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I. Wstęp

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym,
Burmistrz, co roku, do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport
podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.
Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk,
programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej za rok 2019.
Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację
gospodarczą i społeczną Gminy Lubsko, co w powiązaniu ze SPRAWOZDANIEM
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBSKO za 2019 r., stanowi zgromadzenie w nich
szczegółowych danych o aspektach funkcjonowania gminy w 2019 r.
Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą
do obiektywnej, opartej na faktach, oceny.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Lubsko do
zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą do
prowadzenia dialogu na temat przyszłości miasta i gminy.
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II. Informacje ogólne
2.1 Ogólna charakterystyka gminy
Gmina Lubsko, o statusie wiejsko-miejski i położona jest w zachodniej Polsce, w południowozachodniej części województwa lubuskiego (między 51° 44’ 23” a 51° 53’ 34” szerokości
geograficznej północnej oraz między 14° 51’ 23” a 15° 06’ 39” długości geograficznej
wschodniej). Swym zasięgiem obejmuje północny kraniec powiatu żarskiego i graniczy
z gminą: Tuplice (od południa), Brody (od zachodu), Gubin i Bobrowice (od północy; należą
do powiatu krośnieńskiego), Jasień (od południowego wschodu) oraz z gminą Nowogród
Bobrzański (należy do powiatu zielonogórskiego; od wschodu).
Gmina Lubsko na tle Polski, województwa lubuskiego oraz powiatu żarskiego

Źródło: Opracowanie na podstawie Baza danych – Samorząd w Polsce, www.gminy.pl.
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Siedziba władz gminnych mieści się w mieście Lubsko. Dodatkowo w skład gminy
wchodzi 18 sołectw: Białków (z przysiołkiem Nowiniec), Chełm Żarski (z wsią Tarnów),
Chocicz, Chocimek, Dąbrowa, Dłużek, Górzyn (z przysiółkiem Gozdno), Grabków, Kałek,
Lutol (z przysiółkiem Janowice), Mierków (z kolonią Gareja), Mokra (z przysiółkiem
Małowice), Osiek, Raszyn, Stara Woda, Tuchola Żarska, Tymienice oraz Ziębikowo.
Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną Gmina Lubsko znajduje się w
makroregionie Wzniesień Zielonogórskich oraz w mezoregionie Wzniesienia Gubińskie.
Historycznie teren ten należy do Dolnych Łużyc.
Przez Gminę Lubsko przepływa rzeka Lubsza, która jest prawym dopływem Nysy Łużyckiej.
Jej źródło znajduje się na północny zachód od wsi Olbrachtów (koło Żar), na skraju Wzniesień
Żarskich (ok. 180 m n.p.m.). Długość Lubszy wynosi 62,5 km, a jej zlewnia obejmuje
powierzchnię 814 km2. Przez obszar ten płyną dopływy Lubszy – Kurka, Golec, Tymienica,
Ług, Wieprzyk, Granica, Równia i Rytwina.
Obszar Gminy Lubsko bogaty jest w następujące formy ochrony przyrody1:
1. Rezerwaty przyrody:
– Rezerwat przyrody „Żurawno”;
– Rezerwat przyrody „Mierkowskie Suche Bory”.
2. Obszary Natura 2000
– Uroczyska Borów Zasieckich – kod obszaru PLH080060 – to jeden z najcenniejszych
fragmentów Obszaru Uroczyska Borów Dolnośląskich, na którym występuje aż 21
siedlisk dyrektywowych, tym cztery priorytetowe; powierzchnia ~43,75 km²;
– Mierkowskie Wydmy – kod obszaru PLH080039 – obszar obejmuje kompleks suchych
borów sosnowych leżących w granicach leśnego kompleksu promocyjnego „Bory
Lubuskie” w Nadleśnictwie Lubsko; dominują tu suche i bardzo ubogie florystycznie
bory chrobotkowe, porastające rozległą kulminację piaszczystych (wydmowych)
wyniesień; prawie całą powierzchnię porastają lasy użytkowane gospodarczo,
przeważnie w wieku 40 - 80 lat, miejscami młodsze, a na ok. 1/5 powierzchni starsze,
wyjątkowo nawet w wieku około 200 lat; najcenniejszy fragment został objęty ochroną
prawną w formie rezerwatu „Mierkowskie Wydmy”;
– Lubski Łęg Śnieżycowy – kod obszaru PLH080065 – niezwykle ciekawy przyrodniczo,
zwarty kompleks łęgów i grądów usytuowany nad rzeką Lubszą, przylegający od
wschodu do miasta Lubsko; dominującym siedliskiem jest dobrze wykształcony łęg
dębowo-wiązowo-jesionowy, który w partiach bardziej oddalonych od rzeki przechodzi
w grąd połęgowy w części wschodniej występują duże, zwarte płaty śnieżycy
wiosennej.

1

Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.
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Na koniec 2019 roku w gminie Lubsko zameldowanych było 18 079 osób, w tym 51%
kobiet. Poniższe tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane.

RAZEM:

Zameldowania osób na pobyt stały w Gminie Lubsko w 2019 roku
Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych
143

Wymeldowania z pobytu stałego z Gminy Lubsko w 2019 roku
Liczba osób wymeldowanych
Liczba osób zmarłych
199
242
RAZEM:
441

Rok

2018
2019

Stan ludności - porównanie lat 2018 - 2019 :
Liczba ludności na 31.12.
Urodzenia dzieci ,
zameldowanych w Gminie Lubsko
które są
pobyt stały
pobyt czasowy zameldowane w
Gminie Lubsko
18044
257
139
17785
294
143

Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65; 19-60
> 66; >61
ogółem

Zgony
osób ostatnio
zameldowanych w
Gminie Lubsko
300
242

Statystyka ludności wg płci na koniec 2019 roku (pobyt stały)
Mężczyzn
Kobiet
230
223
88
76
176
158
70
88
94
82
513
480
260
232
182
164
92
98
5746
5139
1184
2502
8635
9276

Statystyka ludności wg płci na koniec 2019 roku (pobyt czasowy)
Wiek
Mężczyzn
Kobiet
0-2
4
6
3
4
0
4-5
5
3
6
1
3
7
3
0
8-12
12
6
13-15
7
6
16-17
3
6
18
2
2
19-65; 19-60
139
75

Ogółem
453
164
334
158
176
993
492
346
190
10748
3731
17785

Ogółem
10
4
8
4
3
18
13
9
4
214
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> 66; >61
ogółem

1
181

6
113

Statystyka ludności wg płci na koniec 2019 roku (pobyt stały i pobyt czasowy)
Wiek
Mężczyzn
Kobiet
0-2
234
229
3
92
76
4-5
181
161
6
71
91
7
97
82
8-12
525
486
13-15
267
238
16-17
185
170
18
93
100
19-65; 19-60
5885
5077
> 66; >61
1185
2553
ogółem
8616
9263

7
294

Ogółem
463
168
342
162
179
1011
505
355
193
10962
3738
18079
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III. Informacje finansowe i inwestycyjne
3.1. Wykonanie budżetu Gminy Lubsko

Budżet na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr IV/19/18 Rady Miejskiej w Lubsku z
dnia 19 grudnia 2018 roku. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone
zostały:
- 8 uchwałami Rady Miejskiej,
- 31 zarządzeniami Burmistrza Lubska.
Ostatecznie stan finansów Gminy na koniec 2019 roku kształtował się następująco:
1) zobowiązania ogółem – 56 919 306,60 zł, w tym:
a) kredyty i pożyczki ogółem – 56 919 291,54 zł, w tym:
 długoterminowe – 56 919 291,54 zł
b) zobowiązania wymagalne – 15,06 zł
2) wynik budżetu (nadwyżka) – 10 910 910,19 zł
3) przychody z tytułu kredytów i pożyczek – 0,00 zł
4) rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek – 8 613 571,38 zł
5) wolne środki po wykonaniu budżetu: 1 562 238,25 zł
Należy zwrócić uwagę na fakt, że Gmina spłaciła 2,5 mln zł zobowiązań wymagalnych oraz
8,6 mln zł zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek. Ponadto na koniec 2019 r. Gmina
miała w całości subwencję oświatową pozostającą na rachunku bankowym w kwocie
918 556,00 zł.
Dla porównania stan finansów Gminy Lubsko na koniec 2018 roku kształtował się
następująco:
1) zobowiązania ogółem – 68 059 986,28 zł, w tym:
a) kredyty i pożyczki ogółem – 65 532 862,92 zł, w tym:
 krótkoterminowe – 1 265 670,00 zł,
 długoterminowe – 64 267 192,92 zł
b) zobowiązania wymagalne – 2 527 123,36 zł
2) wynik budżetu (nadwyżka) – 157 739,40 zł
3) przychody z tytułu kredytów i pożyczek – 6 068 830,00 zł
4) rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek – 5 784 523,10 zł
5) wolne środki po wykonaniu budżetu: brak
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Gmina Lubsko objęta jest postępowaniem naprawczym. Program przyjęty został
uchwałą Nr LXVII/344/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 września 2018 r. oraz został
zaktualizowany dnia 30 maja 2019 roku uchwałą Nr IX/62/19 Rady Miejskiej w Lubsku w
sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/344/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 września 2018 r
w sprawie uchwalenia Programu Postępowania Naprawczego Gminy Lubsko.
Budżet gminy za 2019 rok został wykonany po stronie dochodów w wysokości
87 858 015,63 zł przy planie wynoszącym 88 495 602,86 zł, a po stronie wydatków wykonanie
wyniosło 76 947 105,44 zł przy planie wynoszącym 79 882 031,86 zł.
Dynamikę budżetu 2019 roku w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia
poniższa tabela.
DYNAMIKA W LATACH 2018/2019
2019 ROK DYNAMIKA
TYTUŁ
2018 ROK
78 246 880,05 87 858 015,63
DOCHODY
112,3%
w tym: Dotacje UE i środki z
439 379,30 3 811 027,78
867,4%
zewnątrz
25 367 814,48 27 491 356,03
108,4%
Dotacje BP
11 707 949,00 12 554 613,00
107,2%
Udziały PIT
7 344 191,72 9 266 747,68
126,2%
podatek o d nieruchomości
2 789 490,39 2 026 987,72
72,7%
sprzedaż mienia
78 089 140,65 76 947 105,44
98,5%
WYDATKI
7 913 625,37
767 320,14
9,7%
w tym: wydatki majątkowe
WYNIK budżetu (deficyt157 739,40 10 910 910,19
/nadwyżka+)
Planowana nadwyżka budżetu za 2019 rok wynosiła 8 613 571,00 zł, natomiast faktyczne
wykonanie na dzień 31.12.2019 r. zamknęło się nadwyżką budżetu w wysokości 10 910 910,19
zł. Jednocześnie należy wskazać, że Gmina na 31.12.2019 rok praktycznie nie posiadała
zobowiązań wymagalnych.
Budżet roku 2019 r. wykonano w 99,28% po stronie dochodów oraz 96,33% po stronie
wydatków. Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów Gminy Lubsko w 2019 roku w
ujęciu procentowym.
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Źródła dochodów w 2019 roku
Udziały w
CIT
0%

Dochody
własne
26%

Dotacje
UE i
środki z
zewnątrz
5%

Dotacje BP
31%

Udziały PIT
14%
Subwencje
24%

Największą pozycję dochodów budżetu 27 491 356,03 zł, tj. 31% dochodów ogółem stanowiły
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zadań realizowanych na podstawie
porozumień, zadań własnych oraz zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Na tym samym poziomie 26% co w
zeszłym roku – 22 998 774,41 zł kształtują się dochody własne gminy obejmujące m.in.
podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy wraz z opłatami lokalnymi, w
szczególności opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także inne dochody
pozyskane od jednostek należących do sektora finansów publicznych. Następną dużą pozycję
w budżecie 2019 roku stanowiły subwencje w kwocie 20 803 237,00 zł, tj. 24% dochodów
ogółem, w tym subwencja oświatowa w wysokości 12 466 225 zł. Udział w podatku
dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo finansów stanowił w
budżecie Gminy rząd wielkości 14% dochodów ogółem tj. kwotę 12 554 613,00 zł. Ostatnie
pozycje w strukturze dochodów stanowią dotacje pozyskane na zadania realizowane przy
udziale środków z unii europejskiej w kwocie 3 811 027,78 zł, tj. 4% dochodów ogółem oraz
dochody przekazywane przez urzędy skarbowe z tytułu wpływów z podatku dochodowego od
osób prawnych w kwocie 199 007,41 zł, tj. 0,2% dochodów wykonanych ogółem.
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Poniższy wykres przedstawia strukturę budżetu gminy za 2019 rok po stronie wydatków w
ujęciu procentowym.

Wydatki budżetu Gminy w 2019 roku
Ochrona
Gospodarka
zdrowia
mieszkaniowa
1%
5%
Bezpieczeństwo
Obsługa długu
publiczne
3%
0%
Kultura
Kultura Fizyczna 2%
3%
Gospodarka
komunalna
Drogi
9%
0%
Administracja
7%

Rolnictwo i
łowiectwo
1%
Pozostałe
0%

Rodzina, pomoc
społeczna
39%

Oświata
30%

Największą pozycję wydatków budżetu Gminy Lubsko stanowią zadania realizowane w
ramach działów 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina, na które składają się w szczególności
wydatki związane z:
 wypłatą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego;
 pomocą w zakresie dożywiania;
 odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej;
 utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 zasiłki, w tym zasiłki stałe, a także pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe.
Wydatki w ramach obu działów wynoszą ogółem 30 114 571,61 zł, tj. 39% wydatków
wykonanych ogółem. Świadczenia społeczne wypłacone w ramach działów wyniosły w 2019
roku 24 617 761,58 zł. Drugą co do wielkości pozycją wydatków budżetu gminy, stanowiącą
12

30% wydatków wykonanych ogółem są działy 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna
opieka wychowawcza. W budżecie na realizację zadań związanych z oświatą wydatkowano
kwotę 2 062 812,70 zł. Trzecią co do wielkości grupę wydatków stanowią wydatki ponoszone
w dziale 900 na Gospodarkę komunalną – 9%, tj. 6 657 932,21 zł. Na administrację
wydatkowano 4 153 507,93 zł, tj. 7% wydatków ogółem. Pozostałe zadania realizowane przez
gminę zgodnie z wykresem powyżej kształtują się granicach od 5% do 0,2% przy czym
największe wydatki w tej grupie poniesione zostały na gospodarkę mieszkaniową i wyniosły
odpowiednio 4 153 507,93 zł. Wydatki na obsługę długu wyniosły ogółem 2 331 509,97 zł, tj.
3% wydatków ogółem.
W 2019 roku Gmina nie dokonywała wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego
na mocy ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim. W czasie trwania programu
postępowania naprawczego Gminie nie wolno ponosić wydatków z ww. tytułu.
Ostatecznie wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco.
Wykonanie
Dynamika
Wyszczególnienie
2018
2019
(3:2)
1
2
3
4
I. DOCHODY OGÓŁEM, w tym:
I.1 Dochody bieżące
I.2 Dochody majątkowe
II. WYDATKI OGÓŁEM, w tym:
II.1 Wydatki bieżące
II.2 Wydatki majątkowe
III. WYNIK OGÓŁEM (I-II)
WYNIK OPERACYJNY (I.1-II.1)
WYNIK MAJĄTKOWY (I.2-II.2)

77 129 969,43
73 790 445,56
3 339 523,87
77 573 750,16
72 122 805,16
5 450 945,00
-443 780,73
1 667 640,40
-2 111 421,13

87 858 015,63
81 949 858,50
5 908 157,13
76 947 105,44
76 179 785,30
767 320,14
10 910 910,19
5 770 073,20
5 140 836,99

112,3%
109,5%
174,1%
98,5%
108,6%
9,70%
-

W 2019 roku Gmina nie zaciągała nowych kredytów i pożyczek długoterminowych, nie
uzyskała również pożyczki z Budżetu Państwa na restrukturyzację zadłużenia a mimo to
dokonała spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 8 613 571,38
zł.
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Źródła
przychodów

Kredyt
inwestycyjny
BGK
Kredyty BOŚ
Kredyt
komercyjny
BZ WBK
długoterminowy
Kredyt BGŻ
Pożyczka
WFOŚ i GW
PKO BP
Komunalny
Fundusz
Inwestycyjny
Ogółem:

Przychody z tyt.
kredytów i pożyczek
Udzielony
ch w roku
2019

Z lat
poprzednich

Spłaty
dokonane
w 2019 r.

Zadłużenie
dzień
31.12.2019 r.

Kwota pozostała do spłaty
w 2020 r.

W latach
następnych

1 579 758,87

1 028 364,48

551 394,39

371 394,39

180 000,00

36 473 952,00

2 007 676,00

34 466 276,00

3 292 282,00

31 173 994,00

6 415 235,00

960 000,00

5 455 235,00

1 200 000,00

4 255 235,00

427 595,90

427 595,90

0,00

0,00

5 429 947,15

60 000,00

5 369 947,15

60 000,00

5 309 947,15

11 676 439,00

600 000,00

11 076 439,00

556 439,00

10 520 000,00

3 529 935,00
65 532 862,92

3 529 935,00
8 613 571,38

0,00
56 919 291,54

0,00
5 480 115,39

51 439 176,15

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo stan zadłużenia, przychody i rozchody Gminy
Lubsko.
Ze względu na pogarszającą się sytuację finansową Gminy Lubsko, zagrożenie dla
realizacji zadań publicznych i możliwości realizacji prawidłowej gospodarki finansowej przez
Gminę w 2018 roku i latach następnych oraz niezachowanie relacji z art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze podjęło uchwałę Nr 167/2018 z
dnia 23 lipca 2018 r., w której wezwało do opracowania, uchwalenia i przedłożenia do
zaopiniowania programu postępowania naprawczego. Dnia 7 września 2018 r. Rada Miejska w
Lubsku uchwałą Nr LXVII/344/18 przyjęła Program Postępowania Naprawczego Gminy
Lubsko na lata 2018 – 2020. Uchwałą Nr IX/62/19 z dnia 30 maja 2019 r. Gmina dokonała
aktualizacji programu.
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3.2. Informacja o przebiegu realizacji programu postępowania naprawczego dla
Gminy Lubsko przyjętego na lata 2018-2020 (wg stanu na 31.12.2019 r.)
W dniu 7 września 2018 r. Rada Miejska w Lubsku uchwałą Nr LXVII/344/18
uchwaliła dla Gminy Lubsko Program Postępowania Naprawczego (w dalszej części zwany
PPN) a następnie uchwałą Nr IX/62/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2019 r.
dokonała jego aktualizacji. PPN zakłada działania zmierzające do:
 zwiększenia dochodów własnych,
 zmniejszenia wydatków,
 działania zmierzające do odzyskania płynności finansowej,
 działania na długu publicznym zmierzające do zorganizowania nowego finansowania
dłużnego w celu uzyskania odpowiedniej zdolności obsługi długu w ramach
indywidualnego limitu z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
Z uwagi na fakt uchwalenia programu postępowania naprawczego w II połowie 2018 r.
działania postępowania naprawczego zostały w większości zaplanowane na lata 2019-2020.
I.

Rok 2019

1. W 2019 roku:
 podjęto uchwałę Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. Adama
Mickiewicza w Lubsku,
 podjęto uchwałę Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie
zamiaru zmiany siedziby Przedszkola nr 3 w Lubsku,
 podjęto uchwałę Nr VIII/50/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 kwietnia 2019 roku
w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 3 w Lubsku poprzez zmianę siedziby,
 podjęto uchwałę Nr VIII/51/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku
poprzez zmianę siedziby,
 podjęto uchwałę Nr IX/62/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały nr LXVII/344/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia Programu Postępowania Naprawczego Gminy Lubsko,
 podjęto uchwałę Nr IX/65/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie
zaciągnięcia przez Gminę Lubsko długoterminowej pożyczki z budżetu państwa,
z późniejszymi zmianami,
 podjęto uchwałę Nr XII/84/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Lubsko,
 podjęto uchwałę Nr XIII/99/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Lubsku,
zlokalizowanej w Mierkowie,
 podjęto uchwałę Nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie zamiaru zmiany siedziby Przedszkola nr 5 w Lubsku
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Urząd Miejski w Lubsku:
 z dniem 31.03.2019 r. – rozwiązano umowę o pracę w związku z likwidacją stanowiska –
1 etat inspektora w Centrum Usług Wspólnych,
 z dniem 31.03.2019 r. – rozwiązano umowę o pracę z powołania – 1 etat. W 1/6 pełnienie
obowiązków zastępcy burmistrza powierzono sekretarzowi gminy z dniem 1 lipca 2019 r.
 z dniem 31.01.2019 r. – rozwiązano za porozumieniem stron umowę – 1 etat specjalisty
w Wydziale Organizacyjnym,
 z dniem 31.01.2019 r. wygasła umowa na czas określony – 1 etat referenta w Wydziale
Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej,
 dnia 31.03.2019 r. – rozwiązano za porozumieniem stron umowę – 1 etat inspektora
w byłym Wydziale Spraw Społecznych,
 z dniem 31.05.2019 r. – rozwiązano na mocy porozumienia umowę – 1 etat,
 z dniem 30.06.2019 r. – rozwiązano umowę o pracę – 1 etat naczelnika w Wydziale Spraw
Społecznych,
 z dniem 31.07.2019 r. - rozwiązano umowę o pracę – 1 etat podinspektora w Wydziale
Organizacyjnym.
Wypłacona kwota odpraw i ekwiwalentów brutto na 31.12.2019 r. wyniosła – 20 910,87 zł.
Miesięczna wartość brutto zlikwidowanych etatów wynosi 34 553,00 zł – roczna szacunkowa
oszczędność brutto w 2019 roku na wynagrodzeniach ze zlikwidowanych w br. etatów
kształtuje się na poziomie 216 882,13 zł, jednocześnie na zwolnione stanowiska nie zostały
zatrudnione dodatkowe osoby.







Przedszkole nr 3:
z dniem 30.04.2019 r. – rozwiązano umowę o pracę – 1 etat palacza c.o.,
do końca maja 2019 r. wypowiedziano 2 umowy o pracę dla palaczy c.o. w związku
z likwidacją stanowiska pracy. Rozwiązanie umów nastąpiło z dniem 31.08.2019 r.,
z dniem 31.08.2019 r. została rozwiązana umowa zawarta o prace na czas określony
z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku palacz c. o.,
do końca maja 2019 r. wypowiedziano 1 etat kucharki. Rozwiązanie umowy nastąpiło
z dniem 31.08.2019 r.,
do końca czerwca 2019 r. wypowiedziano 1 etat pomocy kuchennej. Rozwiązanie umowy
nastąpiło z dniem 31.08.2019 r.,
do końca lipca 2019 r. wypowiedziano 1 etat pomocy kuchennej. Rozwiązanie umowy
nastąpiło z dniem 30.09.2019 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2:
 do końca maja 2019 r. wypowiedziano 3 umowy o pracę dla nauczycieli. Rozwiązanie
umów nastąpiło z dniem 31.08.2019 r.,
 z dniem 27.08.2019 r. nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem
na emeryturę - etat sprzątaczki.
 nastąpiło rozwiązanie umów o pracę dla konserwatora i sprzątaczki.
Na 31.12.2019 r. wydatki poniesione na odprawy i ekwiwalenty z tytułu redukcji etatów
wyniosły 124 730,22 zł. Szacuje się, że oszczędności brutto w 2020 roku na wynagrodzeniach
ze zlikwidowanych w 2019 r. etatów wyniosą 575 916,69 zł, a w 2021 roku odpowiednio
601 638,25 zł. Jednocześnie na zwolnione stanowiska nie zostały zatrudnione dodatkowe
osoby.
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2. Strona dochodowa:
1) Na dzień 31.12.2019 r. Gmina uzyskała dochody z tytułu sprzedaży mienia (§ 0770) w
kwocie ogółem 1 708 154,12 zł.
Gmina nie zdecydowała się na sprzedaż wierzytelności, natomiast prowadzi na bieżąco
działania w celu egzekucji należności wymagalnych od użytkowników lokali mieszkalnych
z tytułu czynszów i innych opłat niezależnych od właściciela lokalu.
W celu wyegzekwowania zaległych należności prowadzone są na bieżąco następujące
czynności:
1. wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty,
2. zawieranie ugód w sprawie spłaty zadłużenia w formie miesięcznych rat,
3. kierowanie wniosków do sądu o wydanie nakazu zapłaty,
4. kierowanie wniosków do sądu o eksmisję z lokalu,
5. kierowanie wniosków do komorników o wyegzekwowanie od dłużników
należności,
6. zamiany lokali mieszkalnych zajmowanych przez dłużników z większych na
mniejsze,
7. współpraca z Biurem Informacji Gospodarczej w zakresie wpisywanie dłużników
do rejestru dłużników,
8. weryfikacja użytkowników lokali mieszkalnych otrzymujących zasiłki z Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku i środki finansowe z programu
500+ pod kątem opłacania lokalu mieszkalnego pozostającego w zasobach Gminy
Lubsko,
9. bieżąca weryfikacja użytkowników lokali mieszkalnych otrzymujących dodatki
mieszkaniowe.
Zaległości z tytułu czynszu i innych opłat za lokale mieszkalne niezależnych
od właściciela lokalu, spraw sądowych, odsetek na dzień 31.12.2019 roku wynoszą
5 003 035,70 zł (949 484,26 zł – czynsz, 240 523,21 zł – opłaty niezależne od właściciela
lokalu, 266 859,67 zł – odsetki od czynszu, 46 977,71 odsetki od innych opłat niezależnych
od właściciela lokalu, 2 291 532,17 zł – sprawy sądowe, 1 207 658,68 zł – odsetki od spraw
sądowych).
Z użytkownikami lokali mieszkalnych w roku 2019 zawarto 81 ugód dotyczących spłaty
zadłużenia w ratach miesięcznych na kwotę 1 081 461,80 zł, z której spłacono 48 701,10 zł.
W wyniku weryfikacji użytkowników lokali mieszkalnych otrzymujących zasiłki
z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku i środki finansowe
z programu 500+, w samym grudniu 2019 roku otrzymano:
1. od 1 użytkownika lokalu mieszkalnego, który złożył stosowne oświadczenie
o przekazywaniu środków finansowych z programu 500+ na poczet opłat z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego kwotę 250,00 zł,
2. od 38 użytkowników lokali mieszkalnych, którzy złożyli stosowne oświadczenia
o przekazywaniu środków finansowych z tytułu otrzymywanych różnego rodzaju
zasiłków
z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku na poczet opłat z tytułu
użytkowania lokali mieszkalnych kwotę 11 601,75 zł.
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2) Jak wspomniano powyżej gmina podjęła uchwałę zmieniającą wysokość opłat
za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Wpływy z tego tytułu kształtowały się
następująco:
 rok 2018 – 112 145,43 zł
 rok 2019 – 173 730,00 zł,
Dochody wykonane były wyższe o 61 584,57 zł w stosunku do 2018 roku, jednak
o 26 270,00 zł niższe od założeń przyjętych w PPN, jak wspomniano powyżej Gmina
przyjęła uchwałę zmieniającą stawki opłat we wrześniu 2019 roku.
3) Wpływy z tytułu opłaty za psa w 2019 roku wyniosły 15 510,00 zł, natomiast za 2018 r. –
510,00 zł i są wyższe o kwotę 15 000,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.
W aktualizacji PPN z 30 maja 2019 r. założono, że wpływy z opłaty od posiadania psów
wyniosą 5 000,00 zł.
4) Podatek od nieruchomości, podatek od
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

środków

transportowych,

opłata

a) Wpływy z podatku od nieruchomości na 31.12.2019 r. wyniosły 9 266 748,68 zł
(93,06 % planu) natomiast w 2018 roku (stan na 31.12.2018 r.) – 7 344 191,74 zł (85,36
% planu) i są wyższe o 1 922 556,94 zł.
b) Wpływ z podatku od środków transportowych na 31.12.2019 r. wyniosły
188 115,82 zł (86,93 % planu) natomiast w 2018 roku (stan na 31.12.2018 r.) –
135 139,63 zł (79,23 % planu) i są wyższe o 52 976,19 zł.
c) Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2019 r.
wyniosły 3 464 144,83 zł (108,25 % planu) natomiast w 2018 roku (stan na 31.12.2018
r.) – 2 387 428,83 zł (97,45 % planu) i są wyższe o 1 076 716,00 zł.
3. Ograniczenia wydatków:
1) Wydatki z tytułu diet wypłaconych Radnym Gminy Lubsko kształtowały się następująco:
- rok 2017 – 236 520,47 zł (stan na 31.12.2017 r.),
- rok 2018 – 218 486,69 zł (stan na 31.12.2018 r.),
- rok 2019 – 220 008,75 zł (plan ogółem dla § 3030 na 31.12.2019 r. – 223 000,00 zł,
w tym delegacje krajowe 1 000,00 zł).
Na dzień 31.12.2019 r. wydatki wypłacone z tytułu diet radnych wyniosły 99,10 % planu
i na dzień 31.12.2019 r. nie przekraczają wysokości wydatków z tego tytułu z roku
poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu naprawczego.
2) Wynagrodzenie wypłacone zarządowi w ramach paragrafów:
 401 – stan na 31.12.2017 r. – 98 774,91 zł; stan na 31.12.2018 r. – 101 339,06 zł; stan
na 31.12.2019 r. – 117 450,00 zł
 404 – stan na 31.12.2017 r. – 8 129,51 zł, stan na 31.12.2018 r. – 8 046,53 zł; stan
na 31.12.2019 r. – 8 613,82 zł
Wysokości wynagrodzeń ustalone zostały następującymi uchwałami:
 uchwała Nr XLI/219/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Lubska,
 uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Lubska.
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Ustalone wynagrodzenia różnią się o dodatek za wieloletnią pracę oraz o wypłaconą
zgodnie z obowiązującymi przepisami nagrodę jubileuszową, w związku z czym
wysokość wynagrodzenia wypłaconego Burmistrzowi w 2019 roku będzie wyższa
od wynagrodzenia wypłaconego w roku poprzedzającym rok, w którym została podjęta
uchwała w sprawie PPN.
3) Na dzień 31.12.2019 r. Gmina nie poniosła wydatków w rozdziale 75075 Promocja
jednostek samorządu terytorialnego.
4) Mimo braku uchwały w sprawie niewyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki,
Gmina nie ponosi wydatków z tego tytułu. Oszczędności z tytułu funduszu sołeckiego w
2019 roku wynoszą 314 447,69 zł.
5) Ograniczenie kosztów funkcjonowania Urzędu:
a) w programie postępowania naprawczego założono likwidację ryczałtów
samochodowych, jednak w budżecie roku 2019 poniesiono wydatek w kwocie 2 529,17
zł stanowiący zobowiązanie z roku 2018 - oszczędność w 2019 r. to 29 064,07 zł
b) likwidacja etatów – opisana powyżej w pkt 1. Z uwagi, że część redukcji zatrudnienia
nastąpiła w 2018 roku szacowana wartość oszczędności jest mniejsza niż założono w
PPN dla roku 2019.
c) ograniczenie wydatków na pozostałe usługi obce – plan wydatków na usługi pozostałe
na dzień wprowadzenia PPN tj. 07.09.2018 r. wynosił 414 100,00 zł, natomiast
na 31.12.2018 r. – 495 129,00 zł. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2019 r. wynosiło
432 563,31 zł, przy planie 550 730,00 zł. Gmina nie uzyska oszczędności z tego tytułu
z uwagi na rosnące ceny usług.
6) Ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu oświaty:
W uchwalonym 7 września 2018 r. programie postępowania naprawczego założono trzy
podstawowe obszary ograniczenia wydatków:
 zmniejszenie zatrudnienia w Szkole Podstawowej nr 2,
 przeniesienie Przedszkola nr 3 do budynku SP2,
 przeniesienie Przedszkola nr 5 do budynku SP2.
Działania zostały opisane na stronie 25 uchwalonego 7.09.2018 r. PPN, a skutki finansowe
w postaci redukcji zatrudnienia i późniejszego wygenerowania oszczędności miały powstać
odpowiednio od 1 września 2019 roku i 1 września 2020 roku.
W dniu 30 maja 2019 r. podjęto uchwałę Nr IX/62/19 Rady Miejskiej w Lubsku
w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/344/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia
7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Postępowania Naprawczego Gminy
Lubsko, w której dokonano aktualizacji działań zmierzających do ograniczenia wydatków
oświatowych, odpowiednio:
 likwidację Szkoły Podstawowej nr 3,
 przeniesienie Przedszkola nr 3 do budynku po szkole nr 3,
 przeniesienie Szkoły Podstawowej nr 2 do budynku przy ul. Bohaterów 6.
Zaplanowano zwolnienia nauczycieli i pracowników obsługi z uwzględnieniem należnych
odpraw i dodatkowych wynagrodzeń (tzw. ‘13”). Dodatkowo założono, że Gmina będzie
ponosić mniejsze koszty związane z utrzymaniem budynków. Łącznie planowane
ograniczenia w funkcjonowaniu oświaty szacowano na następującym poziomie:
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- rok 2019 – 247 603,45 zł,
- rok 2020 – 1 314 638,00 zł,
- rok 2021 i lata następne – 1 314 638,00 zł.
Nie udało się zlikwidować Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubsku i tak:
Na podstawie uchwały Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 lutego 2019 roku
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubsku z oddziałami integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza w Lubsku Burmistrz Lubska zawiadomił Lubuskiego Kuratora
Oświaty o zamiarze likwidacji SP 3, a następnie wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii
w przedmiocie likwidacji szkoły. Postanowieniem z dnia 19 marca 2019 roku Lubuski Kurator
Oświaty wydał negatywną opinię, na którą Burmistrz Lubska złożył zażalenie do Ministra
Edukacji Narodowej pismem z dnia 25.03.2019 r wnosząc o uchylenie zaskarżonego
postanowienia i wydanie pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie. Ostatecznie
postanowieniem z dnia 18 czerwca 2019 r. Minister Edukacji Narodowej postanowił utrzymać
w mocy zaskarżone postanowienie Lubuskiego Kuratora Oświaty.
Gmina Lubsko wystąpiła 16.07.2019 r. do Sądu Apelacyjnego w Warszawie
o uchylenie w całości postanowienia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2019
roku w sprawie rozpatrzenia zażalenia Burmistrza Lubska z dnia 25 marca 2019 roku na
postanowienie Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 marca 2019 roku negatywnie
opiniującej zamiar likwidacji przez Gminę Lubsko z dniem 31 sierpnia 2019 roku, Szkoły
Podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Lubsku. Na dzień
31.12.2019 r. nie było żadnej informacji z sądu oraz na dzień sporządzenia niniejszego
dokumentu.
Zgodnie z podjętą uchwałą do 31 sierpnia 2019 r. Gmina przeniosła Przedszkole nr 3
do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3. Na ten moment w jednym budynku mieszczą się dwie
jednostki oświatowe PP 3 i SP 3. Dodatkowo zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej
w Lubsku wskazaną powyżej w pkt 1 przeniesiono SP 2 do nowej siedziby
na ul. Bohaterów 6. Po wygaszeniu trwałego zarządu z dniem 1 września 2019 r. budynek po
byłej szkole zostanie zaadoptowany na potrzeby urzędu, ZGMK w Lubsku oraz MGOPS w
Lubsku. Zwolnione dotychczasowe budynki po jednostkach zgodnie z aktualizacją do PPN
będą mogły zostać przeznaczone na sprzedaż, najem lub cele mieszkaniowe.
Z uwagi m.in. na brak zgody z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla likwidacji Szkoły
Podstawowej Nr 3 oraz braku zgody Kuratorium Oświaty dla innych podejmowanych działań
restrukturyzacyjnych opisanych powyżej, Gmina musiała dokonać aktualizacji działań w celu
ograniczenia kosztów funkcjonowania systemu oświaty.
Od 1 stycznia 2020 r. zostały ograniczone godziny przyznawane z Gminy na zajęcia dodatkowe
w jednostkach oświatowych. Ograniczone zostały godziny z jst na drugi dodatkowy język dla
klas IV, V, VI, który jest nieobowiązkowy. Zmiana nie ogranicza jednak możliwości realizacji
drugiego języka, który może być realizowany w ramach tzw. godzin dyrektorskich, które
wynikają z ramowych planów nauczania. Zajęcia obowiązkowe z języków obcych realizowane
są zgodnie z ramowym planem nauczania. Zostały także ograniczone zajęcia dodatkowe typu
zajęcia wyrównawcze, kółka zainteresowań, gimnastyka korekcyjna, etat bibliotekarza
dostosowano do wielkości szkoły. Gmina zamierza od 01.09.2020 roku ograniczyć liczbę
etatów (nauczyciela świetlicy, logopedy, bibliotekarza, nauczyciela języka obcego) w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę.
Gmina szacuje oszczędności w 2020 roku na poziomie 370 682,51 zł oraz w 2021 roku
na poziomie 559 968,54 zł. Działania zostały ujęte w aktualizacji PPN, który został uchwalony
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w styczniu 2020 roku.
7) Ograniczenie kosztów funkcjonowania gminy:
a) Do dnia 31.12.2019 r. nie podjęto działań zmierzających do ograniczenia zadłużenia
najemców lokali komunalnych w sposób zaproponowany w aktualizacji PPN z dnia
30 maja 2019 r.
b) w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Lubsku i Lubskiego Domu Kultury w jedną instytucję kultury o nazwie
„Lubskie Centrum Kultury” Gmina Lubsko nie uzyskała zgody Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na połączenie,
c) obniżenie wydatków na instytucje samorządowe:
L
p.

