń  

(7486 w 2018 r.) na zewnątrz i udostępnień na miejscu. 
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Od lipca 2019 roku Biblioteka oferuje swoim użytkownikom dostęp do e-booków  

i audiobooków na platformie Legimi - poprzez kody zdalnego dostępu, wydawane 

użytkownikom w bibliotece.   

5. Działalność kulturalna 

1) Spotkania z przedszkolakami, lekcje biblioteczne. 

Stałymi elementami pracy kulturalno-oświatowej bibliotek jest współpraca  

z Przedszkolem w Lubiszynie i Baczynie oraz Szkołami Podstawowymi (grupa  „0”), 

polegająca na wizytach w bibliotece. 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. 

W 2019 r. zorganizowano: 

1) Spotkania 

− spotkanie z grupą pięciolatków z przedszkola w Baczynie przybliżające dzieciom 

zasady korzystania z biblioteki i pracę bibliotekarza, 

− spotkanie z grupą „0” przedszkolaków w oparciu o książkę pt. „Wielka księga 

przygód Basi”, 

− spotkanie z przedszkolakami w ramach „Dnia Pluszowego Misia”, 

− w ramach popularyzacji czytelnictwa oraz kształtowania nawyku obcowania  

z książką od najmłodszych, GBP wzięła udział w projekcie „Mała książka – wielki 

człowiek”. 

 

2) Ferie w bibliotece 

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

dla dzieci zajęcia plastyczne, literackie, ruchowe oraz  rozgrywki gier planszowych. 

3) Świąteczne konkursy 

W grudniu Biblioteka w Lubiszynie, tradycyjnie już, po raz kolejny zorganizowała 

konkurs dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli „Ozdoba choinkowa”,  

w którym wzięło udział 45 osób.  Nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach 

wiekowych. 

4) Współpraca bibliotek z Klubami Seniora w Baczynie i w Lubiszynie  

W 2019 r.  Gminna Biblioteka Publiczna współpracowała już z dwoma Klubami Seniora: 

w Baczynie i Lubiszynie. W ramach działań, zrealizowano: 

− spotkanie z seniorami z klubu „Carpe diem” z Baczyny – trening pamięci  

i koncentracji (kilka sesji), ćwiczenia stymulujące pamięć długo i krótkotrwałą, 

− warsztaty z treningu pamięci oraz biblioterapia dla seniorów, praca z tekstem Jana 

Kochanowskiego „ Na zdrowie”, 

− spotkanie z seniorami w Lubiszynie, warsztaty z treningu pamięci, 

− warsztaty wielkanocne z dziećmi i młodzieżą oraz seniorami z Baczyny - 

wykonanie pisanek wielkanocnych dowolną techniką, 
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− spotkanie z seniorami z okazji Światowego Dnia Książki, pogadanka, prezentacja, 

ciekawostki na temat dziejów książki, 

− działania matematyczne, ćwiczenie łańcuszek skojarzeń, itp. w ramach warsztatów 

z treningu pamięci i ćwiczeń stymulujących pamięć,  

− warsztaty z biblioterapii „5 wierszy, które pachną majem”, połączenie warsztatów 

z arteterapią i muzykoterapią, 

− wspólne czytanie nowel w ramach „Narodowego Czytania 2019” na spotkaniu  

z seniorami z Klubu Seniora „Carpe diem”,  

− „Liryczna rozmowa” - spotkanie z poezją, 

− wieczór z poezją Wisławy Szymborskiej i Karola Wojtyły, 

− ćwiczenia plastyczne w ramach warsztatów z treningu pamięci,  

− poezja gorzowskich twórców kultury - spotkanie z seniorami z Lubiszyna, 

− warsztaty plastyczne ”kartki okolicznościowe” w ramach współpracy z klubem 

seniora w Baczynie. 

 

5) Inne działania 

W Bibliotece w Stawie cyklicznie odbywają się spotkania miłośników szachów. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie za rok 2019 poniosła koszty na zadania 

statutowe w kwocie 253 741,87 złotych, które zostały sfinansowane przez  organ 

założycielski – Gminę Lubiszyn w formie dotacji podmiotowej w wysokości 249 421,87zł, 

dotację z Narodowej Biblioteki oraz wypracowanych odsetek i środków na rachunku 

bankowym. 


