RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2018
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1.

WSTĘP
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie
później niż do dnia 31 maja każdego roku, zobowiązany jest przedłożyć organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego raport o stanie gminy za rok poprzedni.

2.

Charakterystyka Gminy

2.1.

Położenie i powierzchnia gminy

Gmina Lubrza położona jest w południowej części województwa opolskiego, na
pograniczu dwóch krain geograficznych: Niziny Śląskiej i Sudetów Wschodnich, które
zapewniają jej urozmaicone ukształtowanie powierzchni terenu oraz wysokie walory
krajobrazu przyrodniczego. Utworzony w 1988 r. Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” oraz
jego otulina obejmują południowo zachodnią część obszaru gminy, charakteryzującej się
obszarem wyżynnym i górskim.
Gmina znajduje się w strefie bezpośredniego oddziaływania miasta Prudnik, które pełni
rolę ośrodka regionalnego. Ośrodek administracji wojewódzkiej, miasto Opole, oddalony jest
o około 50 km.
Przez teren gminy przebiegają dwa odcinki dróg krajowych o znaczeniu regionalnym
i ponadregionalnym łączące główne centra gospodarczo administracyjne Polski i Czech. Jest
to droga krajowa nr 40 relacji Granica Państwa – Głuchołazy – Prudnik – Kędzierzyn-Koźle –
Pyskowice oraz droga nr 41 relacji Nysa – Prudnik – Trzebina – Granica Państwa.
Obszar gminy graniczy od zachodu z miastem i gminą Prudnik, od północy z miastem
i gminą Biała, a od wschodu z gminą miejsko-wiejską Głogówek. Południowa granica gminy
jest jednocześnie granicą państwa z Republiką Czeską. W skład gminy wchodzi 11 sołectw.
Powierzchnia gminy wynosi 8315 ha (83,1 km2), co stanowi ok. 1.1% powierzchni
województwa opolskiego, a liczba jej mieszkańców na koniec 2018 r. wynosiła 4314 osób.
Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo. Jego rozwojowi sprzyjają dobre warunki
środowiska przyrodniczego. Użytki rolne stanowią 80,2% powierzchni gminy, lasy 9,72%
a pozostałe grunty (w tym zainwestowane) 10,08%. Głównym użytkownikiem gruntów
rolnych gminy są rolnicy indywidualni.
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Wysokie walory środowiska i krajobrazu przyrodniczego stwarzają potencjalne
możliwości rozwoju turystyki i wypoczynku. Położenie gminy w krajowym systemie
komunikacji kolejowej i drogowej zapewnia jej dobre powiązania z terenami sąsiednimi oraz
możliwościami rozwoju.

2.2.

Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne

Rada Gminy Lubrza liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące stałe komisje:
• Komisja Rewizyjna – 5 osób
• Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 5 osób
• Komisja Gospodarczo – Rolna i Ochrony Środowiska – 5 osób
• Komisja Budżetowa – 5 osób
• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 osób
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Lubrzy, kształtuje się następująco:
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Gminne jednostki organizacyjne:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy,
2) Szkoła Podstawowa w Lubrzy,
3) Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy ,
4) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy,
5) Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy (instytucja kultury).

2.3.

Sołectwa

W skład Gminy Lubrza wchodzi 11 sołectw:
1) Lubrza,
2) Dytmarów,
3) Skrzypiec,
4) Krzyżkowice,
5) Jasiona,
6) Trzebina,
7) Prężynka ( z przysiółkiem Dobroszewice),
8) Nowy Browiniec,
9) Olszynka,
10) Laskowice,
11) Słoków.

2.4.

Partnerstwa międzygminne

Gminna Lubrza posiada podpisane umowy partnerskie z sześcioma Gminami z Republiki
Czeskiej, są to:
- Divci Hrad,
- Hlinka,
- Mesto Albrechtice,
- Slezske Pavlovice,
- Vysoka.
- Liptaň.
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3.