Nazwa jednostki

Plan na
7.09.2018

Plan na 2019

Plan na
31.12.2019

Wykonanie na
31.12.2019

1
1
2
2a
3
4

2
OSiR
MGOPS2
MGOPS (85219)
LDK
Biblioteka

3
2 233 391,00
7 508 303,00
1 303 158,00
1 334 860,00
809 153,00

6
1 720 511,00
6 808 024,00
1 300 916,00
1 000 000,00
730 000,00

5
1 832 921,00
6 793 688,00
1 321 191,00
1 000 000,00
727 000,00

6
1 750 662,03
6 567 912,20
1 192 903,28
1 000 000,00
727 000,00
RAZEM:

Szacowane
oszczędności
(kol.3-kol.6)
7
482 728,97
940 390,80
110 254,72
334 860,00
82 153,00
1 840 132,77

Szacowane oszczędności w zakresie ograniczenia wydatków na OSiR wynoszą 482 728,97 zł
i wypełniają założenia PPN zgodnie z którymi zakładane oszczędności miały wynieść
323 000,00 zł. Powyższa tabela przedstawia również szacowane oszczędności w pozostałych
jednostkach i instytucjach. W przypadku MGOPS w Lubsku zadania ujęto w dwóch pozycjach:
wiersz 2 obejmuje wszystkie zadania realizowane przez jednostkę i cechuje się zmiennością
z uwagi na otrzymywane z budżetu państwa dotacje celowe na realizacje zadań związanych
z wypłatą świadczeń społecznych. Natomiast wiersz 2a obejmuje tylko zadanie związane
z utrzymaniem ośrodka.
8) Ograniczenia dotacji i stypendiów (bez zadań zleconych):
Lp.
1
1
2

Plan na
7.09.2018
2
326 400,00
565 382,00

Plan na
31.12.2018
3
369 187,80
505 382,00

Wykonanie
na
31.12.2018
4
354 180,79
475 485,84

Plan na
2019
5
200 000,00
398 000,00

Plan na
31.12.2019
6
200 000,00
388 000,00

Wykonanie
na
31.12.2019
7
200 000,00
382 642,06

Szacowane
oszczędności
(kol.2-kol.7)
8
126 400,00
182 739,94

Ograniczenia w dotacjach i stypendiach przedstawiono w dwóch pozycjach:
a) dla wiersza 1 według PPN z dnia 7 września 2018 r. zakładającego dotacje dla klubów
sportowych sklasyfikowanych w dz. 926 rozdz. 92605 § 2360 oraz dotacji dla klubów
dziecięcych,
b) dla wiersza 2 według aktualizacji PPN z dnia 30 maja 2019 r. zakładającego dotacje
dla stowarzyszeń, czyli wszystkie w § 236 klasyfikacji budżetowej pomniejszonej
o dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
2

program postępowania naprawczego z 7 września 2018 r. zakłada likwidację 2 etatów.
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rządowej, którą Gmina uzyskuje na prowadzenie przez stowarzyszenie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku oraz dotacji dla klubów dziecięcych.
Oszczędności wynoszą 182 739,94 zł - w zakresie dotacji dla stowarzyszeń i dotacji
dla klubów dziecięcych nie wypełniają założenia PPN po aktualizacji, które planowane były na
poziomie 192 382 zł (PPN z 09/2018 335 000,00 zł – aktualizacja PPN 05/2019 142 618,00 zł
= 192 382,00 zł). Wydatków na stypendia naukowe i dla sportowców gmina nie ponosi.
9) ograniczenie wydatków na usługi remontowe:
Lp.

Treść

1
1

2
Remonty w
instytucjach
samorządowych
Konserwacja
oświetlenia

2

Plan na
7.09.2018

Plan na
31.12.2018

3

4

Wykonanie
na
31.12.2018
5

793 061,00

702 677,00

400 000,00

438 200,00

7

Wykonanie
na
31.12.2019
8

Szacowane
oszczędności
(kol.3-kol.8)
9

374 487,00

435 424,46

412 779,19

380 281,81

250 000,00

362 000,00

325 002,51

74 997,49

Plan na
2019

Plan na
31.12.2019

6

443 912,40
382 802,16

RAZEM:

455 279,30

Szacowane oszczędności z tytułu ograniczenia wydatków remontowych są mniejsze
niż założono w PPN ze względu na wydatki w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego.

4. Stan dochodów, wydatków, przychodów oraz wynik budżetu przedstawia tabela
poniżej:

Lp.

Treść

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

Dochody ogółem
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Wydatki ogółem
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Przychody
Rozchody
Wynik budżetu
(nadwyżka+/deficyt-)

5.

Plan na
07.09.2018 r.

Wykonanie na
31.12.2018 r.

Plan na
01.01.2019

Plan na
31.12.2019

Wykonanie na
31.12.2019

78 845 639,16
75 292 578,16
3 553 061,00
83 683 837,16
74 884 589,16
8 799 248,00
10 292 721,00
5 454 523,00

78 246 880,05
74 853 998,19
3 392 881,26
78 089 140,65
70 175 515,28
7 913 625,37
6 068 830,00
5 784 523,10

79 811 421,00
75 447 576,00
4 363 845,00
71 297 270,00
70 824 607,00
472 663,00
48 800 000,00
57 314 151,00

88 495 602,86
82 619 649,01
5 875 953,85
79 882 031,86
79 005 219,32
876 812,54
35 389 950,00
44 003 521,00

87 858 015,63
81 949 858,50
5 908 157,13
76 947 105,44
76 179 785,30
767 320,14
0,0
8 613 571,38

-4 838 198,00

157 739,40

8 514 151,00

8 613 571,00

10 910 910,19

%
wykonania

99,28
99,19
100,55
96,32
96,42
87,51
0,0
19,57

Uchwalony program postępowania naprawczego wg stanu na 31.12.2019 rok zakładał
uzyskanie w roku 2019 i w latach następnych nadwyżek budżetowych. Planowany na
31 grudnia 2019 r. wynik finansowy w postaci nadwyżki wynosił 8 613 571,00 zł, natomiast
wykonanie wynosi 10 910 910,19 zł.
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5. Dług publiczny
Zgodnie z założeniami zawartymi w Programie Postępowania Naprawczego uchwalonego
7 września 2018 r. i zaktualizowanego 30 maja 2019 r. Gmina Lubsko zobowiązana jest
do restrukturyzacji posiadanego zadłużenia. W związku z powyższym dnia 30 maja 2019 r.
podjęto uchwałę o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na kwotę
35 389 950,00 zł. Restrukturyzacja miała obejmować 5 kredytów z terminami spłat
przypadającymi w latach 2023, 2024, 2027 (2 kredyty), 2030. Zgodnie z podjętą uchwałą spłata
pożyczki nastąpiłaby do 2034 r. z karencją w spłacie do końca 2022 roku. Gmina Lubsko w
październiku 2019 roku złożyła do Ministra Finansów wniosek o udzielenie pożyczki
długoterminowej z budżetu państwa. Wniosek został rozpatrzony negatywnie, w związku z
powyższym Gmina w 2020 roku wystąpiła z wnioskiem ponownie w dniu 17 kwietnia 2020 r.

23

3.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych
INWESTYCJE GMINNE


Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubsku na wymogi
Przedszkola nr 3 w Lubsku przy ul. Moniuszki 36

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na:
- dostosowaniu sal zabaw i pomieszczenia gospodarczego na sale przedszkolne,
- przebudowę łazienek do wymogów dzieci przedszkolnych,
- przebudowę korytarza oraz dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych,
- wykonanie robót malarskich poprzez odnowienie ścian.
Wykonanie na koniec 2019 r. w kwocie
budowlane).



91 398,57 zł netto, 112 420,24 zł brutto (roboty

Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a w Lubsku na Klub „Senior+”

Przedmiotem niniejszego zadania było wykonanie na parterze od strony zachodniej budynku
przy ul. Wojska Polskiego 2a w Lubsku pomieszczeń na zlokalizowanie tam Klubu Seniora o
następujących parametrach użytkowych:
- holl klubu seniora – 30,91 m2
- sala rehabilitacji ruchowej – 18,25 m2
- aneks kuchenny – 18,35 m2 - sanitariat męski – 6,66 m2
- sanitariat dla niepełnosprawnych i dla kobiet – 4,43 m2
- przedsionek – 4,41 m2
- korytarz z szatnią – 14,26 m2
- holl ogólny – 21,19 m2
- wiatrołap –8,71 m2
Ogólna powierzchnia przebudowy – 127,16 m2. W ramach przebudowy i rozbudowy zostały
wykonane prace rozbiórkowe, prace ogólnobudowlane, instalacje sanitarne i instalacje
elektryczne.
Wykonanie na koniec 2019 r. zadania to 241 673,44 zł, w tym ze środków własnych
69 319,11 zł i z dotacji budżetu państwa 145 354,33 zł.
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Zmiana sposobu użytkowania istniejącego zaplecza socjalnego Sali gimnastycznej
na ogrzewalnię, na działce o nr ewidencyjnym 283/2 obręb 0003 Lubsko, położonej
przy ul. Tkackiej

Zadanie polegało na przystosowaniu istniejącego zaplecza sali gimnastycznej do nowej funkcji
– ogrzewalni. Z istniejących pomieszczeń tj. dwóch szatni wraz z łazienkami, łazienki dla osób
niepełnosprawnych i pomieszczenia biurowego oraz głównego korytarza powstała
ogrzewalnia. Prace obejmowały:
- zerwanie istniejących posadzek oraz demontaż istniejącego wyposażenia sanitarnego,
- wykonanie nowych okładzin ścian w łazienkach (podłogi – płytki ceramiczne oraz ścian –
płytki ceramiczne do wysokości 2 m),
- malowanie ścian i sufitu,
- zamontowanie nowego wyposażenia sanitarnego.
Parametry techniczne budynku:
- powierzchnia zabudowy całego budynku – 145,0 m2
- powierzchnia zabudowy części ogrzewalni – 97,1 m2
- powierzchnia użytkowa ogrzewalni – 62,78 m2
- kubatura ogrzewalni – 188,3 m3.
Wykonanie na koniec 2019r. w kwocie 18 402,58 zł netto, 22 635,17 zł brutto
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Wykonanie wszystkich zadań z zakresu inwestycji za 2019 r.
Termin
Dział

rozpoZakres rzeczowy zadania

klasyfikacji

częcia

budżetowej

I

Wykonanie
wydatków

Ogółem
planowane
nakłady na
zadanie

%
wykona
nia

5

6

8

10

czenia

1

75412

zakoń-

Źródła
finasowania

2

3

4

Wydatki związane z wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej
Strażacy na Pograniczu PolskoSaksońskim, to innowacyjny
sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca
się gospodarka,
skuteczni wobec problemu migracji
ludności. Etap I
razem przedsięwzięcia

2016

1 458 208,00
razem
budżet gminy

36 789,62
5 581,66

f-sze pomoc.

31 207,96

razem

36 789,62

2019
25,37

f-sze pomoc.

31 207,96

26,01

18 036,87
106,48

99,7
71,0

18 143,35

99,4

budżet gminy

11 365,20

98,8

budżet gminy

171 885,36

99,4

budżet gminy

17 950,01

100,0

budżet gminy

59 040,00

98,4

razem

204 043,76

99,2

budżet gminy
f-sze pomoc.

121 794,85

75412
92109

Budowa remizy OSP we wsi Górzyn
Budowa świetlicy w Raszynie

budżet gminy
budżet gminy

razem inwestycje wieloletnie

razem

80101
80104
85154
85295

25,91

5 581,66

Wydatki związane z realizacją
inwestycji wieloletnich

III

1 458 208,00

budżet gminy

II

70001

25,91

Zadania jednoroczne
Przyłącze kanalizacyjne i szambo w
miejscowości Chocicz
Adaptacja budynku SP nr 3 na
przedszkole
Wymiana pieca C.O. w Przedszkolu Nr
3
Adaptacja budynku przy ul. Wojska
Polskiego 2a na siedzibę GKRPA
Adaptacja budynku przy ul. Wojska
Polskiego 2a na Klub Seniora

82 248,91

85295

Wymiana pieca C.O. w Klubie Seniora

budżet gminy

11 980,20

90001

Modernizacja sieci kanalizacyjnej
Poprawa jakości oświetlenia

budżet gminy

28 754,15

99,2

budżet gminy

149 000,00

100,0

58 368,49

100,0

90015
92605

Doposażenie placów zabaw na
terenach wiejskich

razem
budżet gminy
f-sze pomoc.

razem poza programem

ogółem wydatki inwestycyjne

z tego:

99,8

21 254,08
37 114,41

razem

712 387,17

99,4

budżet gminy

553 477,91

99,2

f-sze pomoc.

158 909,26

100,0

razem

767 320,14

f-sze pomoc.

190 117,22

68,2

budżet gminy

577 202,92

96,5

1 458 208,00
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87,5

INWESTYCJE POWIATOWE w GMINIE LUBSKO
Droga powiatowa w Chociczu
Przebudowa drogi w Chociczu została zrealizowana przez Powiat Żarski przy udziale środków
pochodzących z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego projektu pn. „Program
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, w kwocie 1 018
825 zł. Z budżetu powiatu na ten cel przeznaczono drugie tyle, bo aż 1 049 734 zł.
Do użytku oddano odcinek o długości 946 mb, poprawiając komfort jazdy kierowców
i bezpieczeństwo pieszych. Wzdłuż drogi zaprojektowano chodnik z kostki brukowej, który
prowadzi do przystanków autobusowych oraz posesji mieszkańców. Istniejące rowy poddano
renowacji, oczyszczono i wyprofilowano je, wymieniono przepusty, które polepszyły warunki
odwadniania przebudowanego odcinka. Na przejściach dla pieszych zainstalowano oświetlenia
solarne. Gmina Lubsko natomiast poniosła koszty związane z uregulowaniem kanalizacji
ściekowej przy jednym z budynków.

Ścieżka pieszo-rowerowa na Zalewem „KARAŚ”
Na początku 2020 r. ukończone zostały prace przy realizacji ścieżki pieszo - rowerowej,
wybudowanej w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą- zagospodarowanie turystyczne
pogranicza polsko - niemieckiego - etap V”. „Przygoda z Nysą” to projekt mający na celu
zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko –niemieckiego. V etap projektu
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Wartość projektu: 359 963,15 euro
Inwestycja miała na celu połączenie ścieżki rowerowej biegnącej od granicy z Niemcami
(w miejscowość Forst (Brandenburgia)) ze ścieżką wokół Zalewu “Karaś” – inwestycja
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zrealizowana w ramach IV etapu Przygody z Nysą. Dodatkowo na potrzeby turystów zakupiony
został sprzęt rekreacyjny: leżaki, parasole, stoły z ławkami, namiot oraz sprzęt nagłaśniający.
Gmina Lubsko pozyskała dodatkowo grunty pod ścieżkę z Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolniczego. Nabycie działek było niezbędne, by umożliwić zmianę przebiegu odcinka ścieżki
rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę nad zalewem Karaś ze ścieżką w kierunku Brodów.
Działanie to spowodowało, że przebieg ścieżki pierwotnie planowany na jednym jej odcinku
w drodze - ul. Mała, można było przesunąć na sąsiednią działkę i wyjść z obrębu istniejącej
drogi, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo korzystania z nowo wybudowanej infrastruktury!

Nowa trasa
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IV. Informacje o stanie mienia komunalnego
4.1.

Dane dotyczące przysługujących Gminie Lubsko praw własności.

Dane dotyczące przysługujących Gminie Lubsko praw własności. Wartość środków
trwałych Gminy Lubsko według wartości początkowej na dzień 31 grudnia 2019r.
1.1.Ogólna wartość gruntów o łącznej powierzchni 904,67 ha wynosi 18.340.212,82 zł.
1.2.Budynki i budowle wartość ogółem 14.563.652,68 zł w tym:
1) Budynki administracyjne o łącznej wartości 1.385.690,24 zł w tym:
a) Ratusz – 858.580,14 zł;
b) Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Wlkp. – 527.110,10 zł;
2) Pozostałe budynki o łącznej wartości 9.342.527,28zł w tym:
a) Budynek przy al. Wojska Polskiego –1.082.747,88 zł;
b) Budynek szkoły w Mierkowie + dwa budynki gospodarcze – 23.553,76 zł;
c) Budynek Baszty – 1.380.505,51 zł;
d) Budynek dworca autobusowego z placem manewrowym – 627.362,20 zł;
e) Targowisko Miejskie o wartości824.514,18 zł;
f) Szatnia sportowa Mierków – 156.097,23 zł;
g) Budynek al. Niepodległości 2 + budynek gospodarczy (po SP2) – 2.504.927,37 zł;
h) Budynek ul. Baśniowa (po Przedszkolu nr 3) – 693.558,28 zł;
i) Budynek sali gimnastycznej ul. Tkacka + szatnia – 1.048.315,28 zł;
j) Budynek ul. Bohaterów 2 (po ZGMK) – 744.739,89 zł;
k) przystanki i wiata na cmentarzu – 154.820,35 zł;
l) szkoła muzyczna ul. Wrocławska – 101.385,35 zł.
3) Remizy OSP o łącznej wartości 247.784,35 zł w tym:
a) Chocicz – 125.982,07 zł;
b) Stara Woda – 84.609,91 zł;
c) Górzyn – 37.192,37 zł;
4) Świetlice o łącznej wartości 3.587.650,81 zł w tym:
a) Chocicz – 45.203,18 zł;
b) Chocimek - 10.616,83 zł;
c) Górzyn – 147.889,53 zł;
d) Grabków – 546.843,31 zł;
e) Mokra – 20.283,58 zł;
f) Osiek – 298.395,33 zł;
g) Tuchola Żarska – 106.498,73 zł;
h) Dąbrowa – 8.084,05 zł;
i) Białków – 78.107,79 zł + budynek gospodarczy o wartości 1.114,22 zł;
j) Mierków – 410.252,50 zł + 2 budynki gospodarcze o wartości: 2.900,04 zł;
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k)
l)
m)
n)

Lutol – 267.835,86 zł;
Dłużek – 1.036.522,61 zł;
Tymienice – 304.974,57 zł;
Raszyn – 302.128,68 zł;

1.3. Budynki i lokale zarządzane przez ZGMK w Lubsku o łącznej wartości 27.485.016,88 zł.
1.4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość ogółem: 46.134.495,37 zł
1) zbiornik Dłużek – 82.091,29 zł;
2) zbiornik retencyjny Białków - Stara Woda – 4.579.927,60 zł;
3) linie energetyczne –20.433,91 zł;
4) oświetlenie – 1.260.656,02 zł;
5) drogi, parkingi, chodniki, place, mosty– 35.712.571,52 zł;
6) regulacja rzeki, odbudowa rowów, kanał – 278.556,75 zł;
7) place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska, korty – 153.429,73 zł;
8) lądowisko - 9.999,00 zł;
9) ogrodzenia – 350.257,41 zł;
10) cmentarze– 1.560.084,21 zł;
11) ścieżka rowerowa – 2.126.487,93 zł.
1. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych
1) ograniczone prawa rzeczowe – 784.338,12 zł (łączna kwota ustanowionych na rzecz
Gminy Lubsko wpisów hipotecznych w 102 księgach wieczystych związana z
zabezpieczeniem należności z tytułu niespłaconej reszty ceny - sprzedaż lokali
komunalnych na raty dla najemców);
2) użytkowanie wieczyste – 79.200,00 złotych (łączna wartość czterech działek będących
własnością Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Lubsko o łącznej
pow. 0,4602 ha. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi łącznie 1.472,00
zł);
3) wierzytelności - ----4) udział w spółkach 10.089.100,00 zł, w tym:
a) PGKiM w Lubsku sp. z o.o. – 3.828.000,00 zł;
b) Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. – 1.788.100,00 zł;
c) Lubskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. – 4.473.000,00 zł.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego
Od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. dokonano:
nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych –2 działki o łącznej pow.
sprzedaży nieruchomości gruntowych – 9 działek o łącznej pow. 7.723,00 m2;
przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – o łącznej
powierzchni 1662 m2 (3 decyzje);
sprzedaży nieruchomości zabudowanych – 1 budynek niemieszkalny (ul. Budowlanych 1);
sprzedaży lokali mieszkalnych – 34 lokali (w tym 30 lokali mieszkalnych dla najemców
lokali korzystających z pierwszeństwa nabycie i 4 lokali mieszkalnych w trybie przetargu)
sprzedaż lokali użytkowych – 1 lokal
sprzedaż budynków- 2 budynki ( 1- budynek mieszkalny dla najemcy, 1- budynek
użytkowy)
sprzedaż garaży- 17 ( w tym 13- dla najemców, 4 – w przetargu)
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9) sprzedaż instalacji oświetlenia ulicznego.
3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności
Dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego ogółem w tym:
1) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 94.102,51 zł;
2) z tytułu opłat za trwały zarząd –9.074,18 zł;
3) z tytułu sprzedaży nieruchomości – 1 708.154,15 zł;
4) z tytułu czynszów za dzierżawę i najem – 175.651,29 zł;
5) z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności –
29.748,00 zł;
6) z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 782.595,03 zł;
7) z tytułu sprzedaży instalacji oświetlenia ulicznego – 316.913,00 zł.

1)
2)
3)
4)

4. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia
komunalnego
uchwała Rady Miejskiej w Lubsku nr XXVIII/158/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
uchwała Rady Miejskiej nr LIV/405/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania
bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.
uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/368/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie udzielania
bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich dotychczasowym najemcom.
Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku nr XII/91/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad
wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Lubsko udziałów i akcji w spółkach prawa
handlowego.
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4.2.

Gospodarka mieszkaniowa

Wg stanu na dzień 31.12.2019 roku Gmina Lubsko posiadała w swoich zasobach
mieszkaniowych 36 budynków mieszkalnych, w których znajdowały się 102 lokale mieszkalne,
którymi zarządza i administruje Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku.
Gmina Lubsko posiadała również udziały w 272 Wspólnotach Mieszkaniowych, w których
znajdowało się 525 lokali mieszkalnych.
Dane dotyczące zasobów mieszkaniowych w budynkach, stanowiących własność lub
współwłasność Gminy, wg stanu na dzień 31.12.2019 roku przedstawiają poniższe tabele:
Zestawienie ilości budynków będących w 100% własnością Gminy i budynków Wspólnot
Mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały z podziałem na administratorów /
zarządców:
Lp.
1
2
3
4
5

Administrator / Zarządca budynku
Jednostka Organizacyjna Gminy
Spółka z udziałem Gminy
Administratorzy / Zarządcy prowadzący działalność w
zakresie zarządzania nieruchomościami
Osoby fizyczne będące właścicielami lokali
Budynki bez zarządcy
Razem

Ilość budynków
36
245
18
3
6
308

86

16

102

3.839,06

494,35

4.333,41

272

507

18

525

24.901,25

540,55

25.441,80

308

593

34

627

28.740,31

1034,90

29.775,21

ogółem

komunalnych

36

socjalnych

ogółem

Budynki komunalne
– 100 % własność
Gminy Lubsko
Budynki wspólnot
mieszkaniowych – z
udziałem
Gminy
Lubsko
Razem

socjalnych

komunalnych

Zestawienie ilości lokali mieszkalnych komunalnych i socjalnych w budynkach będących
w 100% własnością Gminy i w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych:
Liczba lokali
Powierzchnia użytkowa lokali
mieszkalnych
mieszkalnych
[szt.]
[m2]
Wyszczególnienie
Liczba
budynków
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Wykaz budynków mieszkalnych stanowiących w 100% własność Gminy w podziale na okres budowy:

Lp.

Lata budowy / rodzaj lokalu

Ilość budynków

1

Wybudowane przed I i II
Wojną Światową, w tym:
1) lokale
mieszkalne
komunalne
2) lokale socjalne
Wybudowane w latach 1961 1970, w tym:
1) lokale
mieszkalne
komunalne
2) lokale socjalne
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2

Powierzchnia
użytkowa lokali
[m2}
4.096,92

1

Ilość lokali
93

3.675,48

80

421,44
236,49

13
9

163,58

6

72,91

3

Wykaz budynków mieszkalnych stanowiących w 100% własność Gminy:

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Adres
Chocicz 33
Górzyn, ul. Spokojna 6
Mierków 4
Mierków – Gareja 5
Nowiniec 64
Lubsko, ul. Chrobrego 1
Lubsko, ul. Chrobrego 11
Lubsko, ul. Czesława Miłosza 4
Lubsko, ul. Dojazdowa 1D
Lubsko, ul. Dworcowa 3-5
Lubsko, ul. E. Plater 12
Lubsko, ul. E. Plater 24
Lubsko, ul. Jodłowa 5
Lubsko, ul. Kilińskiego 3
Lubsko, ul. Kolejowa 21
Lubsko, ul. Kolejowa 50
Lubsko, ul. Kościuszki 16
Lubsko, ul. Krakowskie Przedmieście 73
Lubsko, ul. Krasińskiego 1
Lubsko, ul. Lubelska 2
Lubsko, ul. Mickiewicza 10
Lubsko, ul. Poznańska 43
Lubsko, ul. Przemysłowa 9
Lubsko, ul. Przemysłowa 63
Lubsko, ul. Reja 6
Lubsko, ul. Reja 12
Lubsko, ul. Robotnicza 104
Lubsko, ul. Sienkiewicza 7
Lubsko, ul. Sportowa 18
Lubsko, ul. Sportowa 39
Lubsko, ul. Wrocławska 2C

Ilość lokali
1
5
1
1
7
2
1
9
4
6
1
6
1
4
1
1
2
3
4
3
2
2
4
2
3
3
2
3
2
2
2

Powierzchnia lokali
78,70
175,15
95,78
66,39
305,23
75,06
33,12
236,49
192,78
407,09
49,78
256,21
50,90
175,09
50,00
42,66
67,12
120,35
117,75
143,07
137,65
72,55
138,78
123,90
106,44
140,47
87,47
110,22
79,31
120,02
60,01
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32
33
34
35
36

Lubsko, ul. Wrocławska 7A
Lubsko, ul. Wrocławska 27
Lubsko, ul. Zamkowa 1
Lubsko, ul. Zamkowa 23B
Lubsko, ul. Zieleniecka 8
Ogółem

3
1
1
1
6
102

74,76
59,83
60,91
72,72
149,65
4.333,41

Wykaz budynków mieszkalnych stanowiących w 100% własność Gminy, w których znajdują się lokale
socjalne:

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Adres
Lubsko, ul. Chrobrego 1
Lubsko, ul. E. Plater 24
Lubsko, ul. Kilińskiego 3
Lubsko, ul. Krakowskie
Przedmieście 73
Lubsko, ul. Czesława
Milosza 4
Lubsko, ul. Zieleniecka 8
Nowiniec 64
Górzyn, Spokojna 6
Ogółem

Ilość lokali w
budynku
socjalnych
ogółem
1
2
1
6
1
4
1
3

Powierzchnia użytkowa
lokali w budynku
socjalnych
ogółem
29,90
75,06
31,10
256,21
25,31
175,09
19,61
120,35

3

9

72,91

236,49

1
6
2
16

6
7
5
42

22,89
232,34
60,29
494,35

149,65
305,23
175,15
1.493,23

Stan techniczny zasobu komunalnego:
Stanu techniczny budynków i lokali komunalnych jest niezadawalający.
Bieżąca konserwacje, naprawy i remonty w zakresie robót zduńskich, wymiany instalacji
elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i gazowych przyczyniają się do powolnej poprawy
wyposażenia lokali, ale jeżeli chodzi o elementy budynków, takie jak: konstrukcje dachowe
łącznie z pokryciem, elewacje, elementy konstrukcyjne budynków (ściany, stropy, klatki
schodowe), gdzie wymagane jest zaangażowanie znacznie większych środków finansowych, w
dalszym ciągu ulegają systematycznemu pogorszeniu.
Nakłady finansowe na remont i modernizację istniejącego zasobu mieszkaniowego są
niewystarczające w porównaniu do potrzeb. Bieżące drobne naprawy i konserwacje doraźnie
naprawiają substancję budynku, lecz nie hamują procesu starzenia technicznego.
Ze względu na ograniczone środki finansowe utrzymanie należytego stanu technicznego
komunalnych zasobów mieszkaniowych jest trudne. Ograniczone środki finansowe pozwalają
jedynie na realizację najpilniejszych potrzeb i wymuszają dokonywanie trudnych wyborów w
ustaleniu priorytetów wykonywania remontów. Brak remontów kompleksowych niekorzystnie
wpływa na budynki i lokale.
Większość lokali mieszkalnych Gminy Lubsko znajduje się w kamienicach wybudowanych
przed I i II wojną światową.
Wg stanu na dzień 31.12.2019 roku Gmina Lubsko posiadała 29 lokali mieszkalnych w 11
budynkach będących wspólnotami mieszkaniowymi wyposażonymi w instalacje centralnego

34

ogrzewania (zasilane z kotłowni lokalnych, osiedlowych), w tym w 2 wyposażonych w
instalację ciepłej wody użytkowej.
Potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Gminy Lubsko:
Na przydział lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego wg stanu na dzień 01.01.2020 roku
oczekuje 58 wnioskodawców, w tym 16, którzy wnioski złożyli w roku 2019:
1. na lokal socjalny oczekuje 30 wnioskodawców, w tym 8 z roku 2019,
2. na lokal mieszkalny oczekuje 28 wnioskodawców, w tym 8 z roku 2019.
Wśród 58 wnioskodawców znajdują się:
1. osoby samotne w liczbie 21, w tym 9 z roku 2019:
a) na lokal socjalny oczekuje 13 osób samotnych, w tym 5, z roku 2019,
b) na lokal mieszkalny oczekuje 8 osób samotnych, w tym 4, z w roku 2019,
2. matki z dziećmi w liczbie 17, w tym 2, z roku 2019:
a) na lokal socjalny oczekuje 9 matek z dziećmi,
b) na lokal mieszkalny oczekuje 8 matek z dziećmi, w tym 2 z roku 2019,
3. małżeństwa / pary partnerskie w liczbie 20, w tym 5 z roku 2019:
a) na lokal socjalny oczekuje 6 małżeństw / par partnerskich, w tym 3 z roku 2019,
b) na lokal mieszkalny oczekuje 14 małżeństw / par partnerskich, w tym 2 z roku 2019.
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V. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii
5.1 Strategia Rozwoju Gminy Lubsko do 2020 roku
Strategia Rozwoju Gminy Lubsko do 2020 roku, przyjęta Uchwalą nr XVI/71/15 przez
Radę Miejską w Lubsku 22 lipca 2015 roku, jest podstawowym instrumentem
długofalowego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, określającym wizję i
strategiczne kierunki rozwoju gminy.
Strategia rozwoju jest dokumentem wyznaczający najistotniejsze kierunki rozwoju
jednostki samorządu terytorialnego. Określa wizję, misję, założone obszary i cele strategiczne
oraz pola operacyjne, jak również wskazuje na otwarte kierunki rozwoju. Strategia Rozwoju
Gminy Lubsko na lata 2015-2020 została opracowana w oparciu o perspektywę wizji regionu
w 2020 roku, podkreślając jego specyfikę i wskazując na indywidualne rozwiązania,
odpowiednie do jego charakterystyki, wyzwań i potrzeb. Strategia jest zatem dokumentem
pomocnym przy realizacji wyznaczonych perspektywicznych kierunków rozwoju regionu,
dążeniu do osiągnięcia najważniejszych celów. Strategia jest dokumentem programowym,
który określa cele rozwoju i stwarza ramy dla przyszłych projektów. Takie podejście zgodne
jest z zasadami przygotowywania dokumentów strategicznych, w których wskazuje się
wyłącznie kluczowe obszary interwencji.
Wizja Gminy Lubsko w roku 2020
Na potrzeby opracowania Strategii wizja Gminy Lubsko zdefiniowana została w następujący
sposób:

Gmina Lubsko jest obszarem wzrostu gospodarczego, cechującym się
dojrzałą i innowacyjną przedsiębiorczością, zróżnicowaną ofertą
turystyczną i wysokim stopniem świadomości obywatelskiej
mieszkańców oraz miejscem atrakcyjnym do zamieszkania i
zapewniającym wysokiej jakości warunki do życia

Wizja precyzyjnie określa pożądane cechy Gminy Lubsko oraz precyzuje kluczowe wartości
Strategii.
Wizja została sformułowana w możliwie jak najbardziej przystępny sposób, tak aby przekaz
był czytelny dla każdego odbiorcy.
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W celu urzeczywistnienia zapisów zawartych w wizji Gminy oraz efektywnej realizacji
misji sformułowano trzy cele strategiczne, spójne z celami określonymi w Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego do 2020 roku. Każdemu celowi strategicznemu przypisano cele
operacyjne oraz podmiot odpowiedzialny za jego realizację. Strategia nie była monitorowana.
Poniższe cele strategiczne:
1) infrastruktura publiczna i usługi publiczne,
2) rozwój lokalny z wykorzystaniem potencjału wewnętrznego,
3) efektywne zarządzanie w samorządzie,
są elementem kompleksowej polityki rozwoju miasta i gminy Lubsko.
Obszar strategiczny nr 1 - Infrastruktura publiczna i usługi publiczne
Pole operacyjne nr 1.1. Gospodarka niskoemisyjna i energia odnawialna
Pole operacyjne nr 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska i racjonalne gospodarowanie
zasobami środowiska naturalnego
Pole operacyjne nr 1.3. Infrastruktura i usługi nowoczesnej edukacji
Pole operacyjne nr 1.4. Infrastruktura i usługi ochrony zdrowia, promocja zdrowego stylu
życia
Pole operacyjne nr 1.5. Infrastruktura i usługi opieki społecznej
Pole operacyjne nr 1.6. Infrastruktura drogowa i towarzysząca oraz spójność komunikacyjna
Pole operacyjne nr 1.7. Infrastruktura bezpieczeństwa publicznego
Pole operacyjne nr 1.8. Rozwój cyfryzacji i usług cyfrowych
Pole operacyjne nr 1.9. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich i mieszkalnictwo
Pole operacyjne nr 1.10. Infrastruktura kultury i sportu oraz działalność kulturalna
i tożsamość lokalna
Obszar strategiczny nr 1 Infrastruktura i usługi publiczne – logika interwencji
Nr
PO

Proponowane kierunki działania

Podmiot
odpowiedzialny

1.1.

Kompleksowa termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej, tj.
głęboka modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznych, w
tym wykorzystanie instalacji OZE w
modernizowanych energetycznie
budynkach

 Gmina Lubsko

1.1.

Wdrażanie i promowanie głębokiej
modernizacji energetycznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
w tym wykorzystanie instalacji OZE w
modernizowanych energetycznie
budynkach

1.1.

Tworzenie stref uspokojonego ruchu w
newralgicznych częściach miejscowości
(por. Infrastruktura drogowa
i towarzysząca)

 Gmina Lubsko;

1.1.

Zastosowanie energooszczędnego

 Gmina Lubsko;

 spółdzielnie
mieszkaniowe;
 wspólnoty
mieszkaniowe;

Podmioty
wspierające

 Gmina Lubsko;
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oświetlenia ulicznego
1.1.

Promowanie budownictwa
niskoemisyjnego i pasywnego

1.1.

Identyfikacja możliwości budowy
biogazowni oraz ewentualna realizacja
inwestycji

1.1.

Rozpoznanie i ocena możliwości
produkcji, zbiórki i transportu surowców,
w tym głównie rolniczych do produkcji
biomasy i biogazu;

1.1.

Promowanie i wsparcie budowy farm
wiatrowych

1.2.

Kompleksowe uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej

 Gmina Lubsko;

1.2.

Ochrona zasobów leśnych i ich racjonalne
wykorzystanie

 Regionalna Dyrekcja
Lasów
Państwowych;

1.2.

Rozwój zasobów gospodarki odpadami

 Gmina Lubsko;

1.2.

Ochrona i udostępnianie zasobów
przyrodniczych

 Regionalna Dyrekcja
Ochrony
Środowiska;
 Gmina Lubsko;

1.2.

Rozwój infrastruktury użytku publicznego
służącej wyeliminowaniu presji ruchu
turystycznego na obszary i gatunki
chronione

 Gmina Lubsko;
 Gmina Lubsko;
 inwestorzy
zewnętrzni;

 organizacje
pozarządowe;
 organizacje
pozarządowe;

 Gmina Lubsko;
 inwestorzy
zewnętrzni;
 Gmina Lubsko;
 inwestorzy
zewnętrzni;

 organizacje
pozarządowe
(głównie promocja
OZE);

 Gmina Lubsko;
 organizacje
pozarządowe;

 Gmina Lubsko;

1.2.

Promocja postaw ekologicznych

1.3.

Wdrażanie kompleksowych programów
edukacyjnych kształtujących kompetencje
kluczowe na rynku pracy, tj.: wsparcie
nauki języków obcych, nauk
matematyczno-przyrodniczych i TIK oraz
właściwych postaw: w tym kreatywności,
innowacyjności, pracy zespołowej,
przedsiębiorczości oraz metod
zindywidualizowanego podejścia do
ucznia, w tym z wykorzystaniem tradycji
wytwórczych obszaru (m.in.
ceramicznych, włókienniczych,
rękodzielniczych)

 organizacje
pozarządowe;

 Regionalna Dyrekcja
Ochrony
Środowiska;
 jednostki
edukacyjne;
 organizacje
pozarządowe;

 jednostki
edukacyjne;
 organizacje
pozarządowe;

 Gmina Lubsko;

 Gmina Lubsko;
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1.3.

Wprowadzenie szkoleń, doradztwa oraz
innych form podwyższania kwalifikacji dla
nauczycieli i pracowników
pedagogicznych pod kątem kluczowych
kompetencji uczniów niezbędnych do
poruszania się po rynku pracy, tj. TIK,
matematyczno-przyrodniczych, języków
obcych, nauczania eksperymentalnego,
właściwych postaw uczniów
(kreatywności, innowacyjności, pracy
zespołowej) oraz metod
zindywidualizowanego podejścia do
ucznia oraz wykorzystania narzędzi
wspierających pomoc psychologicznopedagogiczną na każdym etapie
edukacyjnym (m.in. dla uczniów
niepełnosprawnych, uczniów
uzdolnionych, zagrożonych
przedwczesnym kończeniem nauki)

1.3.

Zwiększenie liczby miejsc edukacji
żłobkowej i przedszkolnej

1.3.

Tworzenie i rozwój infrastruktury już
istniejących przedszkoli (przebudowa,
rozbudowa lub adaptacja) i innych form
wychowania przedszkolnego

1.3.

Rozwój edukacji przedszkolnej w tym
wdrożenie programów innowacyjnej
edukacji przedszkolnej

1.3.

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i
zakup wyposażenia edukacyjnego

 jednostki
edukacyjne;

 Gmina Lubsko;

1.3.

Informatyzacja i cyfryzacja edukacji, w
tym informatyzacja wszystkich placówek
edukacyjnych, w tym zapewnienie
bezprzewodowego dostępu do Internetu
oraz zakup narzędzi TIK

 jednostki
edukacyjne;

 Gmina Lubsko;

1.3.

Zakup narzędzi edukacji doświadczalnolaboratoryjnej i eksperymentalnej

 jednostki
edukacyjne;

 Gmina Lubsko;

1.3.

Rozbudowa infrastruktury sportowej i
zakup wyposażenia sportowego

 jednostki
edukacyjne;

 Gmina Lubsko;

1.3.

Wprowadzenie doradztwa zawodowego
na poziomie edukacji gimnazjalnej;
kształtowanie miękkich kompetencji
niezbędnych na rynku pracy

 jednostki
edukacyjne;

1.3.

Wsparcie dzieci i młodzieży poprzez
stworzenie bezpiecznych i sprzyjających
rozwojowi form spędzania wolnego czasu

 jednostki
edukacyjne;

 Gmina Lubsko;

 organizacje
pozarządowe;

 Gmina Lubsko;
 Gmina Lubsko;
 przedsiębiorcy;
 Gmina Lubsko;
 przedsiębiorcy;

 Powiatowy
Pracy;
 jednostki
edukacyjne;

Urząd

 Gmina Lubsko;

 Gmina Lubsko;
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 organizacje
pozarządowe;

1.3.

Wprowadzenie doradztwa i opieki
psychologiczno-pedagogicznej, ze
szczególnym uwzględnieniem
problematyki ucznia o specjalnych
potrzebach edukacyjnych

 jednostki
edukacyjne;

 Gmina Lubsko;

 Powiat Żarski;

1.3.

Rozwój kształcenia zawodowego
zgodnego z potrzebami lokalnego rynku
pracy

 jednostki
edukacji
zawodowej;
 centra
kształcenia
zawodowego;
 centra
kształcenia
ustawicznego;

1.3.

Optymalizacja transportu szkolnego

 Gmina Lubsko;
 Gmina Lubsko;

1.4.

Wdrażanie i promocja programów
profilaktycznych w zakresie chorób
mających szczególne znaczenie dla
populacji regionów

1.4.

Wypracowanie powiatowego programu
profilaktyki dzieci i młodzieży, przede
wszystkim w kontekście chorób
cywilizacyjnych

1.4.

Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia

1.5.

Rozwój klubów integracji społecznej

1.5.

Stymulowanie współpracy kobiet w
obszarze przeciwdziałania przemocy w
rodzinach;

1.5.

Systemowe rozwiązania w zakresie
organizacji transportu publicznego, w tym
komunikacji podmiejskiej, komunikacji
międzygminnej i z ośrodkami
wojewódzkimi oraz komunikacji pomiędzy
miastami partnerskimi (np. Lubsko-Forst)

 lokalne i regionalne
organizacje
przedsiębiorców;
 Gmina Lubsko;
 jednostki kształcenia
gimnazjalnego

 Powiat Żarski;
 jednostki
zdrowia;

ochrony

 Powiat Żarski;
 jednostki
zdrowia;

ochrony

 jednostki
zdrowia;

ochrony

 Gmina Lubsko;

 Gmina Lubsko;

 MGOPS;
 organizacje
pozarządowe;


MGOPS;

 PCPR;
 Gmina Lubsko;
 Powiat Żarski;
 Gminy
Żarskiego;

Powiatu

 przedsiębiorstwa
transportowe;

 Gmina Lubsko;
1.5.

Reaktywacja połączeń kolejowych
(szynobus) z ośrodkami miejskimi

 Powiat Żarski;
 Gminy
Żarskiego;

Powiatu

 koleje regionalne;

 Gmina Lubsko;
1.6.

Budowa II części obwodnicy Lubska

 Zarząd
Dróg
Wojewódzkich;
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 Zarząd
Dróg
Powiatowych;
1.6.

Budowa/ przebudowa/ modernizacja dróg
gminnych

1.6.

Budowa/ przebudowa/ modernizacja
przystanków autobusowych; budowa/
przebudowa/ modernizacja chodników
wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
budowa/ przebudowa/ modernizacja
ścieżek rowerowych wzdłuż ciągów
komunikacyjnych; budowa/ przebudowa/
modernizacja parkingów

1.6.

Systemowe rozwiązania w organizacji
ruchu, w tym tworzenie stref
uspokojonego ruchu w newralgicznych
częściach miejscowości, w tym wskazanie
ciągów komunikacyjnych mogących
spełniać funkcje deptaków; wyznaczanie
stref o ograniczonej prędkości;
wyznaczenie stref uprzywilejowujących
pieszych i rowerzystów; wyznaczenie
ciągów ulic jednokierunkowych;
zastępowanie skrzyżowań
z pierwszeństwem przejazdu,
skrzyżowaniami równorzędnymi;
organizacja miejsc parkingowych poza
strefami uspokojonego ruchu;
przebudowanie skrzyżowań tradycyjnych
na skrzyżowania z wyniesioną
powierzchnią lub skrzyżowania typu
rondo

 Gmina Lubsko;

 Powiat Żarski;
 Gmina Lubsko;

 Gminy
Żarskiego;

Powiatu

 Powiat Żarski;
 Gmina Lubsko;

 Gminy
Żarskiego;

Powiatu

 Gmina Lubsko;
1.6.

1.6.
1.7.

1.7.

Działania na rzecz rozwoju transportu
zbiorowego, w tym rozwoju połączeń
drogowych i przywrócenie połączeń
kolejowych
Modernizacji oświetlenia drogowego i
oświetlenia obszarów miejskich i
wiejskich, w tym głównie obszarów
zamieszkanych i miejsc aktywności
publicznej
Budowa/ rozbudowa/ przebudowa/
modernizacja infrastruktury
przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym
i antropogenicznym, w tym działania w
zakresie retencjonowania wód; działania

 „Przewozy
Regionalne” sp. z o.o.
Oddział Lubuski;



 przewoźnicy
publiczni i prywatni;

 Gmina Lubsko;

 Gmina Lubsko;
 Ochotnicza
Pożarna;

 Powiat Żarski;
Straż

 Gminy
Żarskiego;

Powiatu
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dotyczące zabezpieczenia obszarów
miejskich przed niekorzystnymi
zjawiskami pogodowymi i ich
następstwami

1.7.

1.7.

Wyposażenie jednostek OSP, w tym
należących do Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego w specjalistyczny
sprzęt ratowniczo-gaśniczy
Doskonalenie procesów ratowniczogaśniczych OSP i innych organizacji
ratowniczych przez system
specjalistycznych szkoleń

 Gmina Lubsko;
 Ochotnicza
Pożarna;

Straż

 Gminy
Żarskiego;

Powiatu

 KSRG3;

 Gmina Lubsko;
 Ochotnicza
Pożarna;

Straż

 Gminy
Żarskiego;

Powiatu

 KSRG;

 Gmina Lubsko;
1.7.

Wzmocnienie systemów wczesnego
reagowania i ratownictwa w sytuacjach
nagłego wystąpienia zjawisk
katastrofalnych

 Powiat Żarski;
 Gminy
Żarskiego;

Powiatu

 Państwowa
Pożarna;

Straż

 Gmina Lubsko;
 Powiat Żarski;

1.7.

Udział/ wsparcie dla projektów
inwestycyjnych z zakresu ochrony
powodziowej

 Gminy
Żarskiego;

Powiatu

 Państwowa
Pożarna;

Straż

 Lubuski
Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych;
1.7.

Rozwój systemu monitorowania miasta

1.8.

Wsparcie rozwoju elektronicznych usług
publicznych, szczególnie zwiększenie
dostępu obywateli do usług publicznych,
przede wszystkim w zakresie eadministracji, e-zdrowia, e-edukacji, ekultury, e-turystyki

1.8.

Doskonalenie procesów informatyzacji
placówek edukacyjnych

 Gmina Lubsko;
 Służba Policji;
 jednostki
zdrowia;

ochrony

 jednostki
edukacyjne;

 Gmina Lubsko;

 instytucje kultury;
 jednostki
edukacyjne;

 Gmina Lubsko;

 Gmina Lubsko;
1.8.

Cyfryzacja i digitalizacja zasobów, w tym
tworzenie rejestrów publicznych
dostępnych on-line

 jednostki
zdrowia;

ochrony

 jednostki
edukacyjne;
 instytucje kultury;

3

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.
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1.8.

Wsparcie budowy publicznych punktów i
sieci dostępu do Internetu;

 Gmina Lubsko;

1.9.

Opracowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Lubsko

 Gmina Lubsko

1.9.

Rewitalizacja obiektów cennych m.in. dla
dziedzictwa kultury, tradycji i
wytwórczości obszaru;

 Gmina Lubsko;

 właściciele prywatni;
 organizacje
pozarządowe;

 Gmina Lubsko;

1.9.

Inwestycje budowlane w substancję
materialną, uzupełnianie tkanki
urbanistycznej i obszarów wiejskich

 wspólnoty
mieszkaniowe;
 spółdzielnie
mieszkaniowe;
 LGD4;
 mieszkańcy;
 wspólnoty
mieszkaniowe;

1.9.

Renowacja, w tym termomodernizacja
części wspólnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych

1.9.

Wytyczenie i uzbrojenie terenów pod
mieszkalnictwo

 Gmina Lubsko;

1.9.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego
komunalnego i socjalnego

 Gmina Lubsko;

 spółdzielnie
mieszkaniowe;

 Gmina Lubsko;

 Gmina Lubsko;
1.9.

Promowanie włączenia społecznego,
walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

 MGOPS;
 PCPR;
 organizacje
pozarządowe;

1.10.

Budowa/ rozbudowa/ modernizacja
obiektów przeznaczonych na działalność
kulturalną, w tym z uwzględnieniem
powołania muzeum związanego z
tradycjami przemysłowymi i
rękodzielniczymi obszaru (np.
ceramicznymi, włókienniczymi,
kolejowymi)

 Gmina Lubsko;

 organizacje
pozarządowe;

1.10.

Budowa/ rozbudowa/ modernizacja
obiektów przeznaczonych na działalność
sportową

 Gmina Lubsko;

 właściciele prywatni;

1.10.

Doskonalenie oferty kulturalnej, w tym
budowa oferty międzykulturowej i
międzypokoleniowej, dywersyfikacja
oferty usług czasy wolnego po uprzednim
rozpoznaniu potrzeb konkretnych grup

4

 właściciele prywatni;

 Gmina Lubsko;
 instytucje kultury;
 organizacje
pozarządowe;

 właściciele prywatni;

LGD – Lokalna Grupa Działania.
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docelowych
 Gmina Lubsko;
1.10.

Rozwój współpracy zewnętrznej w
obszarze kultury

 instytucje kultury;
 organizacje
pozarządowe;

Obszar strategiczny nr 2 Rozwój lokalny z wykorzystaniem potencjału wewnętrznego
Pole operacyjne nr 2.1. Turystyka i ekologia
Pole operacyjne nr 2.2. Atrakcyjność inwestycyjna, lokalna przedsiębiorczość i rynek pracy
Pole operacyjne nr 2.3. Konkurencyjne rolnictwo
Pole strategiczne nr 2 Rozwój lokalny z wykorzystaniem potencjału wewnętrznego – logika
interwencji
Nr
PO

Proponowane kierunki działania

Podmiot
odpowiedzialny

Podmioty
wspierające

 Gmina Lubsko;
2.1.

Wykorzystanie naturalnych warunków
środowiska dla zdrowia, rekreacji i
wypoczynku

 przedsiębiorstwa
turystyczne
okołoturystyczne;

i

 LGD;
 organizacje pozarządowe;
 Gmina Lubsko;

2.1.

Rozbudowa ogólnodostępnej oraz
komercyjnej infrastruktury
aktywnego odpoczynku

 przedsiębiorstwa
turystyczne
okołoturystyczne;

i

 LGD;
2.1.

Kompleksowa przebudowa basenu
miejskiego nad „Zalewem Karaś”

2.1.

Rozwój działalności agroturystycznej
oraz kreowanie atrakcyjnej oferty
pobytowo-rekreacyjno-szkoleniowej
skierowanej także do podmiotów
gospodarczych

2.1.

Rozwoju turystyki przyrodniczej

 Gmina Lubsko;
 przedsiębiorstwa
turystyczne
okołoturystyczne;

i

 Gmina Lubsko;

 LGD;
 przedsiębiorstwa
turystyczne
okołoturystyczne;

i

 Gmina Lubsko;
 Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych;

 LGD;
 organizacje pozarządowe;

2.1.

Rozwój turystyki poznawczej w
oparciu m.in. o postacie historyczne,
tradycje obszarów wiejskich,
rękodzieło ceramiczne, włókiennicze,
przemysłowe i kolejowe Miasta

 przedsiębiorstwa
turystyczne
okołoturystyczne;

i

 LGD;

 Gmina Lubsko;
 Jednostki edukacyjne;

 organizacje pozarządowe;

44

Lubsko
2.1.

2.1.

Identyfikacja produktów lokalnych,
wszczęcie procedur certyfikacyjnych,
promocja produktów lokalnych

 LGD;

Promocja zewnętrzna gminy Lubsko,
jako miejsca aktywnego spędzania
wolnego czasu

 Gmina Lubsko;

 organizacje pozarządowe;

 Gmina Lubsko;

 mieszkańcy;
 LGD;
 organizacje pozarządowe;

2.2.

Promocja terenów inwestycyjnych w
tym m.in. uczestnictwo w
międzynarodowych targach
promujących region

2.2.

Uzbrojenie/ dozbrojenie stref
aktywności gospodarczej

 Gmina Lubsko;

2.2.

Pozyskanie inwestorów zewnętrznych
(krajowych i zagranicznych), w tym
opracowanie spójnej polityki
proinwestorskiej

 Gmina Lubsko;

2.2.

Promowanie przedsiębiorczości, w
tym wsparcie szkoleniowo-doradcze
dla osób planujących działalność
gospodarczą

2.2.

Wsparcie procesu powstawania
nowych przedsiębiorstw

2.2.

Identyfikacja podmiotów
reprezentujących inteligentne
specjalizacje regionu w tym przemysł
metalowy; przemysł wydobywczy;
przemysł papierniczy i drzewny oraz
turystyka zdrowotna wraz z
towarzyszącymi jej innymi formami
aktywności, w tym sport, rekreacja i
wypoczynek

 Gmina Lubsko;

2.2.

Identyfikacja możliwości
komercyjnego wykorzystania
zasobów naturalnych, tj. gliny

2.2.

Powołanie gospodarczego ciała
doradczego przy Burmistrzu Lubska

 Gmina Lubsko;

2.2.

Wsparcie informacyjne i promocja
absorpcji środków dotacji
bezzwrotnych i pożyczek na
rozpoczęcie i rozwój działalności

 Gmina Lubsko;
 LGD;

 Powiatowy Urząd Pracy;
 IOB5;
 Powiatowy Urząd Pracy;
 IOB;

 Gmina Lubsko;
 Powiatowy Urząd Pracy;

 IOB;
 ośrodki akademickie;
 przedsiębiorstwa;

 Gmina Lubsko;

 Gmina Lubsko;

 Powiat Żarski;
 Gminy
Żarskiego;

Powiatu

 przedsiębiorstwa
budowlane;
 IOB;

 Gmina Lubsko;
 Powiatowy Urząd Pracy;

5
Instytucje Otoczenia Biznesu – instytucje non-profit, posiadające bazę materialną,
organizacyjną, techniczną i zasoby ludzkie do świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw.
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gospodarczej
Promowanie idei ekonomii społecznej
i wsparcie rozwoju podmiotów
ekonomii społecznej

 Gmina Lubsko;

2.2.

Promowanie aktywnego poszukiwania
pracy

 Powiatowy Urząd Pracy;
 Gmina Lubsko;

2.2.

Wprowadzenie doradztwa
zawodowego na wczesnych etapach
kształcenia

2.2.

 LGD;
 organizacje pozarządowe;
 MGOPS
 Jednostki edukacyjne;
 Powiatowy Urząd Pracy;

2.2.

Rozwój systemu monitorowania i
prognozowania sytuacji na lokalnym
rynku pracy

2.3.

Inwentaryzacja gospodarstw rolnych
dla oceny możliwości rozwojowych i
potrzeb inwestycyjnych

2.3.

Rozwój doradztwa rolniczego

 LGD;

 Gmina Lubsko;

2.3.

Wsparcie dla osób zamierzających
odejść z rolnictwa i planujących
przekwalifikowanie zawodowe

 LGD;

 Gmina Lubsko;

2.3.

Wsparcie inwestycyjne gospodarstw
rolnych

 LGD;

 Gmina Lubsko;

2.3.

Wsparcie rozwoju i promocja
rolnictwa ekologicznego

 LGD;

 Gmina Lubsko;

2.3.

Wsparcie tworzenia grup
producentów rolnych

 LGD;

 Gmina Lubsko;

2.3.

Wsparcie rozwoju sieci sprzedaży
produktów tradycyjnych i
regionalnych

 LGD;

 Gmina Lubsko;

2.3.

Optymalizacja rolniczej przestrzeni
produkcyjnej

 LGD;

 Gmina Lubsko;

 Powiatowy Urząd Pracy;
 Gmina Lubsko;
 LGD;

 Gmina Lubsko;



Obszar strategiczny nr 3 - Efektywne zarządzanie w samorządzie
Pole operacyjne nr 3.1. Stymulowanie rozwoju lokalnego oraz inicjatyw lokalnych
Pole operacyjne nr 3.2. Współpraca zewnętrzna i promocja gminy
Pole operacyjne nr 3.3. Doskonalenie kadr administracji publicznej
Pole strategiczne nr 3 Efektywne zarządzanie w samorządzie – logika interwencji
Nr
PO

Proponowane kierunki
działania

Podmiot odpowiedzialny

Podmioty wspierające

3.1.

Stymulowanie współpracy
samorządu z organizacjami

 Gmina Lubsko;

 organizacje pozarządowe;
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pozarządowymi oraz innymi
jednostkami z potencjałem
rozwojowym, przede
wszystkim w obszarze kultury,
opieki społecznej, promocji
zdrowia i zdrowego trybu
życia, aktywizacji osób
starszych i wychowania
młodzieży

3.1.

Wdrożenie budżetu
obywatelskiego, szersze
wykorzystanie inicjatyw
lokalnych oraz intensyfikacja
wykorzystania konsultacji
społecznych

3.1.

Wdrażanie inicjatyw
budowania i popularyzacji
postaw obywatelskich,
wolontariackich, tożsamości
lokalnej i patriotyzmu
lokalnego

3.2.

Współpraca i lobbing na rzecz
realizacji działań wskazanych
w obszarach strategicznych nr
1 i nr 2

3.2.

Angażowanie w projekty
sieciowania współpracy i
uczestnictwo w projektach
partnerskich, m.in. w obszarze
rynku pracy, promocji
gospodarczej, turystki,
ochrony zdrowia
(ponadlokalne programy
profilaktyczne)

3.2.

Stymulowanie i doskonalenie
narzędzi współpracy
międzygminnej, w tym w
zakresie współpracy instytucji
i służb publicznych

 LGD;
 Gmina Lubsko;

 organizacje pozarządowe;
 przedsiębiorcy;
 mieszkańcy;

 LGD;
 organizacje pozarządowe;

 Gmina Lubsko;

 Gmina Lubsko;

 Gmina Lubsko;

 LGD;

 Gminy Powiatu Żarskiego;

 organizacje pozarządowe;

 Gmina Lubsko;
 Gminy Powiatu Żarskiego;

 LGD;

 Powiat Żarski
 Gmina Lubsko;

3.2.

Współpraca zagraniczna, w
tym z miastami partnerskimi

 jednostki edukacyjne;
 instytucje kultury;

 miasta partnerskie;

 organizacje pozarządowe;
3.2.

Promocja gospodarcza (w tym
szczególnie proinwestycyjna i
eksportowa) oraz turystyczna

 organizacje
przedsiębiorstw;

 Gmina Lubsko;
 organizacje pozarządowe;
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3.3.

Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych i umiejętności
interpersonalnych
pracowników administracji

 Gmina Lubsko;

3.3.

Usprawnienie funkcjonowania
jednostek administracji
publicznej poprzez wdrożenie
wystandaryzowanych
formalnych systemów
usprawniających (certyfikację
zarządzania jakością, polityka
obsługi klienta)

 Gmina Lubsko;

3.3.

Usprawnienie funkcjonowania
jednostek administracji
publicznej poprzez wdrożenie
technicznych systemów
usprawniających (np. eadministracja)

 Gmina Lubsko;

3.3.

Wzrost kompetencji w
zakresie współpracy z osobami
zagrożonymi wykluczeniem, w
tym m.in. wprowadzenie
języka migowego do
jednostek administracji
publicznej

 Gmina Lubsko;

 organizacje pozarządowe;

Obecny dokument Strategii Rozwoju Gminy Lubsko obejmuje horyzont czasowy 2015 rok –
2020 rok. W planie budżetu na 2020 rok została ujęta kwota 15 000 zł na opracowanie Strategii
Rozwoju Gminy Lubsko dla perspektywy kolejnych lat, jednak na ten moment jest decyzja, by
prace nad tym dokumentem przełożyć na rok 2021. Obecnie w dobie epidemii (globalnie
pandemii) COWID-19, a także faktu, że Gmina pozostaje jeszcze w Programie Postępowania
Naprawczego, trudno jest planować i wyznaczać kierunki rozwoju Gminy.

5.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lubsko
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lubsko zostało uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku Nr XXXIII/228/13 z
dnia 22 kwietnia 2013 r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest
podstawowym dokumentem planistycznym sporządzanym dla obszaru całej gminy na
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podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.). Jest ono opracowaniem o charakterze
strategicznym określającym politykę przestrzenną Gminy, w tym lokalne zasady
zagospodarowania przestrzennego oraz zawiera ustalenia dyrektywne, których uwzględnienie
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jest wymagane dla zapewnienia
realizacji przyjętej przez gminę polityki rozwoju.
Zmiana Studium uchwalona przez Radę Miejską w Lubsku nie jest aktem prawa miejscowego.
Stanowi ona jednak podstawę do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z dyspozycją wyżej powołanej ustawy, Studium określa
uwarunkowania i kierunki rozwoju przestrzennego gminy. Zawarty w zmianie Studium zakres
informacji może być wykorzystany nie tylko dla wdrażania polityki przestrzennej, ale także dla
promocji rozwoju gminy, opracowywania programów gospodarczo – inwestycyjnych oraz ofert
lokalizacyjnych, adresowanych do potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych.
Ponadto, studium stanowi podstawę do negocjacji warunków wprowadzania programów
wojewódzkich i rządowych do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz do
podejmowania bieżących decyzji administracyjnych, w tym opracowania ofert inwestycyjnych
ukierunkowanych na potencjalnych inwestorów.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego
1. Diagnoza uwarunkowań jako podstawy rozwoju wybranych kierunków
1) Rolnictwo
Analiza uwarunkowań, prowadzi do sprecyzowania wniosku, że w Gminie Lubsko istnieją
warunki do prowadzenia działalności rolniczej w rozmiarze pozwalającym zakładać, że będzie
ono dominującą, choć nie jedyną, funkcją gminy. Za takim wnioskiem przemawiają
następujące cechy własne gminy:









dobry stan środowiska naturalnego, w tym glebowego,
dobre warunki klimatyczne,
duże zasoby siły roboczej,
dobre warunki do hodowli, w tym bydła mięsnego i mlecznego.
dobre warunki dla uprawy warzyw, krzewów jagodowych i truskawek,
istnienie bazy szkolnictwa i doradztwa rolniczego,
możliwość komasacji gruntów i powiększania areału istniejących gospodarstw,
położenie w mikroregionie (powiecie) mającym rolniczy charakter i jednocześnie dynamicznie
rozwijający się wieloprofilowy ośrodek przemysłowo - gospodarczy (Żary),

2) Turystyka i wypoczynek
Dokonując oceny warunków naturalnych gminy jako walorów turystycznych, można
stwierdzić, że :




w zakresie przyrodniczym, teren gminy nie posiada wybitnych walorów turystycznych, brak
bowiem ważnych dla turystyki szczególnych wyróżników (komponentów) przyrodniczych, jak
na przykład odpowiednio dużych lub licznych akwenów wodnych czy rzek, różnorodności lub
unikalności flory, zróżnicowania hipsometrycznego terenu, widocznych atrakcyjnych tworów
geologicznych itp. Przyroda gminy stwarza jednak dogodne warunki dla wypoczynku opartego
na istniejących cechach oraz ze względu na swoje położenie geograficzne, warunki
komunikacyjne i stan środowiska.
w zakresie walorów historyczno - poznawczych, gmina posiada znaczną ilość obiektów
należących do dziedzictwa kulturowego, mogących stanowić walor turystyczny tego obszaru.
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Ranga położonych w gminie zabytków, nasycenie nimi terenu i ich obecny stan upoważnia do
stwierdzenia, że dobra kultury będące w gminie mogą być traktowane jako walor turystyczny
jedynie wtedy, kiedy zostaną odpowiednio przygotowane (renowacja, ekspozycja),
udostępniane, właściwie utrzymane i odpowiednio reklamowane (reklamowane w kontekście
regionu, czy choćby mikroregionu - powiatu).
w zakresie dostępności komunikacyjnej, położenie geograficzne gminy, układ sieci drogowej i
dostępność komunikacyjną, ocenić należy jako dobre z punktu widzenia potrzeb turystycznych.
Stan dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia obsługi turystycznej wymaga poprawy, a budowa
dróg rowerowych dla rozwoju turystyki jest konieczna.

3) Pozarolnicza działalność gospodarcza
Warunki naturalne gminy pozwalają na prowadzenie różnorodnej działalności gospodarczej
(duże zasoby gleb słabych, nieefektywnych dla rolnictwa, brak obszarów unikalnych
przyrodniczo, wymagających specjalnej ochrony, wystarczające zasoby wód podziemnych).
Do działalności preferowanych należy zaliczyć takie, które wykorzystują bazę surowcową
istniejącą w gminie czyli złoża iłów i glin (ceramika techniczna, budowlana, użytkowa), płody
rolne, produkty hodowlane i runo leśne (przetwórstwo i przechowalnictwo produktów rolnych,
produkcja artykułów spożywczych) oraz działalności związane z obsługą rolnictwa i jego
infrastruktury. Do szczególnie preferowanych działalności należy zaliczyć takie, które
powodują tworzenie licznych stanowisk pracy i będą prowadzone na terenach wiejskich.
Ograniczenie działalności gospodarczej w gminie powinny dotyczyć tych rodzajów, które
mogłyby w znaczący trwały sposób degradować środowisko naturalne lub kulturowe gminy.
4) Wnioski
Z przeprowadzonych analiz dotyczących wybranych kierunków funkcjonalnych wynika, że
gmina spełnia wymagany i konieczny warunek rozwoju, jakim jest zróżnicowanie funkcji
gospodarczych gminy będących podstawą jej rozwoju. Oznacza to, że jest możliwe ze względu
na warunki naturalne gminy odejście od mono funkcyjnego rolniczego charakteru wsi
położonych w gminie.
Perspektywicznym modelem funkcjonalnym gminy będzie model wielofunkcyjny oparty
głównie na funkcji rolniczej i usługowo - produkcyjnej oraz funkcjach wypoczynkowo turystycznej i mieszkaniowej jako uzupełniających.
Teza 2. Transformacja funkcjonalna i rozwój gminy uzależniony jest od rozwiązania
węzłowych problemów gminy.
Teza 3. Węzłowymi problemami gminy są:
 rozwój infrastruktury technicznej głównie obszarów wiejskich,
 wyznaczenie i udostępnienie terenów ofertowych dla działalności inwestycyjnej i
 gospodarczej na terenach wiejskich (również w mieście),
 rozwój infrastruktury społecznej i informacyjnej (również na terenach wiejskich),
 rozwój szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej (podnoszenie poziomu wykształcenia i
 dostosowanie do współczesnych wymagań),
 konsekwentne działanie na rzecz ładu przestrzennego i ochrony dziedzictwa
kulturowego (jako ważnych ekonomicznie czynników rozwoju gminy),
 stymulowanie aktywności społecznej,
 położenie gminy w pobliżu prężnego zespołu miast: Żary – Żagań – Szprotawa,
 skuteczność promocyjna gminy,
 skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
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5) Podsumowanie
Realizacja sformułowanych tez określających ramy i warunki rozwoju gminy będzie wykonana
w okresie wieloletnim w sytuacji różnego oddziaływania mnogich czynników zewnętrznych
powodujących kształtowanie proporcji pomiędzy przyjętymi funkcjami. Przyjęte tezy stanowić
mają podstawę wielokierunkowych prorozwojowych działań strategicznych, w tym również
podstawę przystosowania narzędzi planistycznych (dokumentów planistycznych) do potrzeb
przyjętej polityki rozwoju gminy. Uwarunkowania wewnętrzne, zmiany stanu uwarunkowań
zewnętrznych, złożoność problemów określonych w tezach oraz obecny stan budżetu gminy,
uniemożliwiają wykonanie opisu parametrycznego rozwoju gminy. W tej sytuacji,
stymulowanie rozwoju gminy opierać się będzie na przyjętych założeniach polityki ogólnego
rozwoju.
Gmina Lubsko w 2019 r. przystąpiła do zmiany ww. studium i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lubsko:
1) Uchwała Nr XII/88/19 Rady Miejskie w Lubsku z dnia 26 września 2019r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lubsko.(obręby: Chocicz, Chocimek, Mokra, Lutol);
2) Uchwała Nr XV/118/19 Rady Miejskie w Lubsku z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubsko. (obręby: Tuchola Żarska i Stara Woda).

5.3

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Na terenie gminy obowiązuje 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
które obejmują swym zasięgiem 856,47 ha, co stanowi 4,7 % powierzchni gminy.
Obowiązujące plany obejmują lata 1997-2018, uchwalane były w różnych stanach prawnych,
część z nich wymagać może aktualizacji. Fakt ten jednak nie powoduje nieważności tych
dokumentów, a sama ich aktualizacja jest sukcesywnie dokonywana.
1.

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko, uchwalony
Uchwałą Nr VI/35/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Lubsko z dnia 28 września 1989r.
(Dziennik
Urzędowy
Województwa
Zielonogórskiego
Nr
3
z 1990 r. poz. 61), zmieniony zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Lubsko
uchwalonego
Uchwała
Nr XXV/128/96 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 listopada 1996 r. (Dziennik Urzędowy
Województwa Zielonogórskiego Nr 4 z 1997 r., poz. 32 – 408,4 ha

2.

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Lubsko, uchwalony
Uchwała Nr VI/30/94 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 15.11.1994r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Zielonogórskiego Nr 16 z 1994r. poz. 125), zmieniony
zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubska, uchwalony
Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr XXXII/171/97 z dnia 30 czerwca 1997 r. (Dziennik
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Urzędowy
Województwa
z 1997 r., poz. 142)- 22,78 ha

Zielonogórskiego

Nr

14

3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie miejscowości
.Górzyn,
uchwalony
Uchwałą
Nr
XXIII/142/04
Rady
Miejskiej
w Lubsku z dnia 8 września 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr
101 z 2006 r. poz. 1841) zmieniony zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko obejmującego część
południową działki o numerze ewidencyjny, 640/1 uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/230/13
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa
Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r., poz. 1166) - 48,39 ha

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części północnej działki o nr
ewid. 640/1 i działki o nr ewid. 565, położonych w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko
uchwalony
uchwałą
Nr
XLIX/380/10
Rady
Miejskiej
w
Lubsku
z dnia 28 kwietnia 2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 94
z 2010 r. poz. 1366), zmieniony zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu części północnej działki o nr ewid. 640/1 i działki
o nr ewid. 565, położonych w obrębie Górzyn, gmina Lubsko uchwalony uchwałą Nr
XXMI/156/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 czerwca 2012 r (Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2012 r. poz. 1895) – 22,28 ha

5.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego
terenu
położonego
w Lubsku przy ul. Reymonta uchwalonym przez Radę Miejską w Lubsku uchwałą Nr
XLV/330/06 z dnia 26.09.2006r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 101
z 2006 r. poz. 1841) – 13,28 ha

6.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony
między ulicami; Witosa, Młodzieżowa i Kielecka w Lubsku uchwalonym uchwałą Rady
Miejskiej w Lubsku Nr XXI/173/08 z dnia 26.06.2008 r. (Dziennik Urzędowym
Województwa Lubskiego Nr 108 z dnia 24 października 2008 r. poz. 1587) – 1,75 ha

7. Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego
terenu
położonego
w obrębach: Chocicz, Chocimek, Mokra i Lutol, gmina Lubsko uchwalony uchwałą N
XXXIII/232/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22.04.2013 r. (Dziennik Urzędowy
Województwa Lubskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. poz. 1167) – 339,33 ha
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze działki
o numerze ewidencyjnym 286/4, położonej w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko uchwalony
uchwałą nr LV/310/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 02.02.2018r. poz. 298) – 0,26 ha
Wejście w życie Ustawy z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni
wiatrowych (16 lipca 2016r.) wprowadziło ograniczenia w zakresie rozwoju budownictwa
mieszkalnego w Gminie Lubsko. Dotyczy to terenów zlokalizowanych w mieście Lubsko oraz
w miejscowości Dłużek – istniejące elektrownie wiatrowe oraz Chocicz, Chocimek, Mokra i
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Lutol -obszary zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenów, których sposób
zagospodarowania określony w planie miejscowym, dopuszcza budowę elektrowni wiatrowej.
W celu poprawy obecnej sytuacji przystąpiono do zmiany miejscowego planu
zagospodarowani przestrzennego w obrębach Chocicz, Chocimek, Mokra i Lutol oraz planuje
się sporządzić plan miejscowy dla terenów w mieście Lubsko i w miejscowości Dłużek.
Prowadzone procedury mają „odblokować” możliwość rozwoju budownictwa mieszkalnego
ww. obszarach.
Gmina Lubsko w 2019 r. m.in. w związku z powyższym przystąpiła do zmiany planów
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko:
3) Uchwała Nr XV/117/19 Rady Miejskie w Lubsku z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubsko. (obręby: Tuchola Żarska i Stara Woda);
4) Uchwała Nr XII/89/19 Rady Miejskie w Lubsku z dnia 26 września 2019r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębach: Chocicz, Chocimek, Mokra i Lutol, Gmina Lubsko.