Ludność oraz bezrobocie
Na dzień 31.12.2018 r. Gminę Lubrza zamieszkiwało 4314 mieszkańców, w tym 2107

kobiet oraz 2207 mężczyzn. Zgonów w roku 2018 było 37. Urodzeń w roku 2018 było 38.
Liczba bezrobotnych z terenu Gminy Lubrza zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Prudniku na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 142 osoby, w tym 85 kobiet. Dodatkowo,
zarejestrowanych do 30 roku życia było ogółem 35 osób w tym 26 kobiet. Zarejestrowanych
powyżej 30 roku życia było ogółem 107 osób w tym 59 kobiet.

4.

Gospodarstwa rolne
Ze względu na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość gminy będzie w dalszym ciągu

wiązała się z rozwojem rolnictwa. Z drugiej strony coraz większe znaczenie będzie miał rozwój
funkcji usługowych, produkcyjnych i rekreacyjnych (turystycznych). W Gminie Lubrza
funkcjonuje 678 gospodarstw rolnych.

Lp.
1
2
3
4
5
6

5.

Powierzchnia
gospodarstw
1 – 2 ha
2,01 – 5 ha
5,01 – 7 ha
7,01 – 10 ha
10,01 – 15 ha
powyżej 15 ha

Ilość gospodarstw
225
187
67
62
49
88

Podmioty gospodarcze
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

według stanu na dzień 8 kwietnia 2019 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych,
które mają główne miejsce prowadzenia działalności w Gminie Lubrza obejmowała 303
pozycji, z czego status „aktywny” posiadały 126 podmioty, status „wykreślony” posiadało
150 podmiotów, status „zawieszony” posiadały 21 podmioty, a liczba podmiotów do
prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 4 pozycje.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Gminy to przede wszystkim małe i średnie
przedsiębiorstwa.
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Do wiodących branż w Gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, transport
drogowy towarów, obróbka drewna, handel i naprawy pojazdów samochodowych.

6.

Pozyskani inwestorzy
Korzystne położenie gminy Lubrza ze względu na bliskość miasta Opola i przebieg dróg

krajowych nr 40 relacji Granica Państwa – Głuchołazy – Prudnik – Kędzierzyn-Koźle –
Pyskowice, drogi nr 41 relacji Nysa – Prudnik – Trzebina – Granica Państwa, jak również
drogi wojewódzkiej nr 414 sprawia, że teren gminy jest atrakcyjny dla prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz przeznaczania i uzbrajania terenów pod inwestycje znaczenie
mają również preferencje podatkowe. W kadencji 2014-2018 nie zwalniano żadnych
inwestorów z podatku od nieruchomości. Jedyną stosowaną formą preferencji podatkowej jest
wykorzystanie możliwości różnicowania stawek podatkowych dla budowli związanych ze
zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków. Stąd też dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Prudniku stosowana jest stawka 0,5% podatku od wartości budowli.
Nowymi, strategicznymi inwestorami na terenie Gminy Lubrza, pozyskanymi w kadencji
2014 – 2018 są: OZE Prężynka Spółka z o.o. – inwestor zamarza wybudować biogazownię
rolniczą w miejscowości Prężynka oraz Developer Pro Sp. z o.o. Sp.K. – inwestor zamierza
wybudować centrum handlowe „Premium Park Lubrza”.

7.

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy
Na terenie gminy Lubrza działają następujące organizacje pozarządowe:

1) Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” ,
2) OSP Lubrza,
3) OSP Prężynka,
4) OSP Trzebina,
5) OSP Dytmarów,
6) OSP Nowy Browiniec,
7) Stowarzyszenie Św. Jakuba Apostoła w Lubrzy.
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Ponadto na terenie Gminy Lubrza, na rzecz jej mieszkańców, działa organizacja
pozarządowa z siedzibą poza Gminą Lubrza. Jest to Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą
w Opolu.

8.

Sytuacja finansowa Gminy

8.1.

Wysokość budżetu

Budżet Gminy Lubrza został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubrza Nr XXX/214/2017
z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2018 rok
w następujących kwotach:

1.