5.4. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata 2017 – 2023
Pierwszy Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubsko został przyjęty uchwałą
Rady Miejskiej w Lubsku nr LI/262/17 z dnia 27 września 2017 roku.
Gmina Lubsko przystąpiła do przeprowadzenia rewitalizacji zgodnie z zapisami
Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 Ministra
Rozwoju z 2 sierpnia 2016 roku oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, zostały
wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).
Obszar rewitalizacji, jest to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne
znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację.
Obszar rewitalizacji:
 nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy,
 oraz zamieszkanych przez więcej niż 30% mieszkańców.
Określenie, która część obszaru zdegradowanego stanowić będzie obszar rewitalizacji
następuje w oparciu o dwie przesłanki. Pierwszą z nich jest stwierdzenie szczególnej
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z innymi problemami.
Do wniosku tego można dojść za pomocą metod badawczych służących wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego (porównanie wartości mierników, ich koncentracji terytorialnej).
Drugą z przesłanek, jest uznanie danego obszaru, jako istotnego dla rozwoju gminy. To bardzo

53

szeroka przesłanka, która pozwala gminie na zachowanie marginesu uznaniowości we
wskazaniu, która część obszaru zdegradowanego poddana ma zostać rewitalizacji. Znaczenie
dla rozwoju gminy oceniać można na różne sposoby, przede wszystkim istotność danego
obszaru powinna jednak wynikać z gminnych dokumentów strategicznych, być w nich
wskazana jako obszar szczególnej troski władz publicznych, obszar na którym skupiać się
będzie życie społeczno-gospodarcze w gminie. Do oceny istotności obszaru można posłużyć
się przykładowo analizami urbanistycznymi, które wskażą obszar wpisujący się w zasady
ogólne planowania przestrzennego, takie jak np. zasada miasta zwartego, zasada
niskoemisyjności.6
W Gminie Lubsko obszar zdegradowany obejmuje:
 centralną przestrzeń miasta Lubsko, w której stwierdzono koncentrację
problemów społecznych, w szczególności współwystępujących z degradacją stanu
technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym,
powiększoną o przestrzeń Parku Miejskiego oraz obiektu Dworca Kolejowego
przy ul. Dworcowej,
 przestrzenie zamieszkałe sołectw Tuchola Żarska oraz Lutol, gdzie oprócz
koncentracji problemów społecznych, stwierdzono niską aktywność gospodarczą
mieszkańców, duże ilości materiałów zawierających azbest oraz niski udział
mieszkańców w ofercie kulturalnej.
Obszar zdegradowany zamieszkany był wg danych z 2015 roku przez 4593 osoby, co stanowiło
24,26% mieszkańców gminy oraz zajmował powierzchnię 182,33 ha, co stanowiło 1,1%
powierzchni gminy.
Podstawowa charakterystyka obszaru rewitalizacji w gminie Lubsko
Liczba ludności zamieszkująca
obszar rewitalizacji

Powierzchnia obszaru rewitalizacji

4593 osób

182,33 ha

Udział mieszkańców obszaru rewitalizacji
w liczbie mieszkańców gminy Lubsko

Udział powierzchni obszaru rewitalizacji
w łącznej powierzchni gminy Lubsko

24,26%

1,1%

Mając na uwadze, że na obszarze zdegradowanym mieszkało mniej niż 30% ludności
gminy oraz zajmuje on w skali całej gminy niedużą powierzchnię – zasadne jest wskazanie
całego obszaru rewitalizacji jako przestrzeni, na której Gmina zamierza prowadzić
rewitalizację.
Istotne jest również to, że obszar zdegradowany obejmuje trzy zwarte i spójne pod
względem przestrzenno-funkcjonalnym obszary: tj. centrum Lubska oraz wsie Tuchola Żarka i
Lutol. Na tych obszarach stwierdzono szczególną koncentrację problemów, w szczególności
problemów społecznych.
Tym samym obszar rewitalizacji w Gminie Lubsko, składa się z trzech osobnych
podobszarów rewitalizacji, tj. centrum Lubska oraz wsi Tuchola Żarska oraz Lutol.
Podobszar rewitalizacji Lubsko Centrum

6
Źródło: Ustawa o rewitalizacji - praktyczny komentarz, Ministerstwo Infrastruktury i
Budownictwa Departament Polityki Przestrzennej, Warszawa 2016
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Podobszar rewitalizacji obejmuje powierzchnię 101,5 ha, co stanowi 0,6% powierzchni
całej Gminy Lubsko. Wg danych z 2015 roku, przestrzeń zamieszkana była przez 3789 osób,
co stanowiło 20,01% ludności gminy. W skład podobszaru rewitalizacji w mieście Lubsko,
wchodzą następujące ulice:
Zakres ulic tworzących podobszar rewitalizacji w Lubsku
Lp.
1

Nazwa ulicy wchodzącej w skład
OR
Krasińskiego

Liczba mieszkańców
(2015)
26

2

Nadrzeczna

3

Zamkowa

4

Plac Lucjana Grzei

5

Śródmiejska

106

6

Kopernika

171

7

Kilińskiego

228

8

Mickiewicza

125

9

Emilii Plater

371

10

Bohaterów

193

11

Sportowa

287

12

Kościuszki

90

13

Sybiraków (do skrzyżowania z Nową)

179

14

202

15

Przemysłowa (do skrzyżowania z
Nową)
Konopnickiej

16

Parkowa

17

Traugutta

18

Krakowskie Przedmieście

625

19

Reja

196

20

Kanałowa

10

21

Aleja Wojska Polskiego

51

22

Aleja Piłsudskiego

21

23

Sienkiewicza

69

24

Szkolna

50

25

Zieleniecka

26

Wrocławska (do skrzyżowania z
Bohaterów)

27

Gazowa

17

28

Grunwaldzka

53

29

Tkacka

27

30

Boczna

22

31

Chrobrego

32

Dąbrowskiego

24

33

Aleja Niepodległości

39

34

Dworcowa

19

13
211
22

22
2
2

23
193

100
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Podstawowa charakterystyka podobszaru rewitalizacji centrum Lubska
Liczba ludności zamieszkująca
obszar rewitalizacji

Powierzchnia obszaru rewitalizacji

3789 osób

101,5 ha

Udział mieszkańców obszaru rewitalizacji
w liczbie mieszkańców gminy Lubsko

Udział powierzchni obszaru rewitalizacji
w łącznej powierzchni gminy Lubsko

20,01%

0,6%

Obszar rewitalizacji w mieście Lubsko, obejmuje w przeważającej części ścisłe centrum
miasta. Jest to miejsce najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju społeczno – gospodarczego
nie tylko miasta, ale całej gminy. Jest to obszar, gdzie koncentrują się najważniejsze kategorie
usług dla społeczności lokalnej. Centrum obszaru rewitalizacji stanowi stare miasto z
historycznie ukształtowanym rynkiem, w ramach którego występuje szczególe nagromadzenia
cennych kulturowo obiektów (m.in. budynki mieszkalne objęte opieką konserwatorską).
Główną przesłanką wyznaczenia podobszaru rewitalizacji w centrum Lubska, jest
występowanie na tym terenie problemów społecznych, które współwystępują z problemami
gospodarczymi, przestrzenno-funkcjonalnymi oraz technicznymi. Podobszar rewitalizacji
Lubsko, charakteryzuje się występowaniem następujących negatywnych zjawisk, dla których
wartości wskaźników je opisujących notują wartości przekraczające średnią gminną:
 depopulacja,
 uzależnienie od pomocy społecznej,
 ubóstwo,
 niepełnosprawność,
 długotrwała lub ciężka choroba,
 alkoholizm,
 przemoc w rodzinie,
 bezrobocie, w tym bezrobocie długotrwałe,
 przestępczość,
 niska aktywność społeczna,
 niski poziom przedsiębiorczości,
 umiarkowany poziom uczestnictwa w ofercie kulturalnej (korzystający z bibliotek),
pomimo lokalizacji biblioteki na tym obszarze,
 degradacja obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym (bardzo
duża skala tego zjawiska).
Najistotniejszym zdiagnozowanym zjawiskiem ze sfery pozaspołecznej, wzmacniającym stan
kryzysowy, jest silna degradacja substancji budowlanej. Na obszarze rewitalizacji występuje
najwyższy wskaźnik liczby budynków w złym stanie technicznym, wymagających remontów i
modernizacji.
Podobszar rewitalizacji: Lutol i Tuchola Żarska
Poza obszarem centrum miasta Lubsko, najwyższy wskaźnik koncentracji problemów
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społecznych charakteryzuje dwa sołectwa: Lutol i Tucholę Żarską. Granice obszarów
rewitalizacji na terenach wiejskich gminy Lubsko pokrywają się z obszarem zabudowy.
Obydwa obszary wiejskie gminy, w przeciwieństwie do podobszaru rewitalizacji w mieście
Lubsko, są relatywnie młode demograficznie oraz cechują się dodatnią dynamiką zmiany
ludności. Zarówno Lutol, jak i Tuchola Żarska to obszary szczególnej koncentracji osób
korzystających z pomocy społecznej.
Główną przesłanką wyznaczenia obszaru rewitalizacji w Tucholi Żarskiej oraz Lutolu, jest
występowanie na tym terenie problemów społecznych, które współwystępują z problemami
gospodarczymi, środowiskowymi oraz przestrzenno-funkcjonalnymi.
Podobszar rewitalizacji Tuchola Żarska, charakteryzuje się występowaniem następujących
negatywnych zjawisk, dla których wartości wskaźników je opisujących notują wartości
przekraczające średnią gminną:
 uzależnienie od pomocy społecznej,
 ubóstwo,
 niepełnosprawność,
 długotrwała lub ciężka choroba,
 alkoholizm,
 przemoc w rodzinie,
 przestępczość,
 niska aktywność społeczna,
 niski poziom przedsiębiorczości,
 występowanie azbestu,
 niski poziom uczestnictwa w ofercie kulturalnej (korzystający z bibliotek).

Podstawowa charakterystyka obszaru rewitalizacji w Tuchola
Liczba ludności zamieszkująca
obszar zdegradowany

Powierzchnia obszaru rewitalizacji

526 osób

48,49 ha

Udział mieszkańców obszaru OR w liczbie
mieszkańców gminy Lubsko

Udział powierzchni OR w łącznej powierzchni gminy
Lubsko

2,8%

0,3%

Podobszar rewitalizacji Lutol, charakteryzuje się występowaniem następujących negatywnych
zjawisk, dla których wartości wskaźników je opisujących notują wartości przekraczające
średnią gminną:
 uzależnienie od pomocy społecznej,
 ubóstwo,
 niepełnosprawność,
 długotrwała lub ciężka choroba,
 alkoholizm,
 przemoc w rodzinie,
 bezrobocie,
 niski poziom przedsiębiorczości,
 występowanie azbestu (szczególna skala tego zjawiska),
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niski poziom uczestnictwa w ofercie kulturalnej (korzystający z bibliotek).

Skala i wartości poszczególnych wskaźników opisujących problemy społeczne, ujęto w tabeli
19. Dane wyjściowe oraz wskaźniki opisujące skalę i natężenie zjawisk na obszarach
zdegradowanych (obszar rewitalizacji obejmuje 100% obszaru zdegradowanego).
Podstawowa charakterystyka podobszaru rewitalizacji Lutol
Liczba ludności zamieszkująca
obszar zdegradowany

Powierzchnia obszaru rewitalizacji

278 osób

32,94 ha

Udział mieszkańców obszaru OR w liczbie
mieszkańców gminy Lubsko

Udział powierzchni OR w łącznej powierzchni gminy
Lubsko

1,5%

0,2%

Cele główne rewitalizacji to:
1. Poprawa warunków mieszkaniowych.
2. Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych.
3. Integracja oraz zwiększanie aktywności społecznej.
4. Zmniejszenie skali problemów społecznych oraz pomoc osobom w trudnej sytuacji
życiowej.

Cele rewitalizacji oraz podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia
rewitalizacyjne

Cele rewitalizacji

Podobszar rewitalizacji Lubsko centrum
Projekt nr 1. Rewitalizacja przestrzeni śródmiejskiej
Lubska – ulice Emilii Plater, Chopina, Plac Wolności,
Śródmiejska





Projekt nr 2. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lubsku




Projekt nr 3. Świetlica środowiskowa w Lubsku



Cel 1. Poprawa warunków
mieszkaniowych.
Cel 2. Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
publicznych.
Cel 3. Integracja oraz zwiększanie
aktywności społecznej.
Cel 2. Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
publicznych.
Cel 3. Integracja oraz zwiększanie
aktywności społecznej.
Cel 3. Integracja oraz zwiększanie
aktywności społecznej.
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Projekt nr 4. Utworzenie i działalność noclegowni w
Lubsku



Cel 3. Integracja oraz zwiększanie
aktywności społecznej.

Podobszar rewitalizacji Tuchola Żarska
Projekt nr 5. Poprawa funkcjonalności, estetyki
przestrzeni wsi Tuchola Żarska oraz zwiększenie
aktywności społecznej mieszkańców.



Projekt nr 6. Integracja przestrzenna wsi Tuchola Żarska
poprzez budowę chodnika oraz oświetlenia.





Cel 2. Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
publicznych.
Cel 3. Integracja oraz zwiększanie
aktywności społecznej.
Cel 3. Integracja oraz zwiększanie
aktywności społecznej.

Podobszar rewitalizacji Lutol
Projekt nr 7. Poprawa funkcjonalności, estetyki
przestrzeni wsi Lutol oraz zwiększenie aktywności
społecznej mieszkańców.



Projekt nr 8. Szkoła liderów lokalnych



Cel 3. Integracja oraz zwiększanie
aktywności społecznej.

Projekt nr 9. Wsparcie rodzin i osób na obszarze
rewitalizacji, u których stwierdzono ubóstwo.



Cel 4. Zmniejszenie skali
problemów społecznych oraz
pomoc osobom w trudnej sytuacji
życiowej.

Projekt nr 10. Wsparcie i aktywizacja osób starszych i
niepełnosprawnych na obszarze rewitalizacji.



Cel 4. Zmniejszenie skali
problemów społecznych oraz
pomoc osobom w trudnej sytuacji
życiowej.

Projekt nr 11. Pomoc w zakresie zapobiegania kryzysom
w rodzinie na obszarze rewitalizacji.



Cel 4. Zmniejszenie skali
problemów społecznych oraz
pomoc osobom w trudnej sytuacji
życiowej.

Projekt nr 12. Wspieranie aktywności zawodowej osób z
obszaru rewitalizacji.



Cel 4. Zmniejszenie skali
problemów społecznych oraz
pomoc osobom w trudnej sytuacji
życiowej.

Projekt nr 13. Przeciwdziałanie i usuwanie następstw
nadużywania alkoholu i narkotyków ma obszarze
rewitalizacji.



Cel 4. Zmniejszenie skali
problemów społecznych oraz
pomoc osobom w trudnej sytuacji
życiowej.

Cel 2. Uporządkowanie i
zagospodarowanie przestrzeni
publicznych.
 Cel 3. Integracja oraz zwiększanie
aktywności społecznej.
Podobszar rewitalizacji Lubsko centrum, Tuchola Żarska, Lutol
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Istotnym narzędziem realizacji programu rewitalizacji miał być Zespół ds.
rewitalizacji, który nie został powołany, a który stanowić ma forum współpracy i dialogu
interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny
rewitalizacji oraz pełnić będzie funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza. W 2019 r. miał
zostać przeprowadzony monitoring programu. Monitoring nie został wykonany z uwagi na brak
środków w budżecie Gminy.

5.5.

Planowane do realizacji przez LWiK Sp. z o.o. w Lubsku zadania
inwestycyjne urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 20192022

Wykaz dodatkowych inwestycji planowanych do realizacji przez LWiK Sp. z o.o. w
2020 r. i w latach następnych we współpracy z Gminą Lubsko i Jasień:
OBSZAR
TYP, RODZAJ,
STAN
TERMIN,
DZIAŁANIA,
CHARAKTERYSTYKA ZAAWANSOWANIA REALIZACJA
L.P LOKALIZACJA
na 31.12.2019 r.

Budowa
1. systemu
e-usług i
gospodarki
wodomierzowej,
obszar działania
LWiK.
Budowa sieci
2. wodociągowej
ul. Błotna,
Lubsko.
Budowa sieci
3. wodociągowej
w
Budziechowie.
Działki nr
489/1, 409.
Budowa sieci
11. wodociągowej
ul. Gdańska i
Paderewskiego,
Lubsko. Działki
nr 469,

Inwestycja
wspófinansowana ze
środków funduszy
europejskich.

Wykonanie:
e-usługi – 100%
zdalny odczyt - 99%

Realizacja w
2019r. i w 2020r.
(dotacja w
wysokości 85%
kosztów
kwalifikowanych).

Sieć wod. Ø 100 - 150 , Budowa rozpoczęta
rury PEHD w ramach
w grudniu
projektu gminy Lubsko. 2019r.Wytyczenie i
wpisy do dziennika
budowy.

Planowana
realizacja w latach
2020 – 2022r.

Sieć wod. Ø 100 , rury
PEHD.

Zadanie w trakcie
realizacji, wykonanie
w ok. 80%.

Realizacja w
latach 20172020r.

Sieć wod. Ø 100-150,
rury PEHD- 1850m.

Budowa rozpoczęta
w 2019r.
Wykonanie ok. 30
%.

Realizacja w
latach 20172022r.
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90, 16/10, 14/9,
13/7.
Budowa sieci
sanitarnej ul.
12. Gdańska i
Paderewskiego,
Lubsko. Działki
nr 469,
90, 16/10, 14/9,
13/7.
Budowa sieci
wodociągowej
13. ul. Dębowa,
Zamkowa,
Kopernika,
Reja, Lubsko.
Budowa sieci
wodociągowej,
14. ulica
Winogronowa w
Lubsku.
Budowa sieci
sanitarnej, ulica
15. Winogronowa
w Lubsku
Budowa sieci
16. wodociągowej
w Górzynie (
droga na Lutol ).
Budowa sieci
17. sanitarnej w
Górzynie (
droga na Lutol ).
18. Budowa sieci
wodociągowej,
ulica
Szymborskiej w
Lubsku
Budowa sieci
19. wodociągowej,
ulica Zamkowa
w Lubsku.
Budowa sieci

Sieć sanitarna
Ø 315 – 200,
rury PEHD i PVC

Budowa rozpoczęta
w 2019r.
Wykonanie ok. 35%.

Realizacja w
latach 20172021r.

Sieć wod. Ø 100-150,
rury PEHD

W fazie realizacji
projektu
budowlanego.

Realizacja w
latach 20172022r.

Sieć wodociągowa Ø
90, rury PEHD, ok. 200
mb.

W fazie uzgodnień z Realizacja w
Woj. Konserwatorem latach 2019Zabytków..
2021r.

Sieć sanitarna Ø 160,
rury PEHD i PVC ok.
200 mb.

W fazie uzgodnień z Realizacja w
Woj. Konserwatorem latach 2019Zabytków
2021r.

Sieć wodociągowa Ø
90, rury PEHD ok. 450
mb.
Sieć sanitarna Ø 200,
rury PEHD i PVC, ok.
450 mb

W fazie realizacji
projektu
budowlanego
W fazie realizacji
projektu
budowlanego

Realizacja w
latach 20192021r.
Realizacja w
latach 20192021r.

Sieć wodociągowa Ø
90, rury PEHD ok. 200
mb.

W fazie realizacji
projektu
budowlanego

Realizacja w
latach 2020 –
2022r.

Sieć wodociągowa
Ø 150, rury PEHD,
ok. 90 mb.

W fazie realizacji
projektu
budowlanego.

Realizacja w
latach 2020 –
2021r.

Sieć ogólnospławna Ø
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ogólnospławnej,
20. ulica Zamkowa
w Lubsku.

300, rury PEHD i PVC W fazie realizacji
ok. 200 mb.
projektu
budowlanego.

Realizacja w
latach 2020 –
2021r.

PLANY INWESTYCYJNE LWiK 2021-2040
Lubsko - plan inwestycji, modernizacji i remontów infrastruktury i sieci wod – kan w
latach 2021 -2030, oraz 2031 - 2040 na terenie miasta i gminy Lubsko.
1. Infrastruktura związana z ujmowaniem, uzdatnianiem i przesyłem wody dla
miasta i gminy Lubsko:
a) SUW Górna Glinka – modernizacja istniejącej infrastruktury wraz z budową nowej
stacji uzdatniania wody i zbiornika wody uzdatnionej polegającej na:
- modernizacja studni głębinowych wraz z wymianą sieci pomiędzy studniami a
SUW,
- budowa nowego obiektu SUW wraz z urządzeniami do uzdatniania wody,
- budowa zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 2 x 750 000 litrów wody,
- budowa stacji pomp wraz z systemem dwustopniowego automatycznego
pompowania wody do sieci wodociągowej,
- budowa nowych magistrali przesyłowych wraz z ze stacjami redukcji i
podnoszenia ciśnienia wody sieciowej,
- modernizacja i budowa zbiorników, sytemu uzdatniania wód popłucznych
b) SUW Białków - modernizacja istniejącej infrastruktury wraz z budową nowej stacji
uzdatniania wody i zbiornika wód popłucznych polegającej na:
- modernizacja studni głębinowych wraz z wymianą sieci pomiędzy studniami a
SUW,
- budowa nowego obiektu SUW wraz z urządzeniami do uzdatniania wody
pracującej na zasadach hydroforowych,
- modernizacja i budowa zbiornika, sytemu uzdatniania wód popłucznych
c) SUW Gozdno- modernizacja istniejącej infrastruktury i zbiornika wód popłucznych
polegającej na:
- modernizacja studni głębinowych wraz z wymianą sieci pomiędzy studniami a
SUW,
- modernizacja i budowa zbiornika, sytemu uzdatniania wód popłucznych.
Łączny szacowany koszt zadań z punktu nr 1 = 10 000 000,00 zł.
2. Infrastruktura związana z oczyszczaniem ścieków i przesyłem ścieków poprzez
przepompownie dla miasta i gminy Lubsko:
a) Oczyszczalnia ścieków Tuchola Żarska - modernizacja polegająca na:
- zamontowanie sita wraz z pojemnikiem w zbiorniku reaktora biologicznego do
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separacji skratek z systemem przenośników do transportu skratek do pojemnika,
- wymiana instalacji napowietrzania (dmuchawa podstawowa i rezerwowa,
instalacja dyfuzorów w reaktorze biologicznym),
- wymiana instalacji wewnętrznych reaktora (rurociągi, armatura, pompy,
przelewy do odbiornika),
- wykonanie zbiornika magazynowania i zagęszczania osadu o pojemności
ok.15-20m3, wyposażonego w urządzenia do mieszania i odprowadzania wody
nadosadowej na początek części biologicznej oczyszczalni.
b) Miejska Oczyszczalnia ścieków Lubsko - modernizacja polegająca na:
- modernizacja, remont urządzeń pompowni ścieków,
- modernizacja, remont urządzeń mechanicznego oczyszczania ścieków,
- modernizacja, remont urządzeń bioreaktora,
- modernizacja, remont urządzeń osadnika wtórnego,
- modernizacja, remont urządzeń zagęszczania i odwadniania osadów
- modernizacja, remont pozostałych urządzeń
c) Przepompownie PS – 4, 5, 6, 7, 9 – modernizacja polegająca na zamontowaniu
zasuw nożowych z napędem elektrycznym odcinających na dopływie do
przepompowni.
Łączny szacowany koszt zadań z punktu nr 2 = 10 000 000 zł.

3. Sieci wodociągowo – kanalizacyjne :

Sieć wodociągowa
L.P. lata 2021 – 2030
1.
ul. Poznańska: Ø 100 80; ok.470 m.
2.
ul. Moniuszki Ø 150100 ; ok. 620 m
3.
ul. Krakowskie Przed.
: Ø 150; ok. 480 m
4.
ul. E. Plater: (drugi
etap ) od Reja do
Bohaterów: ok. ; 200
m
5.
ul. Żarska: Ø 80 ;
ok. 170 m
6.
ul. Żagańska : Ø 80 ;

Sieć wodociągowa
lata 2031 – 2040
ul. Żelazna: Ø 100;
ok. 350 m
ul. Robotnicza: Ø 150-100 ;
ok. 1,3 km
ul. Kościuszki: Ø 100 ;
ok.150 m
ul. Krasińskiego: Ø 100;
ok.220 m

Sieć kanalizacyjna
lata 2031 – 2040
ul. Chrobrego Ø 250:
ok. 180 m
ul. Łabędzia Ø 150:
ok.200 m
ul. Zana Ø 100:
ok. 100 m

ul. Mickiewicza; Ø 100 ;
ok. 230m
ul. Zamkowa ( nowe
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ok. 230m
ul. Jasieńska : Ø 100 ;
ok. 150m
ul. Urocza : Ø 200;
ok. 170
ul. Szkolna: Ø100;
ok. 310 m
ul. Sportowa od
Bohaterów do Reja: Ø
100-80; ok. 640 m
ul. Kopernika: Ø 10080; ok. 190 m
ul. Powst. Wlkp.: Ø
250-200 ; ok. 300 m
ul. Gdańska ( drugi
etap) do Platanowej Ø
; ok. 520 m
ul. Kilińskiego od
Wrocławskiej do bud.
nr 19 :Ø 100; ok. 200
ul. Złota: Ø 200 i 250
od wieży do ul.
Kolejowej ; ok. 330 m
ul. Złota: Azbestocement Ø 250 i 200;
2 x 1,5 km = 3,0 km
ul. Kolejowa: Ø 200 :
1,1 km

przyłącza): Ø 100 ;ok. 310m
ul. M. Reja Ø 200, Ø 150 ;
ok. 230 m
ul. Chopina: Ø 100;
ok. 160 m
ul. Lubelska ;Ø 110 ;
ok.250 m
ul. 1-go Maja Ø 150-90;
ok.110 m
ul. Pokoju: Ø 100 ;
ok. 660 m
ul. Sienkiewicza: Ø 100;
ok. 130 m
ul. Sybiraków: od Modrej do
wiaduktu Ø 150;
ok. 80 m
ul. Zielna :Ø 100;
ok. 60 m
ul. Chrobrego ( przyłącza
nowe ): Ø 80 ; ok. 210 m
ul. Korczaka: Ø100;
ok. 560 m
ul. Wrocławska: – cześć
dolna od Bohaterów: Ø 100
; ok. 490m

PODSUMOWANIE INWESTYCJI SIECIOWYCH:
 W latach 2021 do 2030 do wymiany jest 9 000 m sieci wodociągowej.
 W latach 2031 do 2040 do wymiany jest 5 500 m sieci wodociągowej i około 500 m
sieci kan.
 Poprzez analogię do wykonywanych w roku 2018 inwestycji LWiK w zakresie
remontów i inwestycji w ulicach Gdańska, Przemysłowa i Sybiraków można
stwierdzić, że wymiana 15 000 metrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej niesie ze
sobą konieczność wymiany takiej samej długości przyłączy do nieruchomości. W
związku z powyższym inwestycje sieciowe należy powiększyć o około 15 000
metrów przyłączy, czyli łącznie daje nam to około 30 000 metrów inwestycji.
 Chcąc oszacować przyszłe koszty analogicznie posłużyć się należy kosztem
wytworzenia sieci i przyłączy w roku 2018, z których to wyliczeń wychodzi kwota
około 300 zł/m. Wyliczenie: 30 000m x średnia cena metra wynikająca z kosztów
poniesionych przez LWiK czyli 300 zł / metr = 9 000 000 zł netto / 20 lat co daje w
zaokrągleniu około 500 000 zł rocznie
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PODSUMOWANIE PLANU:






W ciągu najbliższych dwudziestu lat czekają LWiK inwestycje odtwarzające majątek
trwały w kwocie około 30 000 000 zł.
Roczne nakłady inwestycyjne na ten cel powinny wynieść średnio około 1 500 000 zł.
Szacując pozostałe nakłady inwestycyjne wynikające z rozwoju miasta gminy,
terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych należy rocznie założyć dodatkowo około
500 000 zł rocznie na ten cel.
W sumie daje nam to kwotę około 2 000 000 zł rocznie niezbędnych przychodów w
celu zapewnienia odpowiedniego standardu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków.

5.6. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubsko na lata 2015-2020
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubsko opracowany został w 2015 roku
i przyjęty uchwałą nr XVI/70/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 lipca2015 r. W 2015,
2016, 2017 roku następowała aktualizacja dokumentu w zakresie głównie poszerzenia katalogu
przedsięwzięć. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku nr VII/44/19 z dnia 20.03.2019 r. została
przyjęta aktualna wersja dokumentu z perspektywą obowiązywania do roku 2020.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsko jest dokumentem strategicznym,
opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatycznoenergetycznego, tj. redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza
oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Na realizację projektu Gmina
Lubsko otrzymało dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko priorytet IX, działanie 9.3. w wysokości 85% kosztów
kwalifikowanych projektu.
Wdrożenie zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wpłynie na poprawę stanu środowiska i
jakości życia mieszkańców gminy poprzez kontynuację rozpoczętych wiele lat temu działań w
zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, termomodernizacji
budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury
drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin
funkcjonowania gminy.
Na szczeblu prawa międzynarodowego i unijnego Polska podjęła zobowiązania zmierzające do
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w ramach tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego
UE oraz strategii „Europa 2020”. Są to:
 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomem z roku
1990,


zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii,
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zmniejszenia zużycia energii o 20% w stosunku do tzw. scenariusz Business As Usual7.

Realizacja ww. celów wymagać będzie podjęcia szeregu różnorodnych i szeroko zakrojonych
działań, nie tylko bezpośrednio sprzyjających ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych
i
zanieczyszczeń, ale również tych, które wpływają na redukcję w sposób pośredni sprzyjając
zmniejszeniu zużyciu paliw i energii.
Celem przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jest stworzenie
podstaw do podejmowania (również poprzez pozyskanie finansowania zewnętrznego)
przedsięwzięć w obszarach:
 wykorzystania odnawialnych źródeł energii,


redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery,



poprawy efektywności energetycznej.

Dzięki uchwaleniu PGN gmina i powiat mają możliwość ubiegania się
o dofinansowanie szeregu działań ujętych w planie, w ramach perspektywy finansowej na lata
2014-2020.
Poniżej tabela przedstawia analizę stanu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć/zadań
w 2018 r., ujętych w obowiązującym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminy Lubsko.
Zestawienie działań
Okres realizacji
Nr

Działanie

Adresat działania

rozpoczęcie

zakończenie

Szacowany koszt

Zrealizowane działania
Wykonano termomodernizację
przedszkola P1 i P2, nie
zrealizowano termomodernizacji
P5 i przebudowy P3

1

Program termomodernizacji
budynków użyteczności
publicznej

Gmina Lubsko

2015

2018

2 257 163,62

2

Termomodernizacja aresztu
śledczego w Lubsku

Służba Więzienna

2015

2018

1 000 000,00 zł

3

Wymiana energochłonnego
oświetlenia w obiektach
publicznych

Gmina Lubsko

2015

2018

555 035,00 zł

Wykonano częściowo

4

Montaż instalacji
fotowoltaicznych w obiektach
publicznych

Gmina Lubsko

2015

2018

910 000,00 zł

Nie wykonano

5

Małe instalacje fotowoltaiczne Przedsiębiorcy

2015

2020

2 800 000,00 zł

Częściowo w budownictwie
jednorodzinnym

6

Mikroinstalacje
fotowoltaiczne

2015

2020

3 200 000,00 zł

Częściowo w budownictwie
jednorodzinnym

Mieszkańcy

7

Termin Business as Usual określany jest jako scenariusz referencyjny, oznacza on perspektywę rozwoju
gospodarczego w dotychczasowym, najbardziej standardowym kształcie.
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7

Wiaty fotowoltaiczne

Gmina Lubsko

2015

2020

120 000,00 zł

Nie wykonano

8

Kolektory słoneczne

Mieszkańcy

2015

2020

420 000,00 zł

Częściowo w budownictwie
jednorodzinnym

9

Wymiana źródeł ciepła

Mieszkańcy

2015

2020

8 248 000,00 zł

Częściowo w budownictwie
jednorodzinnym

10

Termomodernizacja obiektów
mieszkalnych

Mieszkańcy, Spółdzielnia
Mieszkaniowa,
Wspólnoty
Mieszkaniowe

2015

2020

32 350 000,00 zł

Częściowo w budownictwie
jednorodzinnym i
wielorodzinnym

11

Domy pasywne

Mieszkańcy/Deweloperzy

2015

2020

7 200 000,00 zł

Brak danych, planowany
monitoring w 2019 r.

12

Budowa ścieżek rowerowych

Gmina Lubsko

2015

2020

25 600 000,00 zł

Nie wykonano

13

Szkolenia z zakresu jazdy
ekologicznej

Mieszkańcy

2015

2020

641 400,00 zł

Brak danych, planowany
monitoring w 2019 r.

14

Działalność edukacyjna

Gmina Lubsko

2015

2020

958 500,00 zł

Brak danych, planowany
monitoring w 2019 r.

15

System zielonych zamówień
publicznych

Gmina Lubsko

2015

2020

-

Brak danych, planowany
monitoring w 2019 r.

Gmina Lubsko

2015

2020

100 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w
Żarach

2016

2020

1 500 000,00 zł

W toku

Starostwo Powiatowe w
Żarach

2016

2018

1 300 000,00 zł

Zrealizowane

Przedsiębiorstwo - PolFerm Sp. z o.o.

2019

2020

10 500 000,00

Na etapie wniosku o
dofinasowanie

16

17

18

19

Adaptacje posiadanej
dokumentacji projektowej do
zastosowania zielonej energii
oraz „Aktualizacja Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej”
Termomodernizacja budynku
użyteczności publicznej przy
ul. Pokoju 1A
Termomodernizacja budynku
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego
Budowa biogazowni rolniczej
o mocy do 0,5MWe wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w
m. Lutol

Aktualizacja PGN były robione w
zakresie poszerzenia katalogu
przedsięwzięć

5.7. Program Ochrony Środowiska dla Łużyckiego Związku Gmin
na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025
„Program Ochrony Środowiska dla Łużyckiego Związku Gmin na lata 2018 – 2021
z perspektywą na lata 2022 – 2025” jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki
ekologicznej na terenie ŁZG. Według założeń, opracowanie programu doprowadzi do poprawy
stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne
mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia
wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Opracowanie, jakim jest Program Ochrony
Środowiska określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania środowiskowe
oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, które odnoszą się do aspektów
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środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. Podczas tworzenia opracowania,
przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia pracy przyszłych użytkowników,
ułatwiającego i przyśpieszającego rozwiązywanie zagadnień, będących zagadnieniami
techniczno-ekonomicznymi, związanymi z przyszłymi projektami.
Zakres opracowania
Sporządzony Program zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska
w gminie, źródła jego zanieczyszczeń, analizę SWOT, propozycje oraz opis celów i zadań,
które niezbędne są do kompleksowego rozwiązania problemów związanych z ochroną
środowiska. Program wspomaga dążenie do uzyskania w ŁZG sukcesywnego ograniczenia
negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów
środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony
środowiska. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla Program Ochrony Środowiska,
a dowodów jego osiągania dostarcza ocena efektów działalności środowiskowej, dokonywana
okresowo (co 2 lata). Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony
środowiska w ŁZG w odniesieniu m.in. do ochrony klimatu i jakości powietrza, zagrożeń
hałasem, promieniowania elektromagnetycznego, gospodarowania wodami, gospodarki
wodno-ściekowej, zasobów geologicznych, gleb, gospodarki odpadami, zasobów
przyrodniczych, zagrożeń poważnymi awariami, edukacji ekologicznej, z podaniem ich
charakterystyki, oceną stanu aktualnego umożliwiającą tym samym identyfikację obszarów
problemowych. Identyfikacja potrzeb ŁZG w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu do
obowiązujących w kraju przepisów prawnych i regulacji prawnych Unii Europejskiej, polega
na sformułowaniu celów średniookresowych (do 2025 roku) oraz strategii ich realizacji.
Na tej podstawie opracowywany jest plan operacyjny, przedstawiający listę przedsięwzięć
jakie zostaną zrealizowane na terenie ŁZG do roku 2025.
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Łużyckiego Związku Gmin na lata 2010
– 2017 z perspektywą do 2021 sporządzono na podstawie analizy realizacji zadań zawartych w
Programie, określonych dla Łużyckiego Związku Gmin. Raport obejmuje okres od 01.01.2016
do 31.12.2017r.
Łużycki Związek Gmin w latach 2016 – 2017 zrzeszał 15 gmin członkowskich położonych na
terenie powiatów: żarskiego, żagańskiego i krośnieńskiego w południowo-zachodniej części
województwa lubuskiego. Łącznie na terenie Związku usytuowanych było 214 miejscowości
w tym 7 miast.
Obszar Związku wynosił 1 796,25 km2 (GUS, stan na 31.12.2016r.) i ma charakter
przemysłowo-rolniczy. Gminy ŁZG należą także do Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”
(wszystkie) oraz Euroregionu „Nysa” (Gozdnica, Łęknica i Wymiarki).
Gminy należące do Łużyckiego Związku Gmin.
Powiat

Gmina

Rodzaj gminy

Powierzchnia [ha]

żagański

Gozdnica

miejska

2 392
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Powiat

Gmina

Rodzaj gminy

Powierzchnia [ha]

żagański

Iłowa

miejsko - wiejska

15 303

żagański

Wymiarki

wiejska

6 309

żagański

Żagań

miejska

4 038

żagański

Żagań

wiejska

28 069

żarski

Brody

wiejska

24 067

żarski

Jasień

miejsko - wiejska

12 679

żarski

Lipinki Łużyckie

wiejska

8 869

żarski

Lubsko

miejsko - wiejska

18 267

żarski

Łęknica

miejska

1 643

żarski

Trzebiel

wiejska

16 635

żarski

Tuplice

wiejska

6 575

żarski

Żary

miejska

3 349

żarski

Żary

wiejska

29 362

krośnieński (odrzański)

Gubin

miejska

2 068

Razem

179 625

W ramach Programu Ochrony Środowiska wyznaczonych zostało 70 zadań. W okresie od
01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. podjęto się realizacji 61 zadań. Z tych 61 zadań 34 zostały
wykonane całkowicie. Cztery inwestycje ze względu na ciągłość (długotrwałość realizacji lub
pozyskiwanie funduszy, dotacji czy dofinansowań) zostało wykonane częściowo.
23 realizowanych jest na bieżąco, często w ramach funkcjonowania jednostek
administracyjnych. Wyznaczone zadania dotyczyły zagadnień takich jak: poprawa jakości wód,
zachowanie różnorodności biologicznej, utrzymanie standardów jakości powietrza
atmosferycznego, gospodarka odpadami, gospodarka wodno - ściekowa, zapobieganie
poważnym awariom oraz edukacja ekologiczna. Należy podkreślić, iż wiele zadań wpisuje się
w realizację więcej niż jednego strategicznego celu długoterminowego.
Duża część zadań ma charakter inwestycyjny. Spora ilość, z uwagi na swój charakter,
realizowana jest na bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb. Przykładem tych ostatnich są
działania związane z szeroko pojętą edukacją ekologiczną czy nadzorem nad inwestycjami.
Gminy pozyskiwały środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, takich jak fundusze
Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Budżetu Województwa Świętokrzyskiego czy dotacje
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Realizacja Programu kształtuje się na poziomie 87,1% co jest bardzo dobrym wynikiem.
5.8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubsko
na lata 2013-2020
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubsko na lata 2014-2020
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jest wieloletnim dokumentem programowym, przyjętym uchwałą nr XXXII/225/13 Rady
Miejskiej w Lubsku z dnia 27 marca 2013 r.
Strategia jest realizowana m.in. przez programy od pkt. 5.9 do 5.11.
Celem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubsko jest poprawa
spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej, aby społeczeństwo - rozumiane jako zbiór
swobodnie działających jednostek, rodzin i wolnych organizacji obywatelskich - było zdolne
w największym możliwym zakresie, bez stałej ingerencji instytucji państwowych
i samorządowych, rozwiązywać pojawiające się przed nim problemy i zagrożenia. Instytucje
państwowe i samorządowe winny pełnić wobec jednostek, rodzin i organizacji społecznych rolę
jedynie pomocniczą.
Do najczęstszych powodów przyznawania pomocy społecznej należą: ubóstwo, bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, trudności w przystosowaniu do
życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizm, narkomania, itp.
Wśród rodzin objętych pomocą społeczną występuje najczęściej kilka połączonych ze
sobą dysfunkcji. Ubóstwo jest głównym problemem przyznawania pomocy społecznej przez
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto osoby dotknięte długotrwałą choroba
czy też niepełnosprawnością borykają się z wieloma problemami, a przede wszystkim brakiem
środków finansowych na leczenie oraz rehabilitację. Stan fizyczny i psychiczny powoduje
trwałe lub okresowe utrudnienia, ograniczenia, bądź uniemożliwia pełnienie ról społecznych.
Działania strategii skierowane są głównie do środowisk pozostających na marginesie
życia społecznego oraz mieszkańców gminy Lubsko, znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej oraz wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem.
W Strategii ujęto następujące cele:
CEL STRATEGICZNY I - Profesjonalna i kompleksowa pomoc w rozwiązywaniu
problemów społecznych.
Głównym celem pomocy społecznej jest wykształcenie umiejętności społecznych w takim
zakresie, aby osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej potrafiły samodzielnie
rozwiązywać problemy życiowe swoje i swoich rodzin.
CELE OPERACYJNE
- wsparcie rodzin i osób, u których stwierdzono ubóstwo,
- wsparcie i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych,
- pomoc osobom bezdomnym i opuszczającym zakłady karne,
- pomoc w zakresie zapobiegania kryzysom w rodzinie,
- pomoc w zakresie wspierania rodzin,
- integracja społeczna osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

CEL STRATEGICZNY II - Przeciwdziałanie i usuwanie następstw nadużywania
alkoholu i narkotyków.
CELE OPERACYJNE
a) pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom,
b) pomoc ofiarom przemocy,
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c) promocja zdrowego stylu życia.