Po stronie dochodów na kwotę 18 459 050,00 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 16 188 163,00 zł.
a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami oraz na zadanie realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej 3 201 320,00 zł.
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 43 000,00 zł.
c) subwencje 6 795 074,00 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 2 270 887,00 zł.

2.

Po stronie wydatków na kwotę 18 807,00 zł w tym:
- wydatki bieżące w wysokości w wysokości 15 563 185,48 zł. w tym:
a)

wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminom 3 201 320,00 zł.

b)

wydatki

na

realizację

zadań

określonych

w programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych 43 000,00 zł.
c)

wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1 000,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 3 244 062,52.

3. Po stronie przychodów na kwotę 2 412 794,00 zł uzyskanych z zaciągniętych pożyczek
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
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4. Po stronie rozchodów na kwotę 2 064 596,00 zł przeznaczone na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów oraz spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto uchwalono :
• Plan dotacji w 2018 r. na kwotę 2 982 233,76 zł.
• Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku
2018 – 205 030,31 zł.
• Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1 452 605,00 zł.
Uchwalony na 2018 r. budżet w trakcie roku podlegał wielokrotnym zmianom stosownym
do kompetencji organów, tj. Uchwałami Rady Gminy Lubrza oraz Zarządzeniami Wójta
Gminy Lubrza.
W wyniku wprowadzanych zmian budżet na dzień 31.12.2018r. przedstawia się
następująco:

Wyszczególnienie

Plan

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

5

1.Dochody

18 459 050,00

19 166 442,90

19 153 552,51

99,93

2.Przychody
Razem ( 1+2)

2 412 794,00
20 871 844,00

3 870 529,78
23 036 972,68

3 870 529,78
23 024 082,29

100
99,94

3.Wydatki

18 807 248,00

22 656 972,68

21 449 626,69

94,67

4.Rozchody
Razem ( 3+4)

2 064 596,00
20 871 844,00

380 000,00
23 036 972,68

380 000,00
21 829 626,69

100
94,76

Plan dochodów

19 166 442,90 zł w tym :

• dochody bieżące w wysokości 18 530 887,36 zł w tym:
• dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminom - 4 619 445,82 zł
• dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 45 200,00 zł
• subwencje - 6 964 938,00 zł
• dochody majątkowe w wysokości 635 555,54 zł
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Plan wydatków

22 656 972,68 zł w tym :

• wydatki bieżące w wysokości w wysokości 17 829 694,24 zł w tym:
• wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych

gminom - 4 619 445,82 zł
• wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki

i rozwiązywania

problemów alkoholowych – 45 200,00 zł
• wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii – 1 000,00 zł
• wydatki majątkowe w wysokości 4 827 278,44 zł

Plan przychodów

3 870 529,78 zł w tym:

• wolne środki 927 735,78 zł
• pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 684 596,00 zł
• kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Prudniku 728 198,00 zł
• kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Prudniku 530 000,00 zł

Plan rozchodów

380 000,00 zł w tym:

• na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 380 000,00 zł
1. Plan dochodów po zmianach to kwota 19 166 442,90 zł, wykonanie 19 153 552,51 zł tj.
99,93%
2. Plan wydatków po zmianach to kwota 22 656 972,68 zł, wykonanie 21 449 626,69 zł tj.
94,67%
3. Plan przychodów po zmianach to kwota 3 870 529,78 zł, która równa jest wykonaniu
3 870 529,78 zł tj.100,00 %
4. Plan rozchodów po zmianach to kwota 380 000,00 zł natomiast wykonanie 380 000,00 zł
tj. 100,00 %
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Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym – 3 492 794,00 zł w tym:
• Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt)- 320 000,00 zł
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka) –
230 000,00 zł
• Bank Gospodarstwa Krajowego (pożyczka) – 1 684 596,00 zł
• Bank Spółdzielczy w Prudniku (kredyt) - 728 198,00 zł
• Bank Spółdzielczy w Prudniku (kredyt) - 530 000,00 zł
Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1 146 167,89 zł od dłużników
gospodarstw domowych, przedsiębiorstw niefinansowych i sektora finansów publicznych.
W tym zaległości podatkowe na kwotę 368 537,05 zł oraz zaległości wynikające z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 90 545,54 zł.