5.9. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBSKO
NA LATA 2018 – 2020
Głównym celem Programu jest szeroko rozumiana pomoc rodzinie wychowującej
dziecko, a podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Lubsko na lata 2018 – 2020 jest:

utworzenie spójnego, scentralizowanego systemu wsparcia dzieci oraz
wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.

Wszelkie działania służb i instytucji pracujących na rzecz dobra dziecka i rodziny powinny być
zintegrowane i uwzględniać prawo do zachowania tożsamości dziecka i jego prawa do
utrzymania kontaktów z rodzicami. Realizowane w ramach Programu zadania koncentrować
będą się nie tylko na dziecku, ale również na całej rodzinie jako podstawowej komórce
społecznej, przede wszystkim w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną
biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej.
Założenia Programu - Program Wspierania Rodziny w Gminie Lubsko na lata 2018-2020 jest
zgodny z założeniami zawartymi w dokumencie strategicznym jakim jest Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubsko na lata 2013-2020.
Cele Programu - Stworzenie optymalnych warunków do wychowania dzieci w środowisku
rodziny biologicznej oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu
obowiązków opiekuńczo-wychowawczych w gminie Lubsko.
Rodzina jako naturalne środowisko rozwoju dziecka, przeżywając trudności w opiekowaniu się
i wychowaniu dzieci, wymaga szczegółowego wsparcia dla dobra nie tylko dzieci ale też
wszystkich jej członków. Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodzin w Gminie
Lubsko jest więc największym zyskiem dla społeczności lokalnej w każdej sferze życia.
Realizacja Programu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku realizuje zadania wymienione w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.
z 2018r., poz. 998 ze zm.) , która została uchwalona:
- dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych,
środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny
rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw
i wolności,
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- dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym
środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dla dzieci,
- w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się
i wychowaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta
poprzez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami
(preambuła ustawy).
Do 31.12.2011 r. podstawy prawne opieki rodzicielskiej oraz umieszczenie dziecka poza
rodziną regulowała ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenia
do ustawy. Od dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nałożyła na gminy szereg zadań
mających na celu rozwój działań na rzecz rodziny poprzez:
- wzmocnienie jej roli i funkcji
- zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych
- przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej.
Ta wieloaspektowa praca z rodziną naturalną ma służyć ochronie odpowiedniego poziomu
życia oraz ograniczyć umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych lub w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.
Współpraca z asystentem rodziny w 2019 roku
Asystentem rodziny może być osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje wskazane w art.
12 ww. ustawy i odpowiednie predyspozycje, nie jest i nie była pozbawiona władzy
rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia
obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z
tytułu egzekucyjnego; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym
przez rodzinę.
W roku sprawozdawczym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku zapewniał
rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
wsparcie w formie asystenta rodziny. Praca asystentów opierała się o realizację ww działań.
MGOPS w Lubsku zatrudniał 2 asystentów rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy. Decyzję
o przydziale asystenta rodziny do danej rodziny podejmuje kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej, na podstawie wniosku pracownika socjalnego poprzedzonej ogólną analizą
sytuacji danej rodziny. Asystenci są zatrudniani w ramach Resortowego Programu Wspierania
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, współfinansowanego z Ministerstwa Pracy, Rodziny i
Polityki Społecznej.
Liczba rodzin i dzieci objętych w roku 2019 działaniami (wspierającymi, motywującymi,
pomocowymi) asystenta rodziny obrazują tabele: nr 1, 2, 3:
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asystenci rodziny

Liczba rodzin
objętych
bezpośrednią
współpracą

Liczba rodzin, z
którymi zakończono
współpracę

Liczba rodzin, których dzieci
umieszczone są w pieczy zastępczej
w roku 2019
(rodziny objęte
asystenturą
rodzinna)

1 asystent

22

9

3

2 asystent

18

3

1

Razem:

40

12

4

Stan na koniec
2019
r.(wszystkie
rodziny z gminy
Lubsko)

36

Tabela nr 1

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej

Liczba dzieci w
rodzinach objętych
współpracą

Liczba dzieci w
rodzinach, w
których zakończono
współpracę

1 asystent

70

27

7

2 asystent

49

9

4

119

36

11

Asystenci rodziny

Razem:

W roku 2019

Stan na koniec
2019 r.

55

Tabela nr 2
4.

Liczba rodzin, które
korzystały z usług asystenta
rodziny

ogółem

w tym:

zobowiązane przez sąd

ze względu na osiągnięcie celów

Liczba rodzin, z którymi
asystent zakończył
współpracę

48
3
8

w tym:
Ze względu na zaprzestanie
współpracy przez rodzinę

5

Ze względu na zmianę miejsca
zamieszkania

1

Tabela nr 3

Finansowanie Programu:
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Na realizację zadania Gmina Lubsko wydatkowała środki finansowe w kwocie 96 688,93 zł,
środki otrzymane z LUW w kwocie 35 596,00 zł; środki własne 61 092,93 zł), z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników

-

76 034,44 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne

-

12 851,40 zł

- składki na Fundusz Pracy

-

1 773,58 zł

-

3 542,97 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia
-

2 486,54 zł
0,00 zł

- ryczałty na przejazdy lokalne dla asystentów
oraz delegacje pracowników na szkolenia,
ekwiwalent na odzież i pranie

Finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, za dziecko umieszczone
w pieczy zastępczej (rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka, placówce opiekuńczowychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjny ośrodek
preadopcyjny) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w
wysokości:
1/ 10 % wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
2/ 30 % wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
3/ 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Według stanu na koniec roku 2019, z terenu Gminy Lubsko 55 dzieci objętych było pieczą
zastępczą:
- pięcioro dzieci umieszczonych w Powiatowym Domu Dziecka w Żarach,
- dziewięcioro dzieci umieszczonych w Powiatowym Domu Dziecka w Lubsku,
- szesnaścioro dzieci - w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
- piętnaścioro dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej,
- ośmioro dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej,
- dwoje dzieci w pogotowiu rodzinnym
W roku 2019 wydatek na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
wyniósł 336 277,86 zł (za okres I - XII 2019 r. oraz za XII/2018 r. zapłacony w m-cu styczniu
2019 r.
Każda rodzina dysfunkcyjna jest inna (rożne potrzeby jej członków dla zapewnienia
bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju rodziny, różny też potencjał umożliwiający jej
funkcjonowanie). W zależności od źródeł trudności wychowawczych i posiadanych zasobów
rodziny zależy, jak intensywnych działań wymaga. Ośrodek prowadzi wnikliwe obserwacje
zjawisk patologicznych i dewiacyjnych w życiu rodziny i stale poszukuje nowych form pracy
z rodziną, po to aby rodzina potrzebująca wsparcia otrzymała konkretną pomoc oraz aby jakość
jej życia miała lepszy wymiar.
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5.10. Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. przyjęto do realizacji
wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i
w domu” na lata 2019 – 2023.
Program realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku.
Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o
niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem
uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób
dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób
niepełnosprawnych.
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:





wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze
obowiązkowym,
poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
W ramach Programu wsparcia udziela się w szczególności:

1)

dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)

uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3)
osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym
wieku, chorym lub niepełnosprawnym
Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy
społecznej.
Pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto nie
przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego i tak:
dla osoby samotnie gospodarującej tj.
- 1051,50 zł (701,00 kryterium x 150 %)
dla rodzin:
- 792,00 zł (528,00 kryterium x 150 %)
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W Gminie Lubsko w roku 2019 Programem „Posiłek w szkole i w domu” objęto 1 174
osoby w tym:
- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 146,
- uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

- 277

na ogólną kwotę 1 165 946,50 zł ( z tego środki własne 252 446,50 zł i dotacja z LUW
913 500,00 zł).

5.11. Lubski program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko
Program został przyjęty UCHWAŁĄ NR XXXVIII/193/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków, form, zakresu oraz trybu
postępowania w sprawach udzielania wsparcia przewidzianej Lubskim programem wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko.
W ramach Lubskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko, określa się warunki, formy, zakres wsparcia
określonej programem oraz tryb postępowania w sprawach jej udzielania, za osiągnięcia w
nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów, którzy odbywają naukę w publicznych i
niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach.
Pomoc określona programem przyznawana jest w formie stypendium Burmistrza Lubska za
znaczące osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i wydarzeniach
artystycznych.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie:
1) klas IV, V i VI szkoły podstawowej,
2) klas I, II i III gimnazjum.
Stypendium może otrzymać uczeń szkoły podstawowej, który łącznie spełnia następujące
wymagania:
1) otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania,
2) reprezentował szkołę w danym roku w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach
artystycznych,
3) brał w danym roku czynny udział w życiu szkoły i środowiska lokalnego.
Stypendium może również otrzymać uczeń gimnazjum, który łącznie spełnia następujące
wymagania:
1) otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania,
2) reprezentował szkołę w danym roku w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach
artystycznych,
3) brał w danym roku czynny udział w życiu szkoły i środowiska lokalnego.
5.12. Program współpracy gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi
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Współpraca Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi jest oparta o zapisy ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj.
Dz. U. z 2018 poz. 450 z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 25 czerwca 2010
o
sporcie (tj. Dz. U z 2018 poz. 1263,1669) oraz coroczną uchwałę w sprawie rocznego programu
współpracy gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których
mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie i uchwałę nr XXXVIII/194/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 listopada
2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy
Lubsko (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016r., poz. 2366)
Priorytety, na które przekazywane były dotacje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży.
Edukacja, oświata i wychowanie,
Kultura fizyczna,
Działalność wspomagająca rozwój wspólnoty gminnej,
Kultura,
Działalność wspomagająca osoby niepełnosprawne,
Pomoc społeczna.
Organizacje pozarządowe lata 2010-2019.

Rok
sprawozdawczy

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Liczba
organizacji

77
77
78
78
78
78
78
78
78
78
78

Przekazana Kwota dotacji
(w tym kwota na sport
„kwalifikowany”)

430 200,00
509 502,59
525 900,00
525.900,00
799 325,20
872 253,50
952 282,99
904 250,41
786 796,74
753 551,50
781 000,00 (plan)

Liczba podpisanych
umów

70
67
60
59
54
67
71
63
52
25

(źródło: Informacja o współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi)
Największe kwoty dotacji przeznaczane są corocznie na zadania związane z kulturą fizyczną
oraz prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku mieszczącego się przy ul.
Bohaterów 2, gdzie środki przekazywane są w formie dotacji przyznanej przez Lubuski Urząd
Wojewódzki. Poniżej przedstawiono kwotę dotacji, która została przekazana na realizację
powyższych zadań w latach 2015-2018.

Kwota dotacji przekazana na kulturę fizyczną lata 2015-2019
Rok
sprawozdawczy

2015
2016
2017

Przekazana kwota dotacji

393 600,00
380 000,00
347 893,00

Liczba podpisanych umów

19
20
18

77

2018
2019

266 400,00
200 000,00

20
7

(źródło: Wydział Budżetu i Finansów – UM Lubsko „stany klasyfikacji wydatków”)
Kwota dotacji przekazana na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
lata 2015-2019
Rok
sprawozdawczy

2015
2016
2017
2018
2019

Przekazana kwota dotacji

222
267
262
308
390

705,00
548,00
476,00
310,90
807,50

Liczba podpisanych umów

1
1
1
1
1

(źródło: Wydział Budżetu i Finansów – UM Lubsko „stany klasyfikacji wydatków”)
Corocznie do roku 2018 następował wzrost przekazywanej dotacji na realizacje zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe osiągając w latach 2016-2017 kwotę ponad 900
tyś zł rocznie. W tym miejscu należy zauważyć, iż ok. 300 tyś zł stanowiła dotacja przekazana
przez Lubuski Urząd Wojewódzki na realizację zadawania w zakresie prowadzenia
Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku. Od 2018 w związku z sytuacją finansową
gminy dotacje dla organizacji pozarządowych zostały znacznie obniżone.
Plan na 2020 rok przewiduje kwotę dotacji w wysokości 781 000,00 zł
5.13. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko.
Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest corocznie realizacja
zadań własnych gminy w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Miejską. Celem programu w
2019 r. była kontynuacja realizacji lokalnych zasad polityki społecznej.
Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w 2019
roku oscylowały wokół następujących zadań:
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
2) Udzielenia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3) Prowadzenie
profilaktycznej
działalności informacyjnej
i
edukacyjnej,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
W Polsce dramatycznie rośnie spożycie alkoholu. Rok do roku 2016-2017 import wina
ze Stanów Zjednoczonych wzrósł o 42,5 proc. Z Włoch o ponad 50 proc. Polacy rocznie na
głowę spożywają 8 litrów mocnych alkoholi i 99,5 litra piwa. Do 2015 roku byliśmy poniżej
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średniej teraz jesteśmy w czołówce. To dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Wartość sprzedaży - ogółem za 2019 rok – 20 124 066,44 zł – 14668 ludności w wieku
produkcyjnym (po 18. r.ż).
Czyli 20 124 066,44 zł: 14 668(ubyło 383 osoby w stosunku do roku 2019 r.)= 1371,97 zł na
1 mieszkańca powyżej 18 roku życia – w ciągu roku (1276,72 zł w 2018 r. 1219,36 zł w
2017 r.1 125,66 zł w 2016 r., 1102,78 zł w 2015 r., 1075,60 zł w 2014 r., 1013,70 zł w 2013
r., 898,35 w 2012 r.)
1371,97 zł: 12 miesięcy = 114,43 zł miesięcznie (106,39 zł miesięcznie w 2018 r., 101,61
miesięcznie w 2017 r., 93,80 miesięcznie w 2016 r., 91,86 zł miesięcznie w 2015 r., 89,63 zł
miesięcznie w 2014 r., 84,47 zł miesięcznie w 2013 r., 74,86 zł miesięcznie w 2012 r., 72,17
w 2011 r., 87,50 zł w 2010 r., 80,64 zł - w 2009 r.) do tego należałoby dodać zakupiony
alkohol poza terenem gminy, własna produkcja itp.
W 2019 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku udzielił pomocy
materialnej i finansowej ogółem 817 rodzinom, rodziny te liczyły 1302 osób – na wartość 3 182
841 zł w tym: 54 rodzinom z problemem alkoholowym lub narkotykowym (2 rodziny z
oboma problemami)– rodziny te liczyły 82 osoby i objęte były pomocą społeczna na łączną
kwotę 169 983,42 zł.
169 983,42: 82 (osoby) / 12 m-cy =172,74 zł w 2019 r.(215,90 zł w 2018 r.237,89 zł w 2017
r., 270,12 zł w 2016 r., 250,79 w 2015 r. w 2014 r. 188,45 zł w 2013 184,90 zł, w 2012 171,45 zł, w 2011 – 150,29 zł w 2010 - 82,74 zł)
1371,43 zł: 12 miesięcy = 114,43 zł miesięcznie – wydał miesięcznie średnio 1 mieszkaniec
Gminy
w
2019
roku
na
zakup
napojów
alkoholowych,
w 2018 r. - 106,39 zł w 2017 r. - 101,67 zł. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
rodzinom z problemami udzielił w wsparcia w wysokości 172,74 zł średnio miesięcznie.
W celu pozyskania środków na finansowanie zadań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych .
Przedsiębiorcy – podmioty gospodarcze, którzy otrzymali zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży, mają obowiązek
na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok
ubiegły uiścić opłatę w trzech ratach: do 30 stycznia, 31 maja i 30 września.
Wykonanie funduszu z tytułu pobranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych obrazuje przedstawiona tabela.
Rok Wpływy z korzystania z zezwoleń
Wykorzystanie
%
i plan Gminnego Programu
1.do końca
Profilaktyki i Rozwiązywania
roku.
Problemów Alkoholowych i
2. z zobowią.
Przeciwdziałania Narkomanii
2019

Ogółem wpływy za korzystanie 430 161,87 zł
Plan programu 390 000,00 zł
Alkohol + narkomania
(359 400,00 zł+ 30 600,00 zł)
Zwiększenie wpływów w trakcie roku
40 161,87 zł

Alkohol + narkomania = łącznie
383 386 zł+9 9848,96 zł =393 234,96 zł
Zobowiązanie, które przeszło na 2020 r.
Alkohol + narkomania = łącznie
12 643,29zł + 1111,39 zł +=13 754,68 zł
Razem wykorzystanie z zobowiązaniem
406 989,64 zł

1. (100,82)

2. (104,35)
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Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Lubsko – w 2001 r.
uruchomiono PUNKT – informacyjno-konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie.
PUNKT czynny jest od poniedziałku do piątku średnio w godzinach od 8.00 do 18.00. Dyżury
pełnią specjaliści: psycholog ds. narkotyków, pielęgniarka, psychoterapeuta uzależnień,
prawnicy, kurator sądowy, członkowie komisji – zespół motywacyjny.
PUNKT – obejmuje zintegrowany system poradnictwa medycznego, psychologicznego
i prawnego świadczonego na rzecz osób oczekujących pomocy i ich rodzin związanych z
problemem alkoholowym, uzależnieniem od środków psychoaktywnych, osób dotkniętych
przemocą w rodzinie oraz osób w kryzysie psychologicznym.
Prowadzi działalność diagnostyczno – terapeutyczną oraz informacyjno – edukacyjną na rzecz
osób z problemem alkoholowym, chorobą alkoholową, współuzależnieniem w szczególności
na rzecz młodzieży szkolnej. Pomaga wskazać różnorodne formy i możliwości podjęcia
skutecznej terapii i/lub leczenia.
Zadaniem PUNKTU informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie jest
pomoc, rada i wsparcie w dziedzinach:
1. doradztwa i konsultacji specjalistów w sprawie uzależnień i przemocy w rodzinie,
2. udzielania pomocy lekarskiej, psychospołecznej, prawnej i socjalnej,
3. skorzystania z dyżurów interwencyjno-wspierających,
4. nawiązania pierwszego kontaktu dla osób z problemem alkoholowym i innych uzależnień
oraz umożliwienie podejmowania szybkich działań i kontaktu z organizacjami i osobami
niosącymi pomoc,
5. informacja o chorobie alkoholowej i narkomanii oraz możliwościach leczenia osób
uzależnionych i ich rodzin,
6. informowania o ruchach samopomocowych,
7. wstępnego motywowania do terapii,
8. udostępniania materiałów programowych i wydawnictw (prasa, książki itd.).
Połączenie informacji z Punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień
i przemocy w rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, policji, sądu i prokuratury spowodowało
kompleksowe „zajęcie” się klientem i jego rodziną.
Prowadzone są rozmowy edukacyjne i konsultacje indywidualne dla uzależnionych
i współuzależnionych.
Przy współpracy ze szkołami, a w szczególności z pedagogami szkolnymi, organizowane są
tematyczne spotkania z młodzieżą, warsztaty, ćwiczenia, jak również spotkania z rodzicami na
temat uzależnień.
Cały czas wypracowuje się formy współpracy oraz tworzenia koalicji i zbudowania systemu
współpracy pomiędzy różnymi instytucjami jak ośrodki zdrowia, policja, szkoła, lekarz
rodzinny. Ponadto, wiele uwagi poświęca się tworzeniu programów profilaktycznych
z organizacjami pozarządowymi.
Oddzielną sprawą jest profilaktyka prowadzona w szkołach – na tej płaszczyźnie mamy
od lat wypracowane metody współpracy z dyrekcjami szkół nauczycielami, a przede wszystkim
z pedagogami szkolnymi.
W szkołach wprowadziliśmy programy profilaktyczne prowadzone przez Ośrodek Terapii
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,,Intramed” w Lubsku. Były to programy: ,,Fred Goes Net” program wczesnej interwencji dla
młodych osób (program jest rekomendowany przez PARPA), program zwiększający wiedzę i
kompetencje rodziców. Zrealizowano pierwszy etap Programu Nauki zachowania w
wszystkich szkołach .
Profilaktyka to część programu wychowawczego szkoły. Nauczyciele zobowiązani są do
włączenia się w działalność wychowawczą, jak i realizacje zagadnień profilaktyki.
Łączenie pracy wychowawczej i profilaktyki powoduje wspomożenie ucznia w jego
wszechstronnym rozwoju .
Realizowano działania profilaktyczne na różnych płaszczyznach. Stwarzano warunki
samodzielnego i świadomego wyboru form aktywności dostosowanych do potrzeb i
możliwości uczniów.

Rozdział I

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w 2019 roku kontynuowano
działalność:
1. Punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, który
czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku, gdzie dyżury pełnią specjaliści:
pracownik punktu, koordynator ds. uzależnień, psycholog, kurator sądowy,
psychoterapeuta ds. uzależnień, prawnicy, działa grupa AA.
2. Kierowanie osób na szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych jak
i przemocy .
3. Utrzymanie i pokrycie kosztów administrowania budynku.
4. Udział w konferencjach dotyczących problemów alkoholowych i narkomanii
organizowanych przez Urząd Marszałkowski.
5. Sfinansowano dokumentację projektową do zmiany siedziby PIK i GKRPA.
Rozdział II
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1. Prowadzono dyżury specjalistów: lekarz psychiatra, psycholog ds. uzależnień
od alkoholu, terapeuta uzależnień, psycholog ds. uzależnień od narkotyków,
koordynator ds. uzależnień, kurator sądowy, pracownik socjalny, prawnicy, członkowie
komisji – zespół motywacyjno-interwencyjny oraz terapeuta ds. uzależnień od
alkoholu.
W 2019 r. w PUNKCIE informacyjno-konsultacyjnym ds. uzależnień i przemocy w rodzinie
udzielono ogółem – 1055 konsultacji w poszczególnych kategoriach:
1)110 - psycholog narkotyki,
2) 256 - edukacja wstępna,
3) 95 - porady kuratora ,
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4) w każdym miesiącu zespół motywacyjny pracuje trzy razy w miesiącu i wzywa średnio ok.
30 osób, zgłasza się średnio 70% osób wysłano 292 wezwań.
5) 218- psychoterapeuta
Udzielono odpowiedzi do Prokuratury Rejonowej w 25 sprawach, Sadów w 38 sprawach,
przekazano 4 spraw według właściwości. Działalność PUNKTU informacyjnokonsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie to kompleksowe zajęcie się rodziną, stąd
ścisła współpraca z kuratorami społecznymi i zawodowymi, pedagogami szkolnymi, lekarzami
rodzinnymi, policją i sądem. Jest to praca złożona, wymagająca przede wszystkim czasu i
współpracy całego zespołu.
Bardzo często dopiero po długim okresie współpracy z rodziną udaje nam się dotrzeć
do osoby uzależnionej. Terapię w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Ciborzu w roku 2019, ukończyło 13 osób w tym 7 kobiet.
W 2019 r. przyjęto ogółem 34 zgłoszenia o nadużywaniu alkoholu i tak zgłoszone przez
8 - MGOPS
9- rodzina
14 zespół interdyscyplinarny
3 - kurator sądowy
Sporządzono 4 wnioski do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego.
Na dzień 31.12.2019 r. – zarejestrowanych jest w Punkcie - 857 osób.
W 2019 r. zarejestrowano 16 osób pierwszorazowych wcześniej nie figurujących w rejestrze.
Leczenie w zakładach niestacjonarnych pacjentów z naszej gminy odbywa się w Lubsku, w
Ośrodku „PROFIL” w Żarach, w WOTUW w Zielonej Górze, w Ośrodku w Nowym Dworku,
w szpitalu w Ciborzu, w Międzyrzeczu, a także w różnych ośrodkach w Polsce, w tym również
i w prywatnych zakładach.
Kontynuowano działalność świetlic w okresie ferii i wakacji
1. Placówka Wsparcia Dziennego w Lubsku ,,Przystań” .
2. Zajęcia w świetlicy z programem profilaktycznym w Tucholi Żarskiej.
3. Zajęcia w świetlicy z programem profilaktycznym w Białkowie.
Rozdział III
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
1..Organzacja uroczystego Mityngu w LDK w dniu 5.10.2019 r. dla 270 osób .
2. Zakupiono nagrody na konkurs plastyczny ,, Kochaj- nie krzywdź” realizowany przez
Gminny Zespół Interdyscyplinarny, którego celem było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
, propagowanie życia bez agresji.
3.GKRPA brała udział w licznych festynach plenerowych Dni Lubska , Piknik zdrowia, Dzień
Dziecka, Bieg z Cukrzycą.
4.Zakupiono sprzęt do namiotu profilaktycznego.
Rozdział IV
Ustalenie szczegółowych zasad i kontrola.
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Przeprowadzono dwukrotnie wraz z Policją w ramach akcji ,,Trzeźwy nastolatek”
kontrole wyznaczonych punktów sprzedaży oraz miejsc szczególnie odwiedzanych
przez młodzież.
Przeprowadzono kontrolę punktów sprzedaży przez zespół GKRPA zgodnie
z zarządzeniem Burmistrza. Skontrolowano 13 punktów w detalu i 3 punktów w gastronomii.
Komisja również przeprowadziła wizyty edukacyjne na ul. Staffa , ul. Przemysłowej oraz
w Chociczu.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła w 2019 r - 12
posiedzeń, wpłynęło 3 wnioski o opinię o zgodności lokalizacji punktu i przewodniczący
sporządził 9 postanowień.
Rozdział V
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Lp.

Wnioskodawca Nazwa Zadania

Czas realizacji

Kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół szkoły ,,Jadwiżak" Prowadzenie
Palcówki Wsparcia Dziennego

01.01-31.12.2019

45 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Białkowa
,,Prowadzenie zajęć profilaktycznych w miejscowości
Białkow i Tuchola Żarska"

14.01.2019 r. -25.01.2019 r.

6 700,00 zł

3.

Żarska Spółdzielnia Socjalna ,,Zapewnienie osobom
bezdomnym schronienia w ogrzewalni w okresie od
1.01.2019 r. do 30.04.2019 r. o przeprowadzeniu dla tych
osób programów profilaktyki uzależnień

1.01.2019 r. do 30.04.2019 r.

7 000,00 zł

4.

Lubski Klub Sportowy Karate ,,Oyama "Wakacyjne zajęcia
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Gminy Lubsko
półkolonia

24.06.2019 5.07.2019

9 500,00 zł

5.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Hat- Trick
Lubsko,, Gramy w piłkę , myślę trzewo"

30.04.2019 r. do 24.06.2019 r.

5 000,00 zł

6.

Lubski Klub szachowy CAISSA - "Promowanie gry
szachowej wśród osób zagrożonych wystąpieniem uzależnia
od alkoholu

1.06.2019 r. 10.08.2019 r.

2 000,00 zł

7.

Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Białkowa
,,Prowadzenie zajęć profilaktycznych w miejscowości
Białków i Tuchola Żarska"

22.07.2019 r. do 10.08.2019 r.

9 500,00 zł

8.

Polski Związek Wędkarski Okręg Zielona Góra ,,Letnia
szkółka wędkarska z zajęciami profilaktycznymi

13.08.2019 r.-30.08.2019 r.

3 750,00 zł

9.

Ludowy Zespół Sportowy KADO,, Konkurs na plakat
profilaktyczny pod hasłem ,, Zdrowe i szczęśliwe życie bez
alkoholu"

13.05.2019 r. 2.06.2019 r.

4 000,00 zł

10.

Stowarzyszenie Klub Seniora w Lubsku ,, Spotkania i
prelekcje profilaktyczne Klubu Seniora z zajęciami
muzycznymi zespołu ,,Barwy"

1.07.2019 r. do 25.09..2019 r.

2 350,00 zł

11.

Żarska Spółdzielnia Socjalna ,,Zapewnienie osobom
bezdomnym schronienia w ogrzewalni w okresie od
1.10.2019 r. do 31.12.2019 r. o przeprowadzeniu dla tych
osób programów profilaktyki uzależnień

1.10.2019 r. do 31.12.2019

10 000,00 zł
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12.

Lubski Klub szachowy CAISSA - "Promowanie gry
szachowej wśród osób zagrożonych wystąpieniem uzależnia
od alkoholu

10.10.2019 r. 30.11.2019

2 900,00 zł

13.

Stowarzyszenie Przyjaciół ,,Jedynki" ,,Promowanie gry w
koszykówkę z elementami profilaktyki

20.11.2019 r. do 10.12.2019

3 000,00 zł

14.

Miejski Ludowy Klub Sportowy ,,Budowlani " Lubsko
Mikołajki na sportowo jako przykład działań
profilaktycznych

4.12.2019 do 20.12.2019

11 044,00 zł

01.12.2018-13.01.2019

2 000,00 zł

10.01.2019 27.01.2019

6 000,00 zł

15.
16.

Lubski Klub Sportowy ,,Tri Aktywni Lubsko "Zawody
sportowe z elementami profilaktyki - promocja sportów
biegowych i Nordic walking
UKTS Olimpia Lubsko Ferie na sportowo jako najlepsza
droga w profilaktyce antyuzależnieniowej

129 744,00 zł

5.14. Programu usuwania azbestu dla Gminy Lubsko
Ostatnia aktualizacja programu została przyjęta uchwałą Nr XXXVIII/198/16 Rady
Miejskiej w Lubsku z dnia 23 listopada 2016 r.
Nadrzędnym celem programu usuwania wyrobów zawierających azbest jest:
Usunięcie i unieszkodliwienie do 2032 r. wszystkich wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Lubsko oraz minimalizacja szkodliwego
oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko
Osiągając powyższy cel wypełnione zostanie zobowiązanie, jakie Polska złożyła Unii
Europejskiej, deklarując oczyszczenie terenu naszego kraju z wyrobów zawierających azbest
do 2032 roku.
Dla realizacji założonego celu w latach 2016 - 2032 w niniejszym Programie ustalone
zostały następujące działania:
 edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, sposobów postępowania,
bezpiecznego jego usuwania oraz unieszkodliwiania,
 działalność informacyjna – współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania
informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest,
 pozyskiwanie funduszy na realizację Programu,
 umieszczenie w „bazie azbestowej” danych dotyczących inwentaryzacji z terenu Gminy
oraz bieżąca jej aktualizacja,
 usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów będących własnością osób
fizycznych,
 dofinansowanie do odbioru odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych,
wspólnot mieszkaniowych i innych oraz przekazanie do unieszkodliwiania poprzez
składowanie odpadów zawierających azbest na składowiskach azbestowych,
 usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów innych niż zabudowa
mieszkaniowa,
 aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest,
 prowadzenie monitoringu realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji.
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Wyroby zawierające azbest po ich usunięciu z miejsca zabudowania stają się odpadami,
które zostały zakwalifikowane do grupy odpadów niebezpiecznych. Gospodarka nimi wymaga
prawidłowego prowadzenia oraz szczególnej kontroli. Zasady postępowania
z odpadami azbestowymi reguluje szereg przepisów m.in. ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r.
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
2119, z późn. zm.), ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1396 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701, z późn. zm.) oraz związane z nimi
rozporządzenia wykonawcze.
Najważniejszym jednak dokumentem określającym organizację i przebieg wycofania azbestu
z gospodarki, jest „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjęty
uchwałą Rady Ministrów Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. Program ten utrzymuje cele
przyjętego przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r. „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Koordynatorem Programu jest
Ministerstwo Rozwoju. Program grupuje zadania przewidziane do realizacji na poziomie
centralnym, wojewódzkim i lokalnym. Na poziomie lokalnym zadania realizują samorządy
m.in. gminne.
Ocena realizacji działań w zakresie odpadów zawierających azbest
Głównym założeniem jest oczyszczenie do 2032 r. terenu Gminy Lubsko z azbestu oraz
usunięcie wyrobów azbestowych. Do realizacji tego celu niezbędne są działania takie jak:
 wykonanie pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących
na terenie gminy,
 coroczna aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,
 zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków
krajowych i europejskich.
Z wyżej wymienionych założeń dotychczas na terenie Gminy Lubsko podjęto następujące
działania:
 Na terenie Gminy w 2013 r. wykonano inwentaryzację materiałów zawierających azbest,
 Opracowano i uchwalono „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Lubsko”,
 W roku 2016 przeprowadzono aktualizację inwentaryzacji oraz opracowano
„Aktualizację programu usuwania azbestu dla Gminy Lubsko wraz z aktualizacją
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”
 Ilość usuniętego azbestu z terenu Gminy Lubsko w latach 2014- 2019 oraz źródła
finansowania :
Rok
Ilość
wysokość dotacji
wysokość
Razem
unieszkodliwionych z WFOŚiGW
dotacji
odpadów
z NFOŚiGW
2014
26,37 Mg
7.760,69 zł
7.760,69 zł
15.521,38 zł
2015
21,56 Mg
5.816,01 zł
5.816,01 zł
11.632,02 zł
2016
33,15 Mg
7.034,50 zł
7.034,50 zł
14.069,00 zł
2017
11,24 Mg
4.491,51 zł
4.491,50 zł
8.983,00 zł
2018
12,24 Mg
-----------6.461,65 zł
6.461,65 zł
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2019

20,80 Mg

6.931,26 zł

6.931,26 zł

13.862,53 zł

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, jest podstawowym warunkiem
do przeprowadzenia działań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych. Na terenie
Gminy Lubsko została przeprowadzona w 2013 i 2016 roku w oparciu o ankiety dotyczące
oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów azbestowych oraz
o informacje o wyrobach zawierających azbest.
Inwentaryzacją objęte były domy zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej (bloki),
obiekty użyteczności publicznej, organizacje oraz podmioty gospodarcze.
Jak wynika z inwentaryzacji prowadzonej w Gminie Lubsko, ilość wyrobów
zawierających azbest wynosi 508,65 Mg. Największe nagromadzenie wyrobów zawierających
azbest występuje w starszych obiektach mieszkalnych oraz inwentarskich stanowiących
własność mieszkańców. Są to przede wszystkim pokrycia dachowe, tj. płyty azbestowocementowe faliste i płaskie. Na terenach posesji mieszkańców znajduje się również azbest
składowany.
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubsko
W tabeli poniżej przedstawiono wyniki ostatniej aktualizacji inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest przeprowadzonej w gminie Lubsko w 2016 r. dla zabudowy
mieszkaniowej i budynków gospodarczych.
Ilość wyrobów
Miejscowość
Liczba lokalizacji
Ilość wyrobów [kg]
[Mg]
Białków
19
15 436,52
15,44
Chełm Żarski
3
843,15
0,84
Chocicz
22
13 309,78
13,31
Chocimek
3
2 353,56
2,35
Dąbrowa
3
686,84
0,69
Dłużek
38
63 726,19
63,73
Gareja
3
2 855,05
2,86
Górzyn
21
11 764,94
11,76
Grabków
9
17 506,28
17,51
Lubsko
140
67 283,12
67,28
Lutol
24
51 307,94
51,31
Mierków
29
180 513,19
180,51
Mokra
11
5 449,51
5,45
Osiek
3
3 953,07
3,95
Raszyn
13
9 222,88
9,22
Stara Woda
23
12 944,36
12,94
Tuchola Żarska
11
28 345,79
28,35
Tymienice
5
10 299,85
10,30
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Ziębikowo
Suma

8
388

10 851,72
508 653,74

10,85
508,65

Źródło: Opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gminy

Na podstawie powyższych danych określono stopień pilności w zależności od stanu oraz
zagrożenia, jakie może spowodować dany wyrób azbestowy. Sumaryczna liczba punktów
określiła stopień pilności:
 Stopień pilności I – od 120 punktów – wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób

bezazbestowy) lub zabezpieczenie,
 Stopień pilności II – od 95 do 115 punktów – wymagana ponowna ocena do 1 roku,
 Stopień pilności III – do 90 punktów – wymagana ponowna ocena do 5 lat.

W tabeli poniżej zestawiono stan wyrobów azbestowych w Gminie Lubsko z podziałem
na stopień pilności podjęcia odpowiednich działań naprawczych.
Miejscowość
I stopień
II stopień
III stopień
Białków
1
0
18
Chełm Żarski
0
2
1
Chocicz
5
1
16
Chocimek
0
1
2
Dąbrowa
0
0
3
Dłużek
1
5
32
Gareja
0
0
3
Górzyn
1
1
19
Grabków
0
1
8
Lubsko
31
57
52
Lutol
17
2
5
Mierków
0
3
26
Mokra
0
1
10
Osiek
0
0
3
Raszyn
0
2
11
Stara Woda
2
1
20
Tuchola Żarska
2
1
8
Tymienice
0
1
4
Ziębikowo
0
1
7
Suma
60
80
248
Źródło: Opracowanie własne
Przeprowadzona ocena stanu wyrobów zawierających azbest umożliwiła ustalenie
kolejności podejmowanych działań naprawczych oraz prac związanych z wymianą, naprawą
lub możliwością odłożenia powyższych działań w czasie.
Na terenie omawianej Gminy znaczną część stanowią wyroby zaklasyfikowane
do III stopnia działań naprawczych tj. 426,508 Mg, do II stopnia 63,899 Mg, natomiast
do I stopnia 18,245 Mg.
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Wyznaczone zadania w zakresie usuwania
przeprowadzane są według harmonogramu:

wyrobów

zawierających

azbest

Lp.

Nazwa zadania

Okres
realizacji

Jednostki
realizujące

Źródła finansowania

1.

Aktualizacje programu usuwania wyrobów
zawierających azbest wraz z inwentaryzacją

W razie
potrzeb

Urząd Miejski
w Lubsku

WFOŚiGW
Ministerstwo Rozwoju
Budżet Gminy

2016-2032

Urząd Miejski
w Lubsku

Budżet Gminy

2016-2032

Urząd Miejski
w Lubsku

Budżet Gminy

2.

3.

Aktualizacja bazy azbestowej o dane
dotyczące usuwania wyrobów zawierających
azbest
Działalność informacyjna i edukacyjna
skierowana do mieszkańców w zakresie
bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest, współpraca z
lokalnymi mediami.

4.

Pozyskiwanie funduszy na realizację
Programu usuwania azbestu z terenu gminy

2016-2032

Urząd Miejski
w Lubsku

NFOŚIGW
WFOŚIGW
Ministerstwo Rozwoju
BOŚ
Inne fundusze

5.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z obiektów będących własnością osób
fizycznych

2016-2032

Właściciel
nieruchomości

Środki własne, dofinansowanie
uzyskane przez gminę

Istotnym elementem zarządzania Programem jest monitorowanie realizacji zadań w nim
wyznaczonych, bieżące gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących ilości i miejsc,
z których usunięto wyroby zawierające azbest. Przewidywane zadania związane
z monitorowaniem realizacji „Programu” to:
 gromadzenie i aktualizacja danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów
zawierających azbest,
 kontrola wykorzystania środków finansowych.
Jednostką odpowiedzialną za nadzór nad realizacją Programu jest Urząd Miejski
w Lubsku. Obowiązek ten realizować będą wskazani pracownicy Urzędu. Co cztery lata
powinny być składane sprawozdania z realizacji Programu oraz powinno się dokonywać
weryfikacji jego zapisów. Ocena wdrażania Programu powinna być wykonywana przy
uwzględnieniu zaproponowanych w tabeli nr 7 wskaźników monitorowania.

Wskaźniki monitoringu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Lubsko
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wskaźnik
Ilość wyrobów azbestowych znajdujących się w
nieruchomościach, budynkach, budowlach, obiektach,
urządzeniach i instalacjach
Ilość wytworzonych odpadów azbestowych poprzez usunięcie
wyrobów zawierających azbest
Ilość odpadów azbestowych przekazanych na składowiska
Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w
stosunku do ilości zinwentaryzowanej
Szacunkowy całkowity koszt usunięcia odpadów zawierających
azbest
Źródło: opracowanie własne

Jednostka

Stan
na 2016 r.

Mg

508,65

Mg

122,42

Mg

122,42

%

24,07

zł

133 552,82

5.15. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Lubsko na lata 2019 – 2023
Program opracowany został w 2018 roku i przyjęty uchwałą Nr III/12/18 Rady Miejskiej w
Lubsku z dnia 07 grudnia 2018 roku.
Zarząd nad lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy na
terenie miasta i gminy, zgodnie z uchwałą nr XIII/81/07 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29
października 2007 roku powierzony został Zakładowi Gospodarowania Mieniem Komunalnym
w Lubsku.
Zarządzanie obejmuje prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomościami i utrzymanie
należytego stanu technicznego budynków, prowadzenie remontów bieżących i konserwacji
budynków oraz obsługę finansowo - księgową zarządzanego zasobu.
Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest zadaniem
własnym gminy, nałożonym na nią przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.
U z 2020 roku, poz. 611).
Mieszkaniowy zasób objęty wieloletnim programem, stanowią lokale będące własnością
Gminy. Celem programu jest dążenie do racjonalnego gospodarowania posiadanym zasobem
Gminy, a w szczególności:
- utrzymanie zasobu mieszkaniowego w dobrym poziomie technicznym,
- tworzenie warunków dla poprawy sytuacji mieszkaniowej mieszkańców gminy.
Realizacja wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubsko
na lata 2019-2023 zakłada poprawę stanu technicznego budynków i lokali komunalnych,
jednakże w pierwszych latach jego obowiązywania będzie to trudne do zrealizowania ze
względu na ograniczone środki finansowe i wprowadzony program postępowania
naprawczego.
Bieżące konserwacje, naprawy i remonty w zakresie robót zduńskich, wymiany instalacji
elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i gazowych przyczyniają się do powolnej poprawy
wyposażenia lokali, ale jeżeli chodzi o elementy budynków, takie jak: konstrukcje dachowe
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łącznie z pokryciem, elewacje, elementy konstrukcyjne budynków (ściany, stropy, klatki
schodowe), gdzie wymagane jest zaangażowanie znacznie większych środków finansowych, w
dalszym ciągu ulegają systematycznemu pogorszeniu.
Nakłady finansowe na remont i modernizację istniejącego zasobu mieszkaniowego są
niewystarczające w porównaniu do potrzeb. Bieżące drobne naprawy i konserwację doraźnie
poprawiają substancję budynków, lecz nie hamują znacznie szybciej postępującego procesu
starzenia technicznego budynków.
Rozwiązaniem problemów mieszkaniowych jest budowa nowych budynków wielorodzinnych,
remonty kapitalne budynków własnych bądź pozyskiwanych w formie pustostanów od innych
osób. Remonty kapitalne budynków własnych będą możliwe do wykonania w przypadku
dysponowania przez Gminę Lubsko wolnymi lokalami mieszkalnymi, do których będzie można
przesiedlić mieszkańców.
Poprawa istniejącego stanu technicznego budynków wymaga znacznych nakładów
remontowych.
Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy Lubsko w czterostopniowej skali i ujęciu
procentowym, przedstawia się następująco:
Lp.
Stan techniczny
Lokale w budynkach w 100
Lokale w budynkach
% komunalne
wspólnot mieszkaniowych
1.
dobry
15 %
20 %
2.
średni
50 %
25 %
3.
niezadowalający
26 %
40 %
4.
zły
9%
15 %
Przy określeniu stanu technicznego nieruchomości założono:
- dobry – gruntowej naprawy wymaga jeden podstawowy element budynku,
- średni – wymiany lub naprawy gruntowej wymagają nie więcej niż dwa elementy
podstawowe budynku,
- niezadowalający – wymiany lub naprawy gruntowej wymagają trzy elementy główne
budynku,
- zły – budynek wymaga remontu kapitalnego tzn. wymiany lub gruntowej naprawy ok.
60 % podstawowych elementów budowlanych.
Wyposażenie lokali w urządzenia techniczne w ujęciu procentowym, przedstawia się
następująco:
Budynki
Obszar
centralne
łazienka
WC
Gaz
ogrzewanie
ziemny
w 100% Gminy miasto
13,79 % 42,53 %
77,01 %
Lubsko
gmina
33,33 % 26,67 %
wspólnot
miasto
5,58 %
6,92 % 54,42 %
95,96 %
mieszkaniowych
z udziałem
gmina
20,00 %
60,00 % 80,00 %
20,00 %
Gminy Lubsko
Ze względu na ograniczone środki finansowe utrzymanie należytego stanu technicznego
komunalnych zasobów mieszkaniowych jest trudne. Ograniczone środki finansowe pozwalają
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jedynie na realizację najpilniejszych potrzeb i wymuszają dokonywanie trudnych wyborów w
ustalaniu priorytetów wykonywania remontów. Brak remontów kompleksowych niekorzystnie
wpływa na budynki.

Przewidywany plan finansowy remontów bieżących budynków i lokali oraz kosztów
konserwacji w zasobie gminy, w latach 2019 – 2023 z uwzględnieniem programu
postępowania naprawczego Gminy Lubsko:
Remonty (zł)
2019
2020
2021
2022
2023
(wykonanie
budżetu)

Pokrycie dachowe
Roboty murowe
Instalacje wodne,
kanalizacyjne, elektryczne,
gazowe
Roboty malarskie, remont
klatek schodowych
Stolarka otworowa – drzwi,
okna
Roboty stolarskie
Roboty zduńskie, centralne
ogrzewanie
Konserwacje, naprawy bieżące
Razem

(plan
budżetu)

9.801
9.800
59.647

16.000
9.900
28.100

17.500
10.900
32.800

50.000
30.000
80.000

50.000
30.000
80.000

14.681

2.000

2.300

10.000

10.000

3.792

16.000

17.500

40.000

40.000

0
38.855

4.000
30.000

4.400
31.500

15.000
80.000

15.000
80.000

7.435
144.011

12.500
118.500

13.100
130.000

40.000
345.000

40.000
345.000

Sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobu gminy prowadzona jest w oparciu o Ustawę o gospodarce
nieruchomościami oraz obowiązującą Uchwałę Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie zasad sprzedaży
nieruchomości.
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VI. Realizacja uchwał rady gminy
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
Burmistrz Lubska jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in.
wykonywanie uchwał Rady Miejskiej w Lubsku.
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz Lubska
przy pomocy Urzędu Miejskiego w Lubsku realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską
w 2019 r. w sposób określony tymi uchwałami.
W 2019 roku Rada Miejska obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie
z planem pracy rady przyjętym uchwałą Nr IV/21/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. Wypełniając
dyspozycję zawartą w planie pracy w 2019 roku Rada Miejska obradowała na 10 sesjach
zwyczajnych, 2 sesjach nadzwyczajnych i podjęła 102 uchwały.
Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu
gospodarowania mieniem komunalnym, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i
ładem przestrzennym.
Podjęte przez Radę Miejską uchwały Burmistrz Lubska zgodnie z woj. 90 ust. 1 i 2
ustawy o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów
nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Lubuski, a w zakresie spraw
finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.
Zgodnie z woj. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie
uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące
akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
W siedmiu podjętych przez Radę Miejską uchwałach organy nadzoru dopatrzyły się
nieprawidłowości prawnych. W jednym przypadku uchwała została unieważniona w całości, w
pozostałych sześciu aktach stwierdzono nieważność ich poszczególnych paragrafów bądź zdań.
Pozostałe 95 uchwały są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają
właściwego gospodarowania finansami publicznymi.
Nie zaszła również potrzeba wydawania przez organ nadzoru, jakim jest Wojewoda
Lubuski zarządzeń zastępczych w trybie woj. 98a ust. 1 i 2 ustawy samorządowej.
Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem
procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy sposób
wykonania uchwał zawiera poniższa tabela.
l.p. Numer i data
w sprawie
sposób wykonania
podjęcia
1.

V/28/19 z dn.
08.02.2019 r.

2.

V/29/19 z dn.
08.02.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały NR XLV/295/14
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia
26.02.2014r. w sprawie wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o zezwolenie na świadczenie usług w
zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki opłaty na terenie Gminy

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Lub.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
11.02.2019 r. poz. 416.
Uchwała w trakcie realizacji.
(obowiązuje)
Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dz. Urz. Woj. Lub. I wchodzi w
życie z dniem 1.03.2019r.
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Lubsko.

3.

V/30/19 z dn.
08.02.2019 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów.

4.

V/31/19 z dn.
08.02.2019 r.

5.

V/32/19 z dn.
08.02.2019 r.

6.

V/33/19 z dn.
08.02.2019 r.
VI/34/19 z dn.
13.03.2019 r.

w sprawie zamiaru zmiany siedziby Szkoły
Podstawowej nr 2 w Lubsku im. Bolesława
Chrobrego w Lubsku
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Podstawowej nr 3 z oddziałami
integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w
Lubsku.
w sprawie zamiaru zmiany siedziby
Przedszkola nr 3 w Lubsku.
w sprawie skargi mieszkanki na działalność
kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubsku.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy z
pełnionej funkcji.
w sprawie postanowienia o odbieraniu
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, położonych na terenie
Gminy Lubsko, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

7.
8.
9.

VI/35/19 z dn.
13.03.2019 r.
VII/36/19 z dn.
20.03.2019 r.

10.

VII/37/19 z dn.
20.03.2019 r.

11.

VII/38/19 z dn.
20.03.2019 r.

12.

VII/39/19 z dn.
20.03.2019 r.

13.

VII/40/19 z dn.
20.03.2019 r.

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
11.02.2019 r. poz. 417.
Uchwała w trakcie realizacji.
(obowiązuje)
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Lub.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
11.02.2019 r. poz. 417.
Uchwałą nr 51/2019
RIO.II.K.0000.51.2019
Kolegium RIO stwierdziło
nieważność §5 pkt 3, § 6 i 7 w
związku z istotnym naruszeniem
przepisów, nieistotne naruszenie
prawa brak w podstawie prawnej
woj. 47§ 4a ustawy Ordynacja
podatkowa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Brak zgody Lubuskiego
Kuratora Oświaty.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Skarga uznana za bezzasadną w całości.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dz. Urz. Woj. Lub. I wchodzi w
życie z dniem 1.01.2020r.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
22.03.2019 r. poz. 860.
Wykonano.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
Uchwała wchodzi w życie z dniem
bonifikaty od ceny sprzedaży budynku
podjęcia.
mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy Sprzedano 16.04.2019r.
w trybie bezprzetargowym.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
Uchwała wchodzi w życie z dniem
bonifikaty od ceny sprzedaży budynku
podjęcia. Wykonano.
mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy Sprzedano 24.05.2019r.
w trybie bezprzetargowym.
w sprawie określenia” Programu opieki nad Uchwała wchodzi w życie po
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania upływie 14 dni od ogłoszenia w
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Dz. Urz. Woj. Lub.
Lubsko.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
22.03.2019 r. poz. 861.
Wykonano.
w sprawie wyrażenia zgody na
Uchwała wchodzi w życie z dniem
bezprzetargowe zbycie nieruchomości
podjęcia. W trakcie realizacji.
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14.
15.

VII/41/19 z dn.
20.03.2019 r.
VII/42/19 z dn.
20.03.2019 r.

16.

VII/43/19 z dn.
20.03.2019 r.

17.

VII/44/19 z dn.
20.03.2019 r.

18.

VII/45/19 z dn.
20.03.2019 r.

19.

VII/46/19 z dn.
20.03.2019 r.
VII/47/19 z dn.
20.03.2019 r.

20.

21.

VII/48/19 z dn.
20.03.2019 r.

22.

VII/49/19 z dn.
20.03.2019 r.

23.

VIII/50/19 z dn.
25.04.2019 r.

stanowiącej własność Gminy Lubsko.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej
Gminy Lubsko na rok 2019.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubsko na lata 20192038.
w sprawie zmieniająca uchwałę nr
XLI/306/06 Rady Miejskiej w Lubsku z
dnia 23 maja 2006r. w sprawie zasad
udzielania i rozmiarów zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dla
dyrektorów szkół i przedszkoli,
wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli
pełniących obowiązki w ich zastępstwie
oraz dla nauczycieli pełniących inne
stanowiska kierownicze, ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiary
godzin zajęć nauczycieli realizujących w
ramach stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin oraz
ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach, dla których gmina
Lubsko jest organem prowadzącym.
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/70/15
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 lipca
2015 r. w sprawie przyjęcia Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Lubsko na lata 2015-2020.
w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie Województwa
Lubuskiego na realizację II etapu budowy
obwodnicy Lubska.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Lubsko.
w sprawie skargi mieszkańca Lubska na
działalność kierownika Zakładu
Gospodarowania Mieniem Komunalnym w
Lubsku.
w sprawie skargi nauczyciela na działalność
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Bolesława Chrobrego w Lubsku.
w sprawie skargi mieszkańca Lubska na
działalność dyrektora Lubskiego Domu
kultury.
w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 3
w Lubsku poprzez zmianę siedziby.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dz. Urz. Woj. Lub. I wchodzi w
życie z dniem 1.09.2019r.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
22.03.2019 r. poz. 862.
Wykonano.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Program w realizacji.
Apel przesłano do Pani Marszałek
Województwa Lubuskiego i do
Przewodniczącej Sejmiku Województwa
Lubuskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Wykonano.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Skargę uznano za bezzasadną w całości.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Skarga uznana za zasadną w
części.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Skargę uznano za zasadną w całości.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości: tablica ogłoszeń w Urzędzie i
w Przedszkolu oraz w BIP. Wykonano.
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24.

VIII/51/19 z dn.
25.04.2019 r.

25.

VIII/52/19 z dn.
25.04.2019 r.

26.

VIII/53/19 z dn.
25.04.2019 r.

27.

VIII/54/19 z dn.
25.04.2019 r.

28.

VIII/55/19 z dn.
25.04.2019 r.

29.

VIII/56/19 z dn.
25.04.2019 r.

30.

VIII/57/19 z dn.
25.04.2019 r.

31.

VIII/58/19 z dn.
25.04.2019 r.

32.

IX/59/19 z dn.

w sprawie przekształcenia Szkoły
Uchwała wchodzi w życie z dniem
Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego podjęcia i podlega podaniu do publicznej
w Lubsku poprzez zmianę siedziby.
wiadomości: tablica ogłoszeń w Urzędzie i
w SP-2 oraz w BIP. Wykonano.
w sprawie dofinansowania doskonalenia
Uchwała wchodzi w życie po
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w upływie 14 dni od ogłoszenia w
przedszkolach oraz szkołach, dla których
Dz. Urz. Woj. Lub.
Gmina Lubsko jest organem prowadzącym. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
30.04.2019 r. poz. 1351.
Wykonano.
w sprawie poboru podatków od
Uchwała wchodzi w życie po
nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze upływie 14 dni od ogłoszenia w
inkasa.
Dz. Urz. Woj. Lub.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
30.04.2019 r. poz. 1352.
Wykonano.
w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
kąpielisk zorganizowanych na terenie
dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
Gminy Lubsko w 2019 roku.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
30.04.2019 r. poz. 1353.
Wykonano.
w sprawie statutu Zakładu Gospodarowania Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
Mieniem Komunalnym w Lubsku.
dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
30.04.2019 r. poz. 1354
uchwała wprowadzona w życie. Zapisy
uchwały są realizowane.
w sprawie określenia wymagań, jakie
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
działalności w zakresie ochrony przed
30.04.2019 r. poz. 1355.
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i
ich części.
w sprawie opłaty od posiadania psów.
Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Lub.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
30.04.2019 r. poz. 1356.
Uchwałą nr 104/2019
RIO.II.K.0000.104.2019
Kolegium RIO stwierdziło
nieważność w części obejmujący
zapis w §6 ust. 4.
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/165/16
z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/53/19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
30.04.2019 r. poz. 1357.
W trakcie realizacji ( obowiązuje )
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
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30.05.2019 r.

Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie poboru dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
podatków od nieruchomości, rolnego i
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
leśnego w drodze inkasa.
03.06.2019 r. poz. 1598.

33.

IX/60/19 z dn.
30.05.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/19
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie opłaty dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
od posiadania psów.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
03.06.2019 r. poz. 1599.

34.

IX/61/19 z dn.
30.05.2019 r.

35.

IX/62/19 z dn.
30.05.2019 r.

36.

IX/63/19 z dn.
30.05.2019 r.
IX/64/19 z dn.
30.05.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/103/15 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie opłaty dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
targowej.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
03.06.2019 r. poz. 1600.
Wykonano.
w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/344/18 Uchwała wchodzi w życie z dniem
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 września podjęcia.
2018 r. w sprawie uchwalenia Programu
Postępowania Naprawczego Gminy Lubsko.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej
Uchwała wchodzi w życie z dniem
Gminy Lubsko na rok 2019
podjęcia.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Uchwała wchodzi w życie z dniem
Finansowej Gminy Lubsko na lata 2019podjęcia.
2038
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubsko Uchwała wchodzi w życie z dniem
długoterminowej pożyczki z budżetu
podjęcia.
państwa.
w sprawie przekazania w drodze darowizny Uchwała wchodzi w życie z dniem
prawa własności nieruchomości gruntowej. podjęcia. Dokonano wpisu w księdze
wieczystej.
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/165/16 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie terminu, dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
03.06.2019 r. poz. 1601.
W trakcie realizacji ( obowiązuje )
w sprawie udzielenia wotum zaufania
Uchwała wchodzi w życie z dniem
Burmistrzowi Lubska
podjęcia.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Uchwała wchodzi w życie z dniem
finansowego wraz ze sprawozdaniem z
podjęcia.
wykonania budżetu Gminy Lubsko za rok
2018.
w sprawie udzielenia absolutorium
Uchwała wchodzi w życie z dniem
Burmistrzowi Lubska z tytułu wykonania
podjęcia.
budżetu za rok 2018.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej
Uchwała wchodzi w życie z dniem
Gminy Lubsko na rok 2019.
podjęcia. Wykonano.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Uchwała wchodzi w życie z dniem
Finansowej Gminy Lubsko na lata 2019podjęcia.
2034.
w sprawie określenia wzoru wniosku o
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
wypłatę zryczałtowanego dodatku
dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
energetycznego.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
12.07.2019 r. poz. 2012.
Wykonano. W trakcie realizacji

37.
38.

IX/65/19 z dn.
30.05.2019 r.

39.

IX/66/19 z dn.
30.05.2019 r.

40.

IX/67/19 z dn.
30.05.2019 r.

41.

X/68/19 z dn.
28.06.2019 r.
X/69/19 z dn.
28.06.2019 r.

42.

43.

X/70/19 z dn.
28.06.2019 r.

44.

X/71/19 z dn.
28.06.2019 r.
X/72/19 z dn.
28.06.2019 r.

45.
46.

X/73/19 z dn.
28.06.2019 r.
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47

X/74/19 z dn.
28.06.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
utworzenia Środowiskowego Domu
Samopomocy w Lubsku i nadaniu statutu

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
12.07.2019 r. poz. 2013.
Wykonano. W trakcie realizacji

48

X/75/19 z dn.
28.06.2019 r.
XI/76/19 z dn.
29.08.2019 r.

w sprawie skargi mieszkańca na działalność
dyrektora Lubskiego Domu Kultury.
w sprawie powołania zespołu opiniującego
kandydatury na ławników Sądu Rejonowego
w Żarach.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej
Gminy Lubsko na rok 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Skarga bezzasadna w całości.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubsko na lata 20192034.
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców
wsi Raszyn
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie
organu wykonawczego jednostki samorządu
terytorialnego Gminy Lubska.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
ulicznej instalacji oświetleniowej
stanowiącej własność Gminy Lubsko.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Lubsko oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych,
od dnia 1 września 2019 roku.
w sprawie dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
przedszkolach oraz szkołach, dla których
Gmina Lubsko jest organem prowadzącym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

49
50.

XI/77/19 z dn.
29.08.2019 r.

51.

XI/78/19 z dn.
29.08.2019 r.

52.

XI/79/19 z dn.
29.08.2019 r.
XI/80/19 z dn.
29.08.2019 r.

53.
54.

XI/81/19 z dn.
29.08.2019 r.

55.

XII/82/19 z dn.
26.09.2019 r.

56.

XII/83/19 z dn.
26.09.2019 r.

57.

XII/84/19 z dn.
26.09.2019 r.

58.

XII/85/19 z dn.
26.09.2019 r.

59.

XII/86/19 z dn.
26.09.2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia.
Uchwałą nr 172/2019
RIO.II.K.0000.172.2019
Kolegium RIO stwierdziło
nieistotne naruszenie prawa (w
załączniku nr 1 do uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Nie uwzględniono petycji.
Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.
Skarga bezzasadna w całości.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Dokonano transakcji – zawarta umowa –
12.11.2019r.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
30.09.2019 r. poz. 2578.
Wykonano. W trakcie realizacji.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
01.10.2019 r. poz. 2588.
Wykonano
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
cmentarzy komunalnych Gminy Lubsko.
dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
01.10.2019 r. poz. 2589.
W trakcie realizacji ( obowiązuje )
w sprawie zasad i trybu korzystania z
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
cmentarzy komunalnych w Gminie Lubsko. dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
01.10.2019 r. poz. 2590.
W trakcie realizacji ( obowiązuje )
w sprawie wyrażenia zgody na
Uchwała wchodzi w życie z dniem
bezprzetargowe zbycie nieruchomości
podjęcia.
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stanowiącej własność Gminy Lubsko.
w sprawie nieodpłatnego przekazania
środków trwałych Gminy Lubsko na rzecz
Lubskiego Domu Kultury.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lubsko.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębach: Chocicz,
Chocimek, Mokra i Lutol, Gmina Lubsko.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej
Gminy Lubsko na rok 2019.

60.

XII/87/19 z dn.
26.09.2019 r.

61.

XII/88/19 z dn.
26.09.2019 r.

62.

XII/89/19 z dn.
26.09.2019 r.

63.

XII/90/19 z dn.
26.09.2019 r.

64.

XII/91/19 z dn.
26.09.2019 r.

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i
zbywania przez Gminę Lubsko udziałów i
akcji w spółkach prawa handlowego.

65.

XII/92/19 z dn.
26.09.2019 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy.

66.

XII/93/19 z dn.
26.09.2019 r.

67.

XII/94/19 z dn.
26.09.2019 r.

68.

XIII/95/19 z dn.
28.10.2019 r.

69.

XIII/96/19 z dn.
28.10.2019 r.

70.

XIII/97/19 z dn.
28.10.2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr VII/36/19
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 marca
2019r. w sprawie postanowienia o
odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, położonych na
terenie Gminy Lubsko, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubsko na lata 20192034.
w sprawie stwierdzenia zakończenia
działalności dotychczasowego Gimnazjum
nr 1 im. Królowej Jadwigi w Lubsku.
w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów
przedszkolnych działających przy Szkole
Podstawowej nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w
Lubsku.
w sprawie zamiaru zmiany siedziby

71.

XIII/98/19 z dn.

Dokonano transakcji – zawarta umowa –
29.01.2020r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
W trakcie realizacji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
W trakcie realizacji
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia.
Uchwałą nr 186/2019
RIO.II.K.0000.186.2019
Kolegium RIO stwierdziło
nieistotne naruszenie prawa
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
09.10.2019 r. poz. 2699.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
01.10.2019 r. poz. 2591.
uchwała wprowadzona w życie. Zapisy
uchwały są realizowane.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Lub. z mocą obowiązywania od dnia
1.01.2019 r.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
01.10.2019 r. poz. 2592.
Wykonano.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Wykonano
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Odstąpiono od wykonania.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Brak zgody Lubuskiego Kuratora Oświaty.
w sprawie zamiaru zmiany siedziby Szkoły Uchwała wchodzi w życie z dniem

Przedszkola nr 5 w Lubsku.
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28.10.2019 r.
72.

XIII/99/19 z dn.
28.10.2019 r.

73.

XIII/100/19 z dn.
28.10.2019 r.

74.

XIII/101/19 z dn.
28.10.2019 r.

75.

XIII/102/19 z dn.
28.10.2019 r.

76.

XIII/103/19 z dn.
28.10.2019 r.

77.

XIII/104/19 z dn.
28.10.2019 r.

78.

XIII/105/19 z dn.
28.10.2019 r.
XIII/106/19 z dn.
28.10.2019 r.
XIV/107/19 z dn.
13.11.2019r.

79.
80.
81

XV/108/19 z dn.
29.11.2019

82

XV/109/19 z dn.
29.11.2019

83

XV/110/19 z dn.
29.11.2019

84

XV/111/19 z dn.
29.11.2019

Podstawowej nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Adama Mickiewicz w
Lubsku.
w sprawie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Lubsku,
zlokalizowanej w Mierkowie.
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/19
Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie opłaty
od posiadania psów.

podjęcia.
Brak zgody Lubuskiego Kuratora Oświaty.

w sprawie wyrażenia zgody na
bezprzetargowe zbycie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lubsko.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej
Gminy Lubsko na rok 2019
w sprawie wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Żarach
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/65/19
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja
2019 roku.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych oraz w
schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi.
w sprawie uchwalenia programu współpracy
Gminy Lubsko z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.
w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w
Lubsku oraz Regulaminu Klubu „Senior+”
w Lubsku i zasad kwalifikowania
uczestników.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
W trakcie realizacji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Wykonano
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
30.10.2019 r. poz. 2872.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
Uchwała wchodzi w życie z dniem
bonifikaty od ceny sprzedaży budynku
podjęcia.
mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy Sprzedano 27.01.2020r.
w trybie bezprzetargowym.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Uchwała wchodzi w życie z dniem
miejscowego planu zagospodarowania
podjęcia.
przestrzennego terenu położnego przy ul.
W trakcie realizacji.
Reymonta w Lubsku.
w sprawie wyrażenia zgody na
Uchwała wchodzi w życie z dniem
bezprzetargowe zbycie nieruchomości
podjęcia.
stanowiącej własność Gminy Lubsko.
W trakcie realizacji.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
11.12.2019 r. poz. 3360.
W trakcie realizacji
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
13.12.2019 r. poz. 3413.
W trakcie realizacji

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub. Z
mocą obowiązującą od 01.01.2020r.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
11.12.2019 r. poz. 3361.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
odpłatności za pobyt w Klubie „ Senior+” w dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
Lubsku oraz trybu ich pobierania.
mocą obowiązującą od 01.01.2020r.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
12.12.2019 r. poz. 3379.
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XV/112/19 z dn.
29.11.2019

w sprawie ustalenia „ Regulaminu
określającego zasady, tryb i opłaty z
korzystania ze świetlic wiejskich na terenie
Gminy Lubsko”.

86

XV/113/19 z dn.
29.11.2019

87

XV/114/19 z dn.
29.11.2019

88

XV/115/19 z dn.
29.11.2019

89

XV/116/19 z dn.
29.11.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia w sprawie przyjęcia od
Gminy Jasień zadania publicznego w
zakresie pomocy społecznej.
w sprawie zamiaru przekształcenia
oddziałów przedszkolnych w Szkole
Podstawowej w Górzynie w Przedszkole w
Górzynie i zamiaru utworzenia Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego w Górzynie.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Lubsko na 2020 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości w roku 2020.
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XV/117/19 z dn.
29.11.2019

91

XV/118/19 z dn.
29.11.2019

92

XV/119/19 z dn.
29.11.2019
XV/120/19 z dn.
29.11.2019

93

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubsko.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Lubsko.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej
Gminy Lubsko na rok 2019.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubsko na lata 20192034.
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XVI/123/19 z dn.
30.12.2019

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców
wsi Tymienice
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/65/19
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja
2019 roku.
w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy
Lubsko na rok 2020.
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XVI/124/19 z dn.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej

94
95

XV/121/19 z dn.
29.11.2019
XV/122/19 z dn.
29.11.2019

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
mocą obowiązującą od 01.01.2020r.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
12.12.2019 r. poz. 3380.
W trakcie realizacji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
W trakcie realizacji
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Odstąpiono od wykonania
Uchwała wchodzi w życie z dniem
01.01.2020r.
W trakcie realizacji
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz.
Woj. Lub 09.12.2019 poz. 3305.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
01.01.2020r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
W trakcie realizacji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
W trakcie realizacji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Uchwałą nr 251/2019
RIO.II.K.0000.251.2019
Kolegium RIO stwierdziło
nieprawidłowość w załączniku nr
2 do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Nie uwzględniono petycji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwała wchodzi w życie z dniem
01.01.2020r. i podlega ogłoszeniu w Dz.
Urz. Woj. Lub. 17.01.2020 poz. 223
Uchwałą nr 60/2020
RIO.II.K.0000.60.2020 Kolegium RIO
umorzono postępowanie nadzorcze w
stosunku do uchwały budżetowej .
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30.12.2019

Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 01.01.2020r.
2020-2034.
Uchwałą nr 43/2020
RIO.II.K.0000.43.2020 Kolegium RIO
stwierdziło nieważność uchwały. Została
podjęta nowa uchwała na sesji w dniu 30
stycznia 2020r.
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XVI/125/19 z dn.
30.12.2019

99

XVI/126/19 z dn.
30.12.2019

100

XVI/127/19 z dn.
30.12.2019

101

XVI/128/19 z dn.
30.12.2019
XVI/129/19 z dn.
30.12.2019

w sprawie skargi mieszkańca na działalność Uchwała wchodzi w życie z dniem
Burmistrza Lubska.
podjęcia. Skarga uznana za bezzasadną w
całości.
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych
Uchwała wchodzi w życie z dniem
komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2020 podjęcia.
rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Uchwała wchodzi w życie z dniem
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
podjęcia.
Lubsku na 2020 rok.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej
Uchwała wchodzi w życie z dniem
Gminy Lubsko na rok 2019.
podjęcia.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
paliwa w gminie Lubsko na rok szkolny
dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lub.
2019/2020 w celu ustalenia zwrotu
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub.
rodzicom kosztów przewozu dzieci,
09.01.2020 r. poz. 114.
młodzieży i uczniów oraz rodziców.
W trakcie realizacji
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VII. Pomoc społeczna w Gminie Lubsko w 2019 roku
Pomoc i wsparcie w gminie Lubsko z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało 1575 osób, co
stanowiło 8,71 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2018 roku,
łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 337 osób. W
przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 683
osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2018 o 241 osoby. W gminie Lubsko najczęściej
występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami
ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubsku w 2019 roku było kolejno: ubóstwo - 530, niepełnosprawność - 350,
bezrobocie - 409, długotrwała lub ciężka choroba – 320, alkoholizm - 79 oraz bezradność w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 69.
Wśród beneficjentów świadczeń z pomocy społecznej obserwuje się ogólny spadek, widoczny
zarówno w liczbie rodzin, jak i ich członków korzystających ze świadczeń. Przeważającą
większość korzystających ze świadczeń stanowią mężczyźni w wieku produkcyjnym, obraz ten
zmienia się w odniesieniu do osób w wieku poprodukcyjnym, gdzie dominują kobiety. W
porównaniu z rokiem poprzednim na terenie gminy Lubsko obserwowany jest ogólny spadek
osób korzystających z pomocy społecznej będących w wieku poprodukcyjnym,
prawdopodobnie na skutek zmiany w przepisach emerytalnych.
Trend spadkowy obserwowany jest również w ilości przyznawanych świadczeń finansowych i
niefinansowych z pomocy społecznej. Pomiędzy gospodarstwami jednoosobowymi a
wieloosobowymi istnieje widoczna różnica w rozkładzie świadczeń - w pierwszym przypadku
przeważa pomoc finansowa. Różnica ta może wynikać z obecności w rodzinach
wieloosobowych dzieci, które obejmowane są pomocą niefinansową w formie dożywiania w
placówce oświaty. W strukturze rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej
stwierdza się przewagę jednoosobowych gospodarstw domowych, następnie rodzin
wielodzietnych oraz dwuosobowych gospodarstw domowych.
Głównym powodem przyznawania pomocy społecznej przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lubsku poza stwierdzeniem ustawowego ubóstwa, staje się trudna
sytuacja zdrowotna podyktowana niepełnosprawnością czy też długotrwałą lub ciężką chorobą.
Zmniejszyła się liczba rodzin, w których dominował problem bezrobocia.
Systematycznie zmniejsza się wskaźnik deprywacji lokalnej, co oznacza , że potrzeby
społeczności są zaspokajane przez Gminę w coraz większym stopniu.
Obserwowany jest trend wzrostowy w odniesieniu do zapotrzebowania na usługi opiekuńcze.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie są świadczone na
terenie gminy Lubsko od kwietnia 2018 r.
W porównaniu z rokiem ubiegłym beneficjenci pomocy społecznej skorzystali z większej
liczby porad specjalistycznych.
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Tendencję wzrostową wykazuje świadczenie dla mieszkańców gminy Lubsko pracy socjalnej
- przyrost około 26% w porównaniu z 2018 r. Ponad dwukrotnie wzmożono pracę w oparciu o
kontrakt socjalny. Przeprowadzono również więcej wywiadów środowiskowych.
Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby
rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć,
wskaźnika deprywacji lokalnej, liczby długotrwale korzystających z pomocy społecznej w
podziale na płeć i grupy wiekowe, liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń
pieniężnych i niepieniężnych, liczby osób korzystających z usług opiekuńczych, liczby rodzin
korzystających z poradnictwa specjalistycznego, wskaźnika pracy socjalnej, liczby rodzin
korzystających z interwencji kryzysowej, wskaźnika kontraktu socjalnego w podziale na typy,
wskaźnika projektów socjalnych.

Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking

LICZBA
RODZIN OGÓŁEM
530

UBÓSTWO
350
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
280
BEZROBOCIE
320
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA
69
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM
59
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA
79
ALKOHOLIZM
41
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY NIEPEŁNE
40
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - W TYM: WIELODZIETNOŚĆ
24
BEZDOMNOŚĆ
11
PRZEMOC W RODZINIE
14
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU
KARNEGO
19
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY WIELODZIETNE
7
NARKOMANIA
2
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ZDARZENIE LOSOWE

DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i
sprawozdawczym)

WSPARCIA (w całym okresie

Prognoza
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2018
Rok oceny
2020
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA
Liczba osób
1 912
1 575
1575
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE
Liczba osób
2
1 233
945
945
W tym: osoby długotrwale korzystające
3
924
683
683
Wiek 0-17
4
364
212
212
Wiek produkcyjny *
5
744
421
421
Wiek poprodukcyjny **
6
125
50
50
Liczba rodzin
7
866
676
676
Liczba osób w rodzinach
8
1 763
1 302
1 302
w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6)
Ogółem
9
631
481
481
W tym: osoby długotrwale korzystające
10
479
355
355
Wiek 0-17
11
183
111
111
Wiek 18-59
12
367
206
206
Wiek 60 lat i więcej
13
81
38
38
OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY
Liczba osób ogółem
14
1 233
1 082
1 082
Liczba rodzin
15
947
861
861
Liczba osób w rodzinach
16
1 947
1 439
1 439
KONTRAKT SOCJALNY
Liczba zawartych kontraktów socjalnych - 17
191
110
110
ogółem
Liczba osób objętych kontraktem
18
219
112
112
socjalnym - ogółem
* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat
** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej

Obserwowany jest także spadek wśród rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych:
świadczenia wychowawczego, zasiłków rodzinnych z dodatkami i jednorazowej zapomogi z
tytułu rodzenia dziecka. Wzrasta ogólna ilość świadczeń przyznających zasiłki pielęgnacyjne z
tytułu posiadanej niepełnosprawności oraz świadczeń opiekuńczych przyznawanych z tytułu
sprawowanej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, co związane jest ze
zwiększeniem nakładów finansowych na powyższe świadczenia.
Liczba pobierających w roku oceny zasiłek wychowawczy wyniosła 992 rodziny. W stosunku
do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 135 rodzin (co stanowi spadek o 12 % w stosunku do
roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku
wychowawczego wyniosła 10 328 681 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 629
687 zł. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 618 rodzin. W stosunku
do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 26 rodzin (co stanowi spadek o 4 % w stosunku do
roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego
wyniosła 2 664 623,81 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 77153,62 zł.
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W porównaniu z latami ubiegłymi spada liczba osób i rodzin korzystających ze świadczenia
alimentacyjnego, co wpływa tym samym na zmniejszenie się wydatków na ten cel.
78% rodzin pobiera świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko spośród wszystkich rodzin
uprawnionych do tego świadczenia.
Spada liczba gospodarstw domowych pobierających pomoc w formie dodatków
mieszkaniowych i energetycznych. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej
szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin, które otrzymały świadczenie wychowawcze w
ciągu roku, kwoty świadczenia wychowawczego w ciągu roku, liczby rodzin i kwoty świadczeń
w zakresie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, jednorazowych dodatków
z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, liczby i kwot
świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego dla
niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych
stopniach niepełnosprawności, zasiłku pielęgnacyjnego dla osób, które ukończyły 75 lat,
specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych.
Kwota świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek
pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej
16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla osób które ukończyły
75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.
Kwota świadczeń
Świadczenia opiekuńcze

2015

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem

2016

2017

2018

2019

1 446 156,00 zł

1 431 162,00 zł

1 403 622,00 zł

1 459 041,00 zł

1 791 374,00 zł

237 762,00 zł

230 418,00 zł

220 932,00 zł

232 803,00 zł

283 248,00 zł

863 379,00 zł

845 631,00 zł

828 495,00 zł

875 082,00 zł

1 093 120,00 zł

13 311,00 zł

11 781,00 zł

11 016,00 zł

12 986,00 zł

17 316,00 zł

331 704,00 zł

343 332,00 zł

343 179,00 zł

338 170,00 zł

397 690,00 zł

1 096 880,00 zł

1 302 642,00 zł

1 545 859,00 zł

1 704 853,00 zł

1 926 425,00 zł

223 808,00 zł

301 299,00 zł

347 725,00 zł

385 958,00 zł

476 146,00 zł

Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek
pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne,
specjalny zasiłek opiekuńczy

2 766 844,00 zł

3 035 103,00 zł

3 297 206,00 zł

3 549 852,00 zł

4 193 945,00 zł

RAZEM:

6 979 844,00 zł

7 501 368,00 zł

7 998 034,00 zł 8 558 745,00 zł 10 179 264,00 zł

Zasiłek pielęgnacyjny - dla
niepełnosprawnego dziecka
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie
niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku
życia o znacznym stopniu
niepełnosprawności
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która
ukończyła 75 lat
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie
niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku
życia legitymującej się orzeczeniem o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku
do ukończenia 21 roku życia
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
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VIII. GOSPODARKA ODPADAMI
W Gminie Lubsko systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są
nieruchomości zamieszkałe. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej, są zobowiązane
do posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą wpisaną do rejestru
działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Lubska.
Odpady komunalne, to odpady powstające w gospodarstwach domowych z
wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, przetwarzanie
odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze
postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w
charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.
Na terenie Gminy Lubsko odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach
domowych, a także na terenach nieruchomości niezamieszkałych (obiekty użyteczności
publicznej oraz infrastruktury). Ponadto, odpady powstają również na terenach otwartych
(odpady z koszy ulicznych, zmiotki, odpady z placów targowych i zieleni publicznej).
Główne założenia systemu gospodarowania odpadami
1. Upowszechnienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła",
2. Osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
3. Wyeliminowanie dzikich składowisk odpadów oraz spalania odpadów komunalnych w
piecach domowych, a tym samym poprawa stanu środowiska,
4. Zmniejszenie masy odpadów komunalnych kierowanych na składowisko,
5. Zapewnienie szczelnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
6. Zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów
komunalnych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, poprzez
podział województw na regiony gospodarki odpadami,
7. Powstanie nowych instalacji i zakładów do zagospodarowania odpadów,
8. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
9. Kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
10. Unikanie stosowania toreb plastikowych na zakupy, w zamian korzystając z toreb
płóciennych,
11. Ograniczenie zakupu produktów jednorazowego użytku,
12. Kompostowanie odpadów zielonych,
13. Unikanie używania produktów, które na pewno trafią na składowisko odpadów (czyli nie
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nadających się do kompostowania, recyklingu),
14. Przekazywanie niepotrzebnej odzieży do punktów opieki społecznej lub do kontenerów na
odzież.
15. Unikanie produktów, które po wyrzuceniu stanowią odpady niebezpieczne,
16. Używanie akumulatorów nadających się do ponownego naładowania zamiast baterii
jednorazowych.
Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi w Gminie Lubsko określa
uchwała nr XXXV/182/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsko zmieniona uchwałą nr
LI/260/17Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 września 2017 r.
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Lubsko zobowiązany
jest:
 do wypełnienia i złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
 uiszczania zadeklarowanej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
na rachunek Gminy Lubsko w terminie do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc, którego
opłata dotyczy,
 do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników.
Podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest deklaracja
składana przez właściciela nieruchomości. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi pokrywają koszty funkcjonowania systemu, obejmujące koszty:




odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
obsługi administracyjnej systemu.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Lubsko jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 3, 68-300 Lubsko. Ww.
przedsiębiorstwo usługę świadczy na podstawie zawartej umowy z Gminą Lubsko.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady
komunalne, papier, metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, szkło
oraz inne odpady odebrane od właścicieli nieruchomości, transportowane są do stacji
przeładunkowej przy ul. Złotej w Lubsku prowadzonej przez Zakład Zagospodarowania
Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie.
Na terenie Gminy Lubsko odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach
domowych, a także na terenach nieruchomości niezamieszkałych (obiekty użyteczności
publicznej oraz infrastruktury). Ponadto, odpady powstają również na terenach otwartych
(odpady z koszy ulicznych, zmiotki, odpady z placów targowych i zieleni publicznej).
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Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Od dnia 16 listopada 2010 r. Gmina Lubsko jest wspólnikiem Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Marszowie. W związku z powyższym wszystkie
zadania inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zostały
przekazane dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o.
W celu wywiązania się z ustawowego obowiązku prowadzenia Punku Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, Gmina Lubsko zleciła prowadzenie PSZOK-u spółce
gminnej tj. Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Spółka z o.
o. Punkt ten znajduje się przy ul. Traugutta 3 w Lubsku i jest czynny od poniedziałku do soboty.
Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych w latach 2015- 2019:

Stawki opłaty za
odpady komunalne
na mieszkańca

zaległość w
opłacie za
odpady
komunalne
(informacja z
Wydziału
Podatków i
Opłat Urzędu
Miejskiego )

Zbiórka
selektyw
na

Zbiórka
nieselekt
ywna

Liczba osób
z deklaracji
(stan na
dzień 31
grudnia
danego
roku)

- 216 727,11

9

15

15 252

243,00 zł

243,00 zł

243,00 zł

brak danych

2 410 163,24

- 35 533,24

10

16

15 114

293,76 zł

293,76 zł

293,76 zł

41 325,85

2017

2 490 398,16

- 116 228,16

10

16

15 083

293,76 zł

293,76 zł

237,60zł

34 615,64

2018

2 583 645,48

- 194 893,48

10

16

15 018

293,76 zł

293,76 zł

237,60zł

48 152,25

2019

3 183 182,59

317 959,41

17

25

14 632

356,40 zł

356,40 zł

237,60 zł

150 615,07

Koszty
funkcjonowani
a systemu
gospodarowan
ia odpadami
(brutto)

Bilans
(wydatki –
przypisy)

2015

2 431 523,26

2016

Lata

Stawka za przyjęcie odpadów przez ZZO
w Marszowie
zmieszane

gabaryty

Bio

cena brutto / 1 tona odpadów

Koszty funkcjonowania systemu
2015

2016

Koszty funkcjonowania systemu
2017

2018

2019

PGKiM w Lubsku
( na podstawie
faktur)

1 230 552,00

1 036 800,00

1 036 800,00

1 036 800,00

1 166 400,00

ZZO Marszów (na
podstawie faktur)

776 166,30

965 777,14

996 933,31

1 099 054,38

1 289 799,23

PSZOK (na
podstawie faktur)

278 691,61

250 082,74

262 477,08

262 477,08

511 808,87

Koszty
administracyjne:
(wynagrodzenia,
szkolenia, wysyłka

146 113,35

157 503,36

194 187,77

185 314,02

215 174,49
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upomnień i
korespondencji,
opłata za subkonta w
PKO BP, prowizja
sołtysi (inkaso),
materiały biurowe i
eksploatacyjne,
wyjazdy służbowe w
teren, roczna opłata
serwisowa za
program
komputerowy
(obsługa śmieci)
RAZEM

2 431 523,26

2 410 163,24

2 490 398,16

2 583 645,48

3 183 182,59

Stan gospodarki odpadami komunalnymi w liczbach:
Stan na 1 stycznia
2018 r.

Stan na 31 grudnia
2019 r.

Liczba osób segregujących

4583

5142

Liczba nieruchomości, na których
zbierano odpady selektywnie

749

880

Liczba osób niesegregujących

6751

5912

Liczba nieruchomości, na których
zbierano odpady nieselektywnie

1331

1185

Liczba osób ogółem

11334

11054

Liczba nieruchomości

2080

2065

Liczba osób segregujących

2208

2285

Liczba nieruchomości, na których
zbierano odpady selektywnie

668

716

Liczba osób niesegregujących

1482

1293

Liczba nieruchomości, na których
zbierano odpady nieselektywnie

508

458

3690

3578

Wyszczególnienie

Miasto

Teren wiejski

Liczba osób ogółem
Liczba nieruchomości

1176

1174

Liczba osób ogółem

15024

14632

3256

3239

204

238

3460

3477

Liczba nieruchomości
zamieszkałych

Razem Gmina

Liczba nieruchomości z
deklaracją „0" osób
zamieszkałych
Liczba nieruchomości ogółem
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Liczba nieruchomości
ogółem, na których zbierano odpady
selektywnie

1417

1596

Liczba nieruchomości
ogółem, na których zbierano odpady
nieselektywnie

1839

1643

Procent nieruchomości segregujących

43,5

49,3

Procent nieruchomości
niesegregujących

56,5

50,7

Liczba osób segregujących

6791

7427

Liczba osób niesegregujących

8233

7205

Procent osób segregujących

45,2

50,8

Procent osób niesegregujących

54,8

49,2
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IX. CZEŚĆ ANALITYCZNA
9.1. Oświata i edukacja
I.

Struktura żłobków klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół podstawowych na
terenie Gminy Lubsko rok szkolny 2019/2020
Żłobki, kluby dziecięce.

Lp.

Nazwa
placówki

Adres

1.

Żłobek nr 1 w
Lubsku
(publiczny)

16

20

2.

Klub Dziecięcy
„ Samosia”
(niepubliczny)
wykreślony z
dniem 3 marca
2020 rok
Akademia
Rozwoju Dziecka
"Bajkowy
Dworek"
(niepubliczny)

ul.
Piastowska
27, 68-300
Lubsko
ul.
Kanałowa
23, 68-300
Lubsko

Roczne koszty
utrzymania
( rok 2019)
223 941,52 zł

15

x

x

Białków 22

10

5

2.

Liczba
podopiecznych

Niezaspokojone
zapotrzebowanie

RAZEM:
41
25
(źródło: https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/app/index.html)

zł

zł

Na terenie Gminy Lubsko istnieje jeden żłobek publiczny oraz jeden niepubliczny klub
dziecięcy. Dane zawarte w kolumnie 5 wskazują, iż pomimo, że na terenie Gminy Lubsko
funkcjonują dwa podmioty nadal występuje zapotrzebowanie na tego typu placówki,
zwłaszcza, iż jeden z niepublicznych klubów dziecięcych został zamknięty.
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Przedszkola publiczne i niepubliczne z terenu Gminy Lubsko.
Lp.

Nazwa
placówki

Adres:

Liczba kadry
Pedagogiczn
ej (osoby)

Liczba kadry
obsługi
(osoby)

1.

Przedszkole nr 1
w Lubsku

ul. Kolejowa 2
68-300 Lubsko

12

13

99 dzieci
4 (oddziały)

2.

Przedszkole nr 2
w Lubsku

ul. Piastowska
27, 68-300
Lubsko

12

14

98 dzieci
5 (oddziałów)

3.

Przedszkole nr 3
w Lubsku

ul. Moniuszki 36 ,
68-300 Lubsko

12

8

85 dzieci
4 (oddziały)

4.

Przedszkole nr 5
w Lubsku

ul. Korczaka 2a
68-300 Lubsko

11

Razem:

10

47

45

Liczba dzieci /
oddziałów

100 dzieci
4 (oddziały)

382 dzieci
17 (oddziałów)

NIEPUBLICZNE

1.
2

Przedszkole w
Mierkowie
(niepubliczne)
Przedszkole
Niepubliczne
„Samosia”
(niepubliczne)

3

Mierków 13
ul. Kanałowa 23,
68-300 Lubsko
Razem:

X

54 dzieci
18 dzieci

1
4

X
X

72 dzieci

( źródło: https://sigma.vulcan.net.pl/gminalubsko/, sprawozdania przedszkoli niepublicznych za
miesiąc styczeń 2020r., SIO stan na 30.09.2019r.)

Sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Lubsko zapewnia miejsca
dla wszystkich dzieci. Liczba kadry nauczycielskiej i obsługi gwarantuje, iż zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego są wykonane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Ponadto należy zauważyć istotny udział placówek niepublicznych, które stanowią
znaczne wsparcie w realizacji przedmiotowego zadania.
Szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne z terenu Gminy Lubsko.
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Lp.

Nazwa placówki

Adres:

Liczba kadry
Pedagogiczn
ej (osoby)

Liczba
kadry
obsługi
(osoby)

Liczba dzieci/
oddziałów

1.

Szkoła Podstawowa nr 1
w Lubsku

ul. Strzelecka1
68-300 Lubsko

41

7

400 uczniów
20 oddziałów

2.

Szkoła Podstawowa nr 2

46

9

3.

Szkoła Podstawowa nr 3
w Lubsku

ul. Bohaterów
6
ul. Moniuszki
36

438 uczniów
20 oddziałów
199 uczniów
13 oddziałów

44

16

Oddział przedszkolny
4.

Szkoła Podstawowa w
Górzynie

Górzyn 1

23

4

Oddział przedszkolny
Razem:

1.
2.

3.

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Lubsku
(niepubliczne)
Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w
Mierkowie
(niepubliczne)
Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Lubsku

154

36

NIEPUBLICZNE
ul. Chopina 10
26

X

119 uczniów
5 oddziałów
140 uczniów
8 oddziałów

40 uczniów
2 oddziały
1177 uczniów
(SP)
159 dzieci (OP)
61 oddziałów
(SP)
7 oddziałów
(OP)

140 uczniów
9 oddziałów

Mierków 13

13

X

82 uczniów
7 oddziałów

ul.
Wrocławska 6
Razem:

22

X

34 uczniów
5 oddziałów
256 uczniów
21 oddziałów

61

X

( źródło: https://sigma.vulcan.net.pl/gminalubsko/, sprawozdania przedszkoli niepublicznych
za miesiąc styczeń 2020r., SIO stan na 30.09.2019r.)
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II.

Otrzymana subwencja oświatowa i dotacja przedszkolna a wydatki bieżące
ponoszone przez Gminę Lubsko na utrzymanie publicznych przedszkoli i szkół
podstawowych ( wraz z oddziałami gimnazjalnymi) lata 2015-2019r.

Subwencja oświatowa i dotacja przedszkolna lata 2015-2019.
Subwencja
Dotacja

2015

2016

2017

2018

2019

11 143 313

11 944 348

11 610 880

11 879 564

12 466 225

542 013

533 745

446 892

411 000

349 347

219 241

218 385

111 054

138 370

235 704

11 904 567

12 696 478

12 168 826

12 428 934

13 051 276

przedszkolna
Dotacja oddziały
przedszkolne
RAZEM:

( źródło: Wydział Budżetu i Finansów – UM Lubsko „stany klasyfikacji wydatków”)

Wydatki ponoszone przez Gminę na utrzymanie publicznego żłobka lata 2017-2019r.
Nazwa
Koszty
Koszty utrzymania Koszt utrzymania
placówki
utrzymania
placówki 2018 w
placówki 2019 w
placówki 2017 w (zł)
(zł)
(zł)
Żłobek nr 1 w
Lubsku

183 865,03

214 022,49

223 941,52

( źródło: Wydział Budżetu i Finansów – UM Lubsko „stany klasyfikacji wydatków”)

Analizując wydatki związane z utrzymaniem publicznego żłobka uwidacznia się wzrost
kosztów utrzymania w porównaniu do roku 2018 r. Wzrost spowodowany jest zmianą
przepisów prawa dzięki którym, żłobek mógł zwiększyć ilość dzieci w placówce z 12 do 16, co
spowodowało wygenerowanie dodatkowych kosztów w zakresie opieki na dzieckiem do lat 3.
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Dotacje z budżetu Gminy Lubsko dla niepublicznych klubów dziecięcych 2017-2019r.
Lp. Nazwa
Dotacja 2017 w Dotacja 2018 w Dotacja 2019 w
placówki
(zł)
(zł)
(zł)
Klub Dziecięcy
36 000,00
36 000,00
0
1.
2.

„ Samosia”
Akademia Rozwoju
Dziecka "Bajkowy
Dworek"

36 000,00

RAZEM:

72 000,00

24 000,00

0

60 000,00

0

(źródło: Wydział Finansowy – UM Lubsko „stany klasyfikacji wydatków”)

Gmina Lubsko w latach 2017-2019 na mocy uchwały NR XVIII/88/15 w sprawie określenia,
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Lubsko
przekazywała klubom dziecięcym dotację do każdego dziecka, które zapisane było do
powyższych niepublicznych placówek. 26 września 2018r. Rada Miejska w Lubsku podjęła
uchwałę w sprawie uchylenia przedmiotowej uchwały ze względu na wprowadzony program
naprawczy.
Wydatki bieżące przedszkola i szkoły publiczne lata 2015-2019.
Lp.

Wydatki
bieżące
2015

1.

Szkoły

(zł)
9 865 493,22

Wydatki
bieżące

Wydatki bieżące
2017 (zł)

Wydatki
bieżące

2016 w
(zł)
9 232 434,65

2018

Wydatki
bieżące
2019 (zł)

(zł)
10 320 835,70
14 046 745,96

2.

3.

Gimnazja

Przedszkola
Razem :

1 945 904,89

13 039 280,26

2689 850,00

3 109 849,82

3 910 351,09

3 822 193,22

4 177 148,32

4 464 682,68

4 806 652,66

16 465 694,31

16 164 477,69

16 443 888,91

17 503 962,94

18 853 398,62

(źródło: Wydział Finansowy – UM Lubsko „stany klasyfikacji wydatków”)

Tabela przedstawia wydatki bieżące ponoszone przez Gminę Lubsko na prowadzenie
przedszkoli i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko. Jak można
zauważyć w 2019 roku następuje gwałtowny wzrost wydatków o 1 349 435,68 zł w stosunku
do roku 2018. Powodem wzrostu wydatków jest związane z ustawową zmianą zasadniczego
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wynagrodzenia nauczycieli, zwiększając je o około 10 %. W 2020 roku planowany jest kolejny
wzrost płac o 6% bazowego wynagrodzenia zasadniczego, co spowoduje kolejny wzrost
wydatków.
Dotacje dla szkół niepublicznych.

Lp.

Nazwa placówki

1.

Szkoły podstawowe

2.

Gimnazja

3.

Przedszkola
Razem :

Wydatki
bieżące

Wydatki
bieżące

Wydatki
bieżące

Wydatki
bieżące

Wydatki
bieżące

2015 (zł)

2016 w (zł)

2017 (zł)

2018 (zł)

2019 (zł)

706 784,00

872 896,00

1 090 893,00

1 532 974,07

1 570 339,00

1 569 374,00

1 321 093,00

833 671,53

291 064,91

412 727,00

390 541,00

755 731,00

753 695,14

697 546,08

2 832 811,00

3 167 717,00

3 120 340,74

2 689 850,00

1 856 896,12

2 845 507,11

( źródło: Wydział Finansów – UM Lubsko „stany klasyfikacji wydatków”)

Jak można zauważyć, corocznie zwiększała się kwota, którą Gmina Lubsko dopłacała do
funkcjonowania szkół i przedszkoli z terenu Gminy Lubsko, jednakże w roku 2019 nastąpiło
zmniejszenie dotacji, które spowodowane było reformą systemu oświaty, gdzie od września
2019 roku gimnazja przestały funkcjonować, co oznaczało jednocześnie braku dotacji w tym
kierunku. Należy podkreślić, iż część tej kwoty stanowi dotacja dla 3 niepublicznych szkół
podstawowych, które w sumie mają 256 uczniów.
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III.

STAN ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

2017/2018 oraz 2018/2019

STAN ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
2019/2020 oraz 2018/2019
Przedszkola samorządowe
2019/2020

-

5 latki

6 latki

Ogółem

4
5
4
4
17

4 latki

L. oddziałów

P-1
P-2
P-3
P-5
Razem

3 latki

Przedszkole
Nr

1
2
3
4

Dzieci wg urodzenia

25
25
20
25
95

25
20
22
25
92

25
25
24
25
99

24
28
19
25
96

99
98
85
100
382

2018/2019

-

5 latki

6 latki

Ogółem

4
5
4
4
17

4 latki

L. oddziałów

P-1
P-2
P-3
P-5
Razem

3 latki

Przedszkole
Nr

1
2
3
4

Dzieci wg urodzenia

25
7
19
22
73

23
22
22
21
88

20
26
25
25
96

30
26
23
25
104

98
81
89
93
361

Wychowankowie przedszkoli samorządowych w szkołach samorządowych - rok szkolny
2019/2020 oraz 2018/2019.
Lp.
1
2
Razem

Oddziały
przedszkolne
SP-3
SP-Górzyn

L. wychowanków
2019/2020
121
40
160

L. oddziałów
2017/2018
5
2
7

L. wychowanków
2018/2019
116
47
163

L. oddziałów
2018/2019
5
2
7
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Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2018/2019.
L.

1.

2.

3.

4.

Lp.

1.

2.

3.

4.

ROK
SZKOLNY
2019/2020
Szkoła
Podstawowa
nr 1
Szkoła
Podstawowa
nr 2
Szkoła
Podstawowa
nr 3
Szkoła
Podstawowa
w Górzynie
Razem

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

I

Liczba uczniów w oddziałach
II
III
IV
V
VI VII

20

401

53

47

49

21

69

77

43

42

20

419

40

53

60

19

64

72

65

46

13

205

20

25

26

13

28

34

33

26

8

140

18

18

17

7

21

26

16

17

61

1165

131

143

152

60

182

209

157

131

ROK
SZKOLNY
2018/2019
Szkoła
Podstawowa
nr 1
Szkoła
Podstawowa
nr 2
Oddziały
Gimnazjalne
Szkoła
Podstawowa
nr 3
Szkoła
Podstawowa
w Górzynie
Razem

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

I

Liczba uczniów w oddziałach
II
III
IV
V
VI VII

VIII

20

409

42

49

17

69

81

45

49

57

20

426

53

60

19

65

70

65

46

48

4

90

-

-

90

-

-

-

-

-

14

220

28

25

15

31

38

31

25

27

8

133

17

17

7

21

26

15

18

12

66

1278

140

151

148

186

215

156

138

144

VIII
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Liczba uczniów w szkołach niepublicznych w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2018/2019
L.p.
1
2
3

L.p.
1
2
3

SZKOŁY NIEPUBLICZNE 2019/2020

Liczba
oddziałów

Liczba uczniów

11

140

5

81

4

23

20

244

Liczba
oddziałów

Liczba uczniów

10

156

6

71

7

73

23

300

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubsku, ul.
Chopina 10
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mierkowie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubsku
ul. Wrocławska
Razem

SZKOŁY NIEPUBLICZNE 2018/2019
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubsku, ul.
Chopina 10
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mierkowie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubsku
ul. Wrocławska
Razem

KADRA PEDAGOGICZNA 2019/2020 oraz 2018/2019
PRZEDSZKOLA

Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3
Przedszkole Nr 5
Oddziały przedszkolne w SP-3
Oddziały przedszkolne w SP Górzyn
Razem

-

-

2
4
2
3
5
0
16

5
3
2
4
0
2
16

Razem (etaty)

dyplomowany

kontraktowy

stażysta

brak

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE
2019/2020

mianowany

Stopień awansu zawodowego

5
6
6
4
1
0
22

12
13
10
11
6
2
54
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mianowany

Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2

1

1

2
4

4
1

2
5

Przedszkole Nr 3
Przedszkole Nr 5

-

1
2

2
1

3
4

5
4

Oddziały przedszkolne w SP-3
Oddziały przedszkolne w SP Górzyn
Razem

-

-1
5

5
1
15

0
1
13

1
0
17

brak

stażysta

kontraktowy

Razem (etaty)

dyplomowany

Stopień awansu zawodowego
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE
2018/2019

1

SZKOŁY SAMORZĄDOWE
2019/2020

1
1
1
3

1
2
2
5

SZKOŁY SAMORZĄDOWE
2018/2019

Szkoła Podstawowa w Górzynie
Razem

8
6
7
5
26

Razem (etaty)

dyplomowany

mianowany

4
2
3
9

29
34
23
15
101

42
43
36
23
144

-

0

Razem (etaty)

dyplomowany

mianowany

kontraktowy

stażysta

Stopień awansu zawodowego

brak

Szkoła Podstawowa nr 3

kontraktowy

brak

stażysta

Stopień awansu zawodowego

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa w Górzynie
Razem

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2

8
12
(13,15)
11 (8,6)
11
(8,54)
6
0
51

1
1

3
1

5
9

24
38

33
49 (58,2)

3

4

7

23

37

2

3

7

13

25

7

11

28

98
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W 2019 r. zostały zrealizowane wymienione poniżej prace remontowe obiektów oświatowych:
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Lp.

Nazwa
placówki

Zakres wykonanych prac

Poniesione wydatki z
budżetu

1.

SP 1

Remont świetlicy szkolnej
Zakup farb i materiałów
wykończeniowych
Malowanie ścian w świetlicy,

1170,00
1170 zł z faktury

Montaż paneli WALLDESIGN
Wymiana okienka podawczego
Wymiana 120 m2 podłogi- panele

We własnym zakresie

2

3.

SP 2

SP 3

Szacowana
wartość
remontu
14 820,00
1170,00

We własnym zakresie

3500,00

We własnym zakresie

darowizna
darowizna
darowizna

4000.00
1350,00
4800,00

Remont toalet IIIp. chłopcy

We własnym zakresie

darowizna

2 000,00

Remont toalet IIp. Chłopcy

We własnym zakresie

darowizna

2 000,00

Remont gabinetu pedagoga
Remont gabinetu logopedy
Wymiana paneli podłogowych
w
gabinetach biologii i języka
niemieckiego
Wykonanie 27m brakującego
ogrodzenia
Zakup farb i materiałów
wykończeniowych
Malowanie świetlicy szkolnej

We własnym zakresie
We własnym zakresie
We własnym zakresie

darowizna
darowizna
darowizna

We własnym zakresie

darowizna
RR

3167,63 zł z faktur

3167,63

we własnym zakresie

3375,00

Malowanie gabinetu. 11

we własnym zakresie

2307 ,00

Malowanie gabinetu 13

we własnym zakresie

2307,00

Remont gabinetu 24
- malowanie ścian
- położenie paneli
Remont gabinetu 46
- malowanie ścian
- przesunięcie i wymiana drzwi
Adaptacja zaplecza na pokój
nauczycielski
Zakup farb i materiałów
wykończeniowych

we własnym zakresie
darowizna

1600,00

1350,00
2808,00

we własnym zakresie
darowizna

2103,00
850, 00
1650,00

Malowanie ścian

Podkład 362,80 z
faktury
farba
We własnym zakresie,

400,00

Montaż paneli podłogowych

we własnym zakresie

darowizna

750,00

Montaż drzwi
Wymiana lamp na ledowe w
pomieszczeniach szkolnych

z faktury 280,00
567,00 z faktury

darowizna

300
567,00

200,00
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Remont toalet w oddziałach
przedszkolnych - wymiana desek
sedesowych (w lutym tego roku
pomalowanie pomieszczenia)
Adaptacja pomieszczenia na
gabinet pedagoga
zakup farb i materiałów
wykończeniowych
Adaptacja szatni na bibliotekę –
zakup lamp, podłączenie Internetu
Adaptacja boiska na parking

195,80 z faktury

zakup farb i wymalowanie miejsc
postojowych
zakup znaków

300,00 zł z faktury

300,00

101,00 z faktury

100,00

Remont szatni przy sali
gimnastycznej
malowanie ścian i sufitów
odnowienie ławeczek i
wieszaków
wymiana drzwi

4

SP
Górzyn

We własnym zakresie

darowizna

200,00

we własnym zakresie

darowizna

200,00

132,12 z faktury

140,00
400,00

500,00
250,00 z faktury

250,00

we własnym zakresie

darowizna

50,00

we własnym zakresie

darowizna

200,00

Adaptacja pomieszczeń SP3 na
Przedszkole nr 3

171.885,36

Zakup materiałów
remontowych
Malowanie gabinetów

1268,17

Naprawa układu
wentylacyjnego

200,00

171.885,36

we własnym zakresie

2000,00

3487,05

Lp
.

Nazwa
placówki

Zakres wykonanych prac

Poniesione wydatki z
budżetu

1.

Przedszkole
nr 1

Malowanie sal II grupy i I

We własnym zakresie

Postawienie ścianki i położenie
płytek przy wejściu do piwnicy
Malowanie szatni

We własnym zakresie

300,00

We własnym zakresie

500,00

Malowanie wejścia do
przedszkola – ściany i drzwi
Malowanie holu na I piętrze

We własnym zakresie

250,00

We własnym zakresie

420,00

Malowanie korytarza przy
wejściu do piwnicy
Wstawienie drzwi do piwnicy

We własnym zakresie

450,00

Zakup materiałów remontowych

827,07

We własnym zakresie

Płytki z
zapasów

Drzwi
darowizna

Szacowana
wartość
remontu
300,00

200,00
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2.

3.

Przedszkole
nr 2

Przedszkole
nr 3

Przedszkole
nr 5

Zakup materiałów remontowych

2078,28

Wymiana zabezpieczeń, lamp w
tablicy elektrycznej

2270,00

Remont korytarza w części
administracyjnej pomieszczeń
wynajmowanych od SP 3
Zakup farb i materiałów
wykończeniowych
Malowanie ścian w korytarzu
oraz toalecie

250,- zakup
materiałów

Wymiana opraw
oświetleniowych w całej części
dzierżawionej od SP 3

100,- wykonanie we
własnym zakresie

Zakup materiałów
remontowych
Zakup materiałów
remontowych

916,44

1.050,00

250,- zł

250,00

-0- zł wykonanie we
własnym zakresie

800,-00

380,77

oprawy
oświetleni
owe
zdemonto
wane z
Baśniowej

We
własnym
zakresie

4.200,00

1500,00
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9.2. Kultura
Zadania gminy w zakresie kultury w 2019 roku realizowane były przez instytucje kultury
gminy: Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Lubsko i Lubski Dom Kultury.
9.2.1. Biblioteka

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubsko im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubsku jest
samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest odrębnym od organizatora
podmiotem prawa. Działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Siedzibą Biblioteki jest
miasto Lubsko (68-300) ul. Al. Wojska Polskiego 2, a terenem jej działania miasto i gmina
Lubsko.
W roku 2019 na terenie miasta i gminy działały 4 placówki biblioteczne:
- Biblioteka Główna w Lubsku, Al. Wojska Polskiego 2
- Filia Biblioteczna Białków 20
- Filia Biblioteczna Górzyn 1
- Filia Biblioteczna Mierków 13.
Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz
upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Do podstawowych zadań Biblioteki należą:
- gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych, służących rozwijaniu czytelnictwa oraz
zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych społeczeństwa,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie
wypożyczeń międzybibliotecznych,
- gromadzenie zbiorów dotyczących wiedzy o własnym mieście i regionie,
- popularyzacja biblioteki, książki i czytelnictwa,
- prowadzenie działalności informatyczno-bibliograficznej, wystawienniczej, dokumentacyjnej
i wydawniczej,
- przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
- współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami
i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania oświatowych
kulturalnych potrzeb społeczeństwa.
Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne. Celem ich jest udostępnianie zasobów
i świadczenie usług służących zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, naukowych
i informacyjnych poszczególnych jednostek oraz grup społecznych w zakresie edukacji,
informacji i rozwoju osobistego.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku swoje zadania realizuje poprzez: spotkania
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autorskie, imprezy artystyczne, konkursy czytelnicze, tematyczne, plastyczne, konferencje,
seminaria, wieczory i poranki baśniowe, wieczory literackie, imprezy okolicznościowe,
wystawy oraz udział w znanych akcjach ogólnopolskich
. W roku 2019 w placówkach bibliotecznych przeprowadzono m.in.:
- 14 imprez okolicznościowych i literackich,
- 47 lekcji bibliotecznych,
- 21 wycieczek bibliotecznych,
- 33 wycieczki tematyczne,
- 60 imprez edukacyjnych,
- 63 projekcje wideo,
- 14 wieczorów baśni,
- 21 poranków baśniowych,
- 5 zajęć z robotami,
- 3 zajęcia z tabletami,
- 61 wystaw i inne.
Biblioteki miasta i gminy Lubsko w roku 2019 zarejestrowały:
a) w wypożyczalniach:
- czytelnicy zarejestrowani
2.063
- odwiedziny
22.830
- wypożyczenia
47.761
b) w czytelniach:
- odwiedziny
20.267
- wypożyczenia
41.976
- informacje
14.933
Przychody i koszty Biblioteki Publicznej w latach 2015 – 2019.
Biblioteka Publiczna
Przychody

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

923 772,98

877 914,07

896 702,86

809 461,05

789 428,63

857 350,93

806 188,00

836 821,17

748 218,00

726 982,00

848 011,93

797 718,00

684 247,00

740 144,00

726 982,00

9 339,00

8 470,00

z tego:

- Dotacje
w tym:

- podmiotowa
- przedmiotowa
- celowa
- celowa z budżetu Gminy
- celowa z Biblioteki Narodowej

- ze sprzedaży usług
- z darowizn

144 744,17
7 830,00

51 884,79
8 822,80

63 255,92
643,99

53 699,40
382,00

8 074,00

49 327,76

44 607,19
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- pozostałe przychody operacyjne
- przychody finansowe

Koszty

5 714,46

7 826,16

5 800,29

11 915,29

17 839,44

917 489,88

889 503,08

906 177,00

812 688,47

762 103,15

917 463,26

889 453,08

761 430,29

812 576,83

761 915,58

562 077,44
120 355,14
126 259,88
99 595,01
864,36
5 294,44
3 016,99
0,52
26,10

536 318,24
109 317,45
119 276,19
115 107,67
1 163,75
5 294,44
2 975,34
50,00

560 093,55
19 336,72
72 243,47
71 488,22
1 312,75
36 955,58

538 251,77
102 887,14
45 671,71
80 708,91
1 366,00
42 945,22
746,08
51,32
60,32

508 696,64
100 393,83
41 638,45
87 219,68
1 589,40
21 454,50
923,08
187,57

z tego:

- koszty operacyjne
w tym;

- wynagrodzenia
- świadczenia na rzecz pracowników
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- amortyzacja
- pozostałe
-koszty finansowe
- pozostałe koszty operacyjne
- koszty inwestycyjne

2,54
144 744,17

.

9.2.2. Lubski Dom Kultury

Lubski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, działa na podstawie:
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej,
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
- ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych,
- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych,
- statutu Lubskiego Domu Kultury uchwalonego uchwałą nr LXIV/334/18 Rady Miejskiej w
Lubsku z dnia 20 czerwca 2018r.
Lubski Dom Kultury powołany jest celem tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.
Do podstawowych zadań Lubskiego Domu Kultury należą w szczególności:
1. Edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę.
2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
3. Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania
wiedzą i sztuką.
4. Tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
W ramach swojej działalności może organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty.
Prowadzi ponadto:
- działalność gospodarczą oraz oświatową na zasadach określonych przepisami o działalności
gospodarczej w tym, między innymi: dokształcanie, doskonalenie, przekwalifikowanie osób
dorosłych w różnych zawodach wg potrzeb słuchaczy i zleceń instytucji, pracodawców, w
formie kursów, szkoleń, seminariów i zajęć warsztatowych,
- działalność kinową.
LDK prowadzi zajęcia oraz sekcje, w których mieszkańcy różnych grup wiekowych rozwijają
swoje zainteresowania wokalne, muzyczne, taneczne, fotograficzne, plastyczne, krawieckie.
ZASADY FUNKCJONOWANIA – ORGANIZACJA LDK.
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Na czele Lubskiego Domu Kultury stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością, a w
szczególności odpowiada za jego działalność merytoryczną, finansową oraz administracyjnobiurową. Dyrektora Lubskiego Domu Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Lubska.
Dyrektor reprezentuje Lubski Dom Kultury na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za
całokształt działalności instytucji.
Tabela 38. Przychody i koszty LDK w latach 2015-2019.
Lubski Dom
Kultury
Przychody

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

1 335 217,31

1 232 637,76

1 926 369,79

1 666 253,47

1 432 954,75

958 275,00

1 097 633,18

1 497 313,42

1 261 050,00

1 000 000,00

958 275,00

1 062 090,00

1 365 415,00

1 261 050,00

1 000 000,00

16 266,98

3 909,80
98 558,00

19 276,20
111 366,68
12 706,90

123 793,40
305 262,97

85 006,98
8 426,02

119 062,46
6 838,61
307 053,68

z tego:

- Dotacje
w tym:

- podmiotowa
- projekt Równe
szanse
- celowa
- Polsko
Ukraińska Wymiana
Młodzieży
- ze sprzedaży usług
- sponsoring i darowizny
- na pokrycie amortyzacji
- korekta VAT
- inne

Koszty

87 171,18
2 015,00
269 847,13
17 909,00

29 430,62

10 931,00

311 770,47

1 356 749,16

1 258 387,99

1 897 824,54

1 672 908,78

1 446 016,65

1 342 593,01

1 213 631,65

1 659 073,50

1 534 302,37

1 331 220,12

613 083,23

710 382,68

694 866,96

655 913,24

638 396,59

110 205,66

130 578,24

132 293,51

137 406,67

123 281,98

191 775,46
137 558,41

192 255,44
155 649,64

140 515,10
126 406,12
230 324,39

158 759,47
105 972,06
167 938,56

118 344,83
106 083,88

304 400,08
4 012,29

307 053,68
33 707,16

- koszty finansowe
1 393,07
536,54
1 444,16
- wydatki z dotacji
celowej
15 108,00
- wydatki
inwestycyjne z dotacji
celowej
98 558,00
- pozostałe koszty
operacyjne
12 763,08
29 111,80
138 748,88
138 606,41
- odpisanie
należności umorzonych
6 736,96
(Źródło: Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko)

189,82

z tego:

- koszty operacyjne
w tym;

- wynagrodzenia
- świadczenia na
rzecz pracowników
- zużycie
materiałów i energii
- usługi obce
- Dni Lubska
- koszty Równać
Szanse
- P- U wymiany
młodzieży
- podatki i opłaty
- amortyzacja
- pozostałe

3 909,80
16 295,38
269 847,13
3 827,74

19 501,26

29 430,62

5 264,39

297 233,26
4 093,74

4 162,18

114 796,53
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Działalność merytoryczna Lubskiego Domu Kultury za 2019 rok
I. WYSTĘPY ZESPOŁÓW ZAWODOWYCH 57 imprez z udziałem 12740 widzów to
m.in. :
- koncert zespołu: „TABU”, JAROSŁAW KRÓLIKOWSKI -PIOSENKI CZ.NIEMENA
- kabaret
„CZESUAF”
- stand up
WOJTEK PIĘTA
- spektakle dla dzieci i młodzieży w wykonaniu aktorów z : Narodowego Teatru Edukacji z
Wrocławia Teatru „Artenes” z Wrocławia , KRAK-ART z Krakowa, Teatru Współczesnego z
Krakowa , Teatru Katolickiego z Krakowa , program w wykonaniu aktorów Centrum Edukacji
Filmowej , spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Maska, marionetkowy spektakl w
wykonaniu Teatru Złota Kaczka, muzycy z Polski i biorący udział w koncertach XXI
Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej , audycje muzyczne dla szkół w wykonaniu
muzyków Lubuskiego Biura Koncertowego,
II. WYSTĘPY AMATORSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH Z LDK I
INNYCH PLACÓWEK
60 imprez z udziałem 7360 osób, to m.in.: koncerty dla mieszkańców Lubska i okolic w czasie
trwania majówek, obchodów Tygodnia Seniora, festynów, świąt państwowych, uroczystości
szkolnych, XXVI LPWDiMST, koncertu „Serce za uśmiech”, jarmarku dożynkowego, biesiady
UTW, koncert zespołów i solistów z okazji jubileuszu: 10-lecia Niepublicznej Szkoły im. E.
Bojanowskiego w Lubsku, koncerty charytatywne: „Dla Wojtusia”, „Koncerty świąteczne”,
pokazy taneczne Wakacyjne i Świąteczne Show Taneczne szkoły Tańca Free Mind.
III. WSPÓŁPRACA LUBSKIEGO DOMU KULTURY Z INSTYTUCJAMI Lubski Dom
Kultury w 2019 roku współpracował z wieloma placówkami kulturalno –oświatowymi,
zespołami muzycznymi, folklorystycznymi , stowarzyszeniami, i instytucjami. Dzięki tej
współpracy programy artystyczne

były urozmaicone, bogatsze i cieszyły się dużym

zainteresowaniem odbiorców imprez - mieszkańców naszego miasta i okolic . Do większych
imprez organizowanych przez LDK we współpracy z innymi zespołami należą :
27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ( 13 stycznia )Organizatorzy : Lubski
Dom Kultury, Sztab WOŚP Współpraca: OSiR, Pogotowie Żarskie, Policja, Jednostka
Ratowniczo - Gaśnicza, Klub Motocyklowy „Boxer”
Ferie zimowe (14-25 stycznia) W czasie ferii zimowych instruktorzy przeprowadzili
otwarte zajęcia z dziećmi w pracowniach. Były to m.in.: zajęcia plastyczne, szachowe –
turniej o „Puchar zimy”, warsztaty taneczne, teatralne, wokalne, krawieckie, instrumentalne,
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techniczne, karaoke. Dzieci obejrzały spektakl pt. „Cyrk leśnych robaczków”” w wykonaniu
aktorów z KRAK- ART z Krakowa oraz „Krzesiwo” w wykonaniu Teatru „Złota Kaczka”.
Bale karnawałowe odbyły się w świetlicach wiejskich w Mierkowie , Dłużku, Chociczu,
Tucholi Żarskiej i Grabkowie. W czasie ferii z zajęć skorzystało 1696 dzieci.
Lubuski Konkurs Recytatorski dla recytatorów szkół podstawowych (14 lutego) dla
przedszkolaków (06 marca). Impreza organizowana jest w ramach Programu Promocji
Twórczych Działań Artystycznych Dzieci i Młodzieży PRO-ARTE. W eliminacjach
środowiskowych i rejonowych udział wzięło 91 recytatorów z 16 placówek oświatowych z
gminy Lubsko.
IV. Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” dla uczniów szkół podstawowych
Finał: 28 lutego 2019 Po raz pierwszy Lubski Dom Kultury przystąpił do projektu
ogólnopolskiej akcji promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Głównym
organizatorem jest Stowarzyszenie „Wielka Liga” w Katowicach.
V. Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki – przegląd powiatowy ( 05 marca )
Impreza organizowana jest w ramach

Programu Promocji Twórczych Działań

Artystycznych Dzieci i Młodzieży PRO-ARTE. Współorganizatorzy: RCAK w Zielonej
Górze, placówki oświatowe i kulturalne powiatu żarskiego.
Lubski Dom Kultury był po raz pierwszy organizatorem przeglądu powiatowego dla kategorii
wiekowej (13-15 lat ) oraz kategorii IV wiekowej ( 16-19 lat ). W przeglądzie powiatowym ,
który odbył się w sali widowiskowej LDK udział wzięło 15 solistów z powiatu żarskiego.
64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski ( 12 marca )
Patronat : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Organizatorzy: Lubski Dom Kultury, szkoły średnie , instytucje kultury
Konkurs przeprowadzany jest w czterech turniejach : recytatorskim, „Wywiedzione ze słowa”,
„Teatru jednego aktora” , „Turniej poezji śpiewanej”.
VI. Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej i Niemieckiej (12 marca )
Impreza pod patronatem Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Burmistrza Miasta Lubsko .
Organizatorami imprezy jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych oraz Lubski
Dom Kultury. W imprezie udział wzięło 15 wykonawców z powiatu żarskiego.
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Lubuski Konkurs Plastyczny „Mój dom -Moje miejsce” - przegląd powiatowy ( 21 marca )
Lubuski Konkurs Plastyczny jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i
Młodzieży
PRO-ARTE 2019. Organizatorzy: RCAK, placówki oświatowe i kulturalne powiatu
żarskiego
Polsko - niemiecki Festiwal Tańca dla Dzieci i Młodzieży ( 27 kwietnia )
Organizatorzy : Stowarzyszenie Kulturalne „Żaranin”, Lubski Dom Kultury
Na scenie Lubskiego Domu Kultury zaprezentowało się 78 grup tanecznych z udziałem 1362
tancerzy z klubów i szkół tańca, ośrodków kultury, stowarzyszeń z Polski i Niemiec.
Majówki z Food Truckami ( 1-3 maja )
Dni Lubska ( 31 maja – 09 czerwca)
W programie obchodów Dni Lubska 2019 nie zabrakło atrakcji zarówno sportowych jak
i kulturalnych. Można było wziąć udział w: wystawach, zawodach, turniejach, maratonie,
Zlocie Motocyklowym, Senioradzie, Jubileuszu 10 lecia UTW oraz wielu innych atrakcjach
przygotowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Lubsku, powiatu,
stowarzyszeń, klubów, zrzeszeń, kół i organizacji. W dniu 08 czerwca na scenie plenerowej
OSiR zaprezentowały się m.in.: Szkoła Tańca Artlarum i wokalna z LDK, Kapela Prima Sort,
zespół „Niespotykani”, Teatr Ognia „Agnistorm” oraz dj Szymek. Dni Lubska zakończyło
Letnie Show Taneczne , gdzie na scenie LDK zaprezentowały się zespoły taneczne ze Szkoły
Tańca Free Mind.
XXVII Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Lubsko
2019” ( 25-30 czerwca )
Honorowy patronat: Burmistrz Lubska Janusz Dudojć.
Organizator: Stowarzyszenie LPWDiMST,
Przy współpracy: LDK, OSiR, Klubu Motocyklowego „Boxer”, Klubu Seniora, DPS.
Wakacje z Lubskim Domem Kultury ( lipiec- sierpień )
Współorganizatorzy : sołectwa gminy Lubsko.
W czasie wakacji instruktorzy LDK prowadzili zajęcia : plastyczne, taneczne, teatralne,
szachowe, instrumentalne, animacje, warsztaty wokalne, balonowe, nauka gry na bum bum
rurkach, bańkowe, rytmiki.
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XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Lubsko - Forst (25
sierpnia, 08 września)
Organizatorzy: Parafia pw. NNMP, Lubski Dom Kultury, Urząd Miejski w Lubsku,
Miasto Forst ( Lausitz )
Patronat medialny: Polskie Radio „Zachód” , Magazyn Lubski.
W 2019 roku odbyły się dwa koncerty : w Kościele pw.NNMP w Lubsku oraz w Kościele Św.
Mikołaja w Forst.
Jarmark Dożynkowy ( 31 sierpnia – Zalew „Karaś”)
Organizatorzy: UM, OSiR
Współorganizatorzy: LDK, Stowarzyszenie Ziemi Lubskiej, sołectwa, Stowarzyszenie
Marfo, Nadleśnictwo Lubsko, Powiat Żarski.
Przed rozpoczęciem Jarmarku na scenie plenerowej wystąpił gościnnie zespół folklorystyczny
„Zbrucz” z Tarnopola (Ukraina).
VII. Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej ( 06 listopada )
Organizator: Zespół Szkół Technicznych
Współorganizator: Lubski Dom Kultury
W festiwalu udział wzięło 8 solistów oraz 12 zespołów z 16 placówek oświatowych powiatu
żarskiego. Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach.
Imprezy mikołajkowe ( grudzień )
06 grudnia – Mikołajkowy Koncert Charytatywny „Dla Wojtusia”
07 grudnia - Mikołajkowe animacje w Dąbrowie
Organizatorzy : Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubsku, WTZ, LDK.
XVII Rejonowy Konkurs Recytatorski ph. „ Las w prozie i poezji” ( 12 grudnia)
W konkursie udział wzięło 43 recytatorów z gminy Lubsko, Brody, Jasień i Tuplice.
Recytatorzy brali udział w trzech kategoriach. Nagrody książkowe i materiały promocyjne
ufundowało Nadleśnictwo Lubsko i Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze
Organizatorzy: Nadleśnictwo Lubsko, Ośrodek Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w
Jeziorach Wysokich, Lubski Dom Kultury.
II Lubski Jarmark Świąteczny i Wigilia Miejska ( 20 grudnia )
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Już po raz drugi na placu przy lubskim ratuszu odbył się Jarmark ze świątecznymi ozdobami
i pysznościami. W czasie Jarmarku i Wigilii wystąpiły „Jedynkowe Nutki” ze SP nr 1, Chór
„Barwy”, młodzież z ZSOiE oraz ZST, zespół „Modry Len” z Górzyna, dzieci ze Studia
Piosenki „Konsonans” z LDK oraz zespół „Zbrucz” z Ukrainy.
VIII. IMPREZY DLA DZIECI 143 imprezy z udziałem 2835 dzieci to m.in. :
- animacje w czasie ferii zimowych i wakacji, mikołajki (LDK oraz w Mierkowie, Chociczu ,
Dłużku, Tucholi, Grabkowie, Raszynie, Białkowie, Lutolu , Starej Wodzie, Dąbrowie) zajęcia
plastyczne , muzyczne, warsztaty kuglarskie, wokalne, teatralne ,taneczne, szachowe, karaoke,
warsztaty bańkowe, balonowe, gry na bum bum rurkach, turnieje szachowe w czasie ferii i
wakacji , bale karnawałowe , urodzinki ,festyny.
IX. KONKURSY, TURNIEJE, PRZEGLĄDY
14 imprez z udziałem 800 osób (dzieci , młodzieży)
X. WYSTAWY : 17 wystaw ,które obejrzało 2050 osób to m.in.
XI. FESTYNY , IMPREZY PLENEROWE 19 imprez z udziałem 3250 osób.
XII. FESTIWALE 11 imprez z udziałem 3440 osób (dzieci, młodzież, dorośli ).
XIII. KURSY, SPOTKANIA 144 spotkań z udziałem 5940 osób.
XIV. PRÓBY I NAGRANIA 118 prób z udziałem 3955 osób.
XV. SEANSE KINOWE – KINO OBJAZDOWE VISA W 2019 r. odbyło się 49 seansów
filmowych z udziałem

2404 osób.

XVI. KINO GRYF LDK W 2019 roku w Kinie Gryf odbyło się 41 seansów z udziałem
2750 widzów.
XVIII.

KONCERTY 23 koncerty z udziałem 1895 osób
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9.3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2019 r.
9.3.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI
Zgodnie ze Statutem Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku jest jednostką organizacyjną Gminy
Lubsko działającą w formie jednostki budżetowej. Ośrodek używa skróconej nazwy OSiR.
Terenem działania jednostki jest Gmina Lubsko. Siedziba Ośrodka mieści się w Lubsku przy
ul. Bohaterów 3d.
9.3.2. ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA
Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, turystyki i
rekreacji oraz podejmowanie działań rozwijających i zaspokajających potrzeby mieszkańców
Gminy Lubsko
Głównymi zadaniami OSIR jest:
- udostępnianie bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej
- w miarę możliwości zwiększanie oferty programowej oraz dostępności do bazy sportowo –
rekreacyjnej;
- promocja i reklama działalności OSIR oraz obiektów;
- modernizacja istniejącej bazy sportowej.
9.3.3. DYSCYPLINY SPORTOWE UPRAWIANE NA OBIEKTACH SPORTOWYCH
OSIR
- piłka nożna,
- halowa piłka nożna,
- halowa piłka siatkowa,
- siatkowa piłka plażowa,
- piłka koszykowa,
- tenis stołowy,
- tenis ziemny,
- zapasy,
- unihokej,
- zajęcia fitness,
- zajęcia siłowe (siłownia)
- badminton
9.3.4 . OBIEKTY OSIR 2019
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OBIEKTY ZAMKNIĘTE
Hala Sportowa (styczeń- grudzień)







Kręgielnia
Siłownia
Fitness
Sekcje sportowe
Gabinet kosmetyczny
Bar Sajgonka

OBIEKTY OTWARTE

Stadion Miejski
ul. Sportowa 48

Stadion (marzec – listopad)





Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci
Boisko wielofunkcyjne
Boisko do gry w piłkę nożną
Boisko do gry w piłkę nożną
(z bieżnią okólną)





Boisko do siatkowej piłki plażowej
Street box
Siłownia zewnętrzna

Orlik - bezpłatny kompleks boisk
(marzec- listopad)



Boisko do gry w piłkę nożną
Boisko wielofunkcyjne:
(Siatkówka, koszykówka)

Zalew "Karaś"






Zalew Karaś- Przystań kajakowa
ul. Słowackiego 30

Przystań kajakowa (czerwiec – wrzesień)
Siłownia zewnętrzna
Plac zabaw
Wypożyczalnia rowerów kołowych i gokartów
Mała architektura
Szachy, stoły betonowe: szachy, chińczyk
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Teren rekreacyjny przy zbiorniku
wodnym "Nowiniec”




Przystań kajakowa
Kąpielisko (lipiec – sierpień )
Plac zabaw

Ponadto od 31.12.2019 roku. tut. Ośrodek został administratorem 21 placów
zabaw z Gminy Lubsko.
Na mocy Zarządzenia Burmistrza Nr 65/w/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie
nieodpłatnego przekazania środków trwałych Gminy Lubsko na rzecz Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Lubsku zostały przekazane w zarządzanie place zabaw z sołectw: Lutol,
Dłużek, Tymienice, Chocimek, Kałek, Osiek, Białków, Stara Woda, Górzyn, Mierków
Chocicz, Grabków Ziębikowo, Chełm Żarski, Raszyn, Mokra, Tuchola, Żarska Dąbrowa
oraz z Lubska przy ul. Norwida, Kanałowej i Klonowej/Przemysłowej.
9.3.5. UDOSTĘPNIANIE OBIEKTÓW OSiR
Udostępnianie bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej według zapotrzebowania
społecznego.
Obiekty sportowe, których administratorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Lubsku stanowią główną bazę treningową dla klubów i sekcji sportowych naszego miasta
oraz są miejscem ogólnodostępnych imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
Obiekty tut. Ośrodka wykorzystane są maksymalnie szczególnie w okresie jesienno
zimowym.
W godzinach porannych z obiektów OSiR z hali sportowej codziennie korzystali:
 Uczniowie lubskich szkół:
 Szkoły Podstawowe: SP Nr 2 Lubsko, SP im. Edmunda Bojanowskiego, NSP
Mierków, NSP Lubsko
 Liceum Ogólnokształcące im. Edmunda Bojanowskiego
 Uniwersytet Trzeciego Wieku
 Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym
W godzinach popołudniowych na obiektach prowadzone były zajęcia klubów sportowych
i Stowarzyszeń z terenu Lubska:
 Stowarzyszenie Piłki Siatkowej U.S.A Volley Beach Lubsko (siatkówka kobiet)
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 MLKS Budowlani Lubsko,
 MUKS HAT TRICK (od 2017) piłka nożna chłopców
 UKTS Uczniowski Klub Tenisa Stołowego - Olimpia
 Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym,
Dodatkowo z obiektów korzystali również uczestnicy:
 Członkowie Kół Wędkarskich
 Osoby indywidualne - mieszkańcy miasta i gminy rekreacyjnie uprawiający sport.
9.3.6.

SEKCJE SPORTOWE W OSIR 2019 r

PIŁKA NOŻNA

Skrzaty

Żaki I , II

MLKS BUDOWLANI LUBSKO

Orliki

PIŁKA NOŻNA

Młodziki

Trampkarze

Juniorzy

III Liga
Kobiet

Seniorzy
I

Seniorzy
II

MUKS HAT TRICK

Żaki

Orliki

PIŁKA SIATKOWA
USA Beach Lubsko

KADETKI/ JUNIORKI

Piłka siatkowa kobiet

TENIS STOŁOWY UKTS Olimpia
Skrzaci

Młodzicy

Kadeci

Żacy

Chłopcy
i dziewczęta

Chłopcy
i dziewczęta

Chłopcy
i dziewczęta

Chłopcy
i dziewczęta

Juniorki

Seniorzy
Chłopcy
i dziewczęta

9.3.7. IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE
Ramowe imprezy o charakterze cyklicznym:
Rozgrywki w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży: Igrzyska dzieci , Igrzyska Młodzieży
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Szkolnej, Rozgrywki w ramach Lubskiej Halowej Piłki Nożnej, Rozgrywki w ramach LALPN
(lubskiej amatorskiej ligi piłki nożnej), Turnieje Tenisa Stołowego, Mecze Piłki Nożnej (zgonie
z kalendarzem LZPN), Turnieje Piłki Siatkowej (zgodnie z kalendarzem LZPS)
Międzynarodowe Zawody Pożarnicze, Spartakiada Sportów Obronnych , Międzynarodowa
Senioriada, Zawody Lekkoatletyczne (ZST), Zawody i szkolenia wędkarskie,
Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików pod honorowym patronatem Starosty
Żarskiego.
Transgraniczny Piknik Zdrowo - Międzynarodowo, Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Dyrektora RDLP - Nadleśnictwa w Zielonej Górze.
Ponadto:
treningi sportowe, imprezy rekreacyjno- sportowe, festyny, ferie zimowe z OSiR-em, Dni
Lubska, Powitanie Lata z OSiR-em, Pożegnanie Lata z OSiR-em, Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży w sportach wędkarskich i wiele innych.

PODSUMOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH NA OBIEKTACH OSIR
w okresie styczeń – grudzień 2019.
LICZBA IMPREZ SPORTOWYCH

MIESIĄC

STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

Hala

Przystań
kajakowa
nad
zalewem
,,Karaś

Nowiniec

Orlik

Stadion
Miejski

razem

15

-

-

-

15

17
10
5
3
0
1
1
1
9
11

3
2
6
8
3
3
8
4
37

13
27
34
15
5
24
27
4
-

2
8
3
1
5
6
-

17
26
36
49
31
6
15
39
32
13
11

73

1
2
2
1

6

149
25
RAZEM 290 imprez sportowych

Podsumowanie:
Na obiektach OSiR w 2019 roku zorganizowano łącznie
zewidencjonowanych na podstawie szczegółowych kalendarzy imprez.

290

imprez
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Liczba uczestników imprez turystycznych jest ewidencjonowana wyłącznie
w hali sportowej i na Orliku.
Hala sportowa:
W czasie od 01 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 roku w hali sportowo – widowiskowej
zorganizowano 73 imprezy sportowo – widowiskowe, w których czynny udział wzięło około
4886 uczestników, nie licząc osób na widowni. Dla widowni mieszczącej 290 miejsc
siedzących, przyjęto średnią liczbę 75 osób na każdą z imprez, co daje dodatkowo 5475 osób.
Łączna liczba użytkowników imprez sportowych na hali sportowej wyniosła 10361 osób.
W 2019 roku z hali sportowo - widowiskowej, kręgielni i siłowni łącznie skorzystało
102 312 osób.
PODSUMOWANIE OGÓLNE DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 01.01.2019– 31.12.2019
Liczba osób korzystających z wybudowanych obiektów
KRĘGIELNIA

LP.

I – XII 2019

1.

STYCZEŃ

2.

LUTY

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

HALA
godziny
przedpołudniowe

HALA
POPOŁUDNIA
SIŁOWNIA

LICZBA
UCZESTNIKÓW
IMPREZ
SPORTOWYCH

RAZEM

KRĘGLE

BILARD

694

94

2920

2561

1812

894

8975

534
559
429
389
314
314
314
339
574
454
479
5393

90
90
36
32
16
16
38
80
88
80
86
746

7160
6440
6440
6440
3280
100
100
5320
4760
5480
4060
52500

2618
1353
873
848
848
48
96
796
1256
2556
2576
16429

1884
1639
1485
1623
1175
1191
1014
1162
1334
1274
1290
16883

1010
704
331
357
80
20
20
460
1010
4886

13296
10785
9594
9332
5990
1669
1642
7717
8032
10304
9501
96837

5475

+ widownia 5475

10361

102312

- treningi
- wynajem

+ widownia

ŹRÓDŁO DANYCH:
dane ze szkół (plany lekcji), wydruki z kasy fiskalnej dane uzyskane od instruktorów, nauczycieli oraz trenerów prowadzących zajęcia sportowe.

Orlik
Ewidencja osób korzystających z boisk wielofunkcyjnych ,,Orlik” w okresie marzec –
listopad 2019 rozliczenie szczegółowe na podstawie prowadzonej ewidencji
Miesiąc

Ilość osób na Orliku

Marzec

1042

Kwiecień

1724

Maj
Czerwiec

1390
1207

Lipiec

1157

Sierpień

1145

Wrzesień

1228

Październik

993
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Listopad

507

Razem 2019 r

10393

Dane wyłoniono na podstawie prowadzonych dzienników przez pracowników
zaplecza sportowego
W okresie marzec – listopad 2019 roku z Orlika skorzystało 100 393 osoby.
W godzinach porannych z boiska Orlik korzysta Szkoła Podstawowa nr 1 na mocy
porozumienia stron. W godzinach popołudniowych oprócz dzieci i młodzieży z gminy
Lubsko z Orlika korzystają Stowarzyszenia MLKS Budowlani Lubsko i Muks Hat Trick
Lubsku w ramach treningów klubowych.
Przychody OSiR-u z tytułów budżetowych wraz z liczbą osób korzystających oraz
ilością imprez
w latach 2016-2019

ilość imprez

liczba uczestników
imprez

ilość osób
korzystających
z obiektów sportowych
siłownia ilość osób
korzystających /
przychód
Kręgle
ilość osób
korzystających
/ przychód
bilard ilość osób
korzystających

2019

2016

2017

2018

78 hala
285/ obiekty
(wraz z halą)

75 /hala
206/ obiekty
(wraz z halą)

69/ hala
282/ obiekty
imprezy wszystkie
(wraz z halą)

73 imprezy/ hala
282 imprezy / obiekty
(wraz z halą)

11896 osób/ hala
(w tym siłownia
kręgielnia)

13652 osoby
/ hala
(w tym siłownia
kręgielnia)

12856 osób
hala
(w tym siłownia
kręgielnia)

10361 osób/ hala
(w tym siłownia
kręgielnia)

(dane bez obiektów
(dane bez obiektów
otwartych na których
otwartych na których
nie prowadzimy
nie prowadzimy
ewidencji osób)
ewidencji osób)

(dane bez obiektów
otwartych na których
nie prowadzimy
ewidencji osób)

97731 hala

108705 hala

98165 hala

11564 /
40627,60 zł

20561 /
90059,72 zł

17048 /
83733,62 zł

5121 /
36434,49 zł

4656 /
33695,01 zł

4048 /
32508,41 zł

300 /
1167,07 zł

340 /
1341,85 zł

630 /
2097,14 zł

(dane bez obiektów
otwartych na których
nie prowadzimy
ewidencji osób)
102312 /hala
(dane bez obiektów
otwartych na których
nie prowadzimy
ewidencji osób)
16883 osoby/wejścia
104442,29 zł
5393 osoby
41799,07 zł

746 osób
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/ przychód
3186,57 zł
dmuchańce przychód

2 403,25 zł

1 197,56 zł

2328,43 zł

wędkowanie przychód

5 843,90 zł

8 615,45 zł

16121,21 zł

sprzęt pływający
przychód

12 756,06 zł

17 361,78 zł

185 096,19 zł

169 648,80 zł

wynajem hal i obiektów
przychód

65 121,33 zł

17638,22 zł

160290,86 zł

(źródło: Sprawozdanie z działalności OSIR)
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IX. PODSUMOWANIE
Gmina Lubsko, chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musi stawić czoła bardzo trudnemu
wyzwaniu wyjścia z programu naprawczego, aby móc poprawić warunki życia mieszkańców.
Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień związanych z edukacją i zamieszkiwaniem,
wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o środowisko naturalne, pielęgnowaniem
tradycji i kultury lokalnej, stymulowaniem rozwoju społecznego, podniesieniem atrakcyjności
gminy jako miejsca, gdzie można spędzać wolny czas.
Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego gminy konieczne jest
wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych
potrzeb mieszkańców.
Położenie komunikacyjne Gminy Lubsko nie jest za bardzo korzystne, jednak aby móc czerpać
korzyści z takiego położenia (nowi mieszkańcy, inwestorzy, turyści) potrzebne są inwestycje
w lokalny układ drogowy i przede wszystkim dokończenie północno-wschodniej części
obwodnicy miasta. Chodzi tutaj zarówno o bieżące utwardzanie dróg gruntowych, łatanie dróg
bitumicznych, budowanie nowych dróg wewnętrznych, które są niezbędne, aby możliwy był
dojazd do nowobudowanych posesji, ale również o budowę ciągów pieszo-rowerowych.
Zwiększenie stopnia skomunikowania wewnętrznego oraz poprawa stanu technicznego dróg w
gminie są niezbędne dla zrównoważonego rozwoju.
Rok 2019 okazał się rokiem dobrym jeśli chodzi o przeznaczanie środków na poprawę stanu
infrastruktury drogowej, ponieważ wykonano drogę powiatowa w miejscowości Chcicz oraz
dokańczano ścieżkę rowerową łączącą ścieżkę wokół zalewu Karaś, a drogą wojewódzką nr
289 w stronę miejscowości Chełm Żarski i dalej miejscowości Brody. Obie inwestycje
zrealizowało Starostwo Powiatowe w Żarach.
Systematycznie prowadzimy remonty nawierzchni dróg i chodników, miejsc postojowych,
parkingów, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oświetlenia, chociaż działania te są nadal
ubogie, ponieważ realizujemy program postepowania naprawczego w naszej Gminie.
W 2019 r. udało nam się stworzyć miejsce spotkań dla naszych seniorów „Klub Senior +”,
który przyczyni się do poprawy życia seniorów, zapewni im wsparcie oraz pomoc adekwatną
do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, przyczyni się do integracji
środowiska seniorów, zwiększy ich zaangażowanie w życie społeczności lokalnej, a także
przyczyni się do promocji aktywnego starzenia się. Klub Senior + pozwoli na zaktywizowanie
seniorów nieaktywnych zawodowo oraz będzie przeciwdziałać ich samotności i izolacji
społecznej.
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Ostatecznie stan finansów Gminy na koniec 2019 roku kształtował się następująco:
6) zobowiązania ogółem – 56 919 306,60 zł, w tym:
c) kredyty i pożyczki ogółem – 56 919 291,54 zł, w tym:
 długoterminowe – 56 919 291,54 zł
d) zobowiązania wymagalne – 15,06 zł
7) wynik budżetu (nadwyżka) – 10 910 910,19 zł
8) przychody z tytułu kredytów i pożyczek – 0,00 zł
9) rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek – 8 613 571,38 zł
Należy zwrócić uwagę na fakt, że Gmina spłaciła 2,5 mln zł zobowiązań wymagalnych oraz
8,6 mln zł zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, gdzie w porównaniu rok 2018
zakończył się z zobowiązaniami wymagalnymi w kwocie 2 527 123,36 zł i z zobowiązaniami
ogółem w kwocie 68 059 986,28 zł.
Jeżeli jednak nasza Gmina nie dokona restrukturyzacji zadłużenia w 2020 r. i będzie spłacać
raty kredytu zgodnie z obowiązującym harmonogramem, to sytuacja finansowa gminy może
ulec dalszemu pogorszeniu i będzie musiała przedłużyć program postepowania naprawczego
na kolejne lata.
Ok. 30% budżetu gminy przeznaczane jest corocznie na oświatę. Istniejąca sieć szkół jest
anachroniczna i nie do utrzymania na dłuższą metę, dlatego potrzebna jest restrukturyzacja
oświaty w naszej gminie. Warto zauważyć, że na 1661 dzieci zamieszkujących w naszej gminie
w wieku 7 – 15 lat, 496 uczniów uczęszcza do innych szkół podstawowych niż gminne, w tym
do szkół niepublicznych na terenie gminy uczęszcza 244 uczniów. Sytuacja ta jest niekorzystna
dla finansów gminy, ponieważ skutkuje koniecznością przekazania subwencji oświatowej
innym jednostkom w kwocie 2 845 507,11 zł, w tym 1 856 896,12 zł przekazano na szkoły
niepubliczne na terenie naszej Gminy.
Na terenie gminy Lubsko dzieje się wiele, aby być na bieżąco, zachęcamy do odwiedzania stron
internetowych prowadzonych przez Urząd Miejski w Lubsku www.lubsko.pl
i
www.bip.lubsko.pl oraz śledzenia naszego profilu na facebooku. Z każdą informacją staramy
się dotrzeć do mieszkańców za pośrednictwem sieci internet oraz tablic ogłoszeń
w naszych
sołectwach i urzędzie.
Roku 2019 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych i nie wykonanych zadań
i uchwalonego programu postepowania naprawczego na lata 2018-2020, ale również należy
postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem obecna kadencja rady
i burmistrza, wypracuje nowe plany i koncepcje na kolejne lata.
Wyzwania Gminy Lubsko są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe.
W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się jednocześnie
pamiętać o utrzymaniu urokliwego lesistego charakteru naszej Gminy.
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