Wynik finansowy budżetu wynosi 1 194 455,60 zł z obliczenia: wykonane dochody
19 153 552,51 zł plus wykonane przychody 3 870 529,78 zł minus wykonane

wydatki

21 449 626,69 zł minus wykonane rozchody 380 000,00 zł.

9.

Stan realizacji inwestycji w roku 2018
Na zadania w zakresie dróg w 2018 r. poniesiono wydatki na:
•

drogi publiczne powiatowe w wysokości 2 949 085,46 zł z przeznaczeniem na:

o

przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc

postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy
Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203
•

drogi publiczne gminne w wysokości 478 844,20 zł z przeznaczenie na:

o

przebudowę drogi gminnej nr G 107315 O (dz. nr 481/3) relacji Skrzypiec –

Dytmarów w pasie drogowym w km. od 0+000 do km 0+500 oraz drogi wewnętrznej (dz.
nr 225/2) w km od 0+000 do km 0+121 – 183 347,25 zł;
o

przebudowę drogi gminnej nr G 107305 O, budowę ciągów pieszych oraz przebudowę

obiektów towarzyszących w pasie drogowym w Laskowicach w km od 0+000
do km 0+411 – 212 181,08 zł;
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o

wydatki w wysokości 83 315,87 zł poniesione w zakresie funduszu sołeckiego na

następujące zadania:
-

przebudowa chodnika na drodze gminnej ul. Nowej Naprawy do skrzyżowania z ul.

Wolności od posesji 11 do skrzyżowania z ul. Harcerską – fundusz sołecki Lubrza –
20 381,10 zł;
-

przebudowa drogi gminnej nr 107322 w Nowym Browińcu (budowa chodnika) -

fundusz sołecki Nowy Browiniec – 6 924,65 zł;
-

przebudowa drogi gminnej nr 107322 w Nowym Browińcu (przebudowa chodnika) -

fundusz sołecki Nowy Browiniec – 12 908,50 zł;
-

przebudowa drogi gminnej nr 107317 działki nr 347 w Trzebinie poprzez budowę

chodnika, utwardzonego pobocza (w miejscu niewystarczającej szerokości) oraz zmiany
nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową w km od 0+143 do km 0+640
- fundusz sołecki Trzebina – 33 562,20 zł;
-

modernizacja drogi gminnej G107324 we wsi Słoków - fundusz sołecki Słoków -

9 539,42 zł;
o

kontynuację zmiany nawierzchni z płyt na kostkę brukowa przy drodze gminnej

ul. Nowej Naprawy - fundusz sołecki Lubrza - 23 429,00 zł
o

przebudowę drogi gminnej nr G107322 działek nr 11/3,159/6 w Nowym Browińcu

poprzez budowę chodnika utwardzonego pobocza ( w miejscu niewystarczającej
szerokości) w km od 0+275 do km 0+475 - fundusz sołecki Nowy Browiniec 18 539,12 zł
o

modernizację drogi gminnej G107315 poprzez zakup i montaż krawężników wraz

z regulacja studzienek - fundusz sołecki Skrzypiec - 15 000,00 zł
o

przebudowę drogi gminnej nr G107317 działka nr 347 w Trzebinie poprzez budowę

chodnika utwardzonego pobocza (w miejscu niewystarczającej szerokości) oraz zmiany
nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukowa w km od 0+143 do km 0+640
- fundusz sołecki Trzebina - 28 339,92 zł
o

zmianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową od nr 31 do nr 32

- fundusz sołecki Jasiona - 8 287,70 zł
•
o

drogi wewnętrzne w wysokości 318 720,48 zł, z przeznaczeniem na:
przebudowę drogi gminnej nr G 107315 O (dz. nr 481/3) relacji Skrzypiec –

Dytmarów w pasie drogowym w km. od 0+000 do km 0+500 oraz drogi wewnętrznej (dz.
nr 225/2) w km od 0+000 do km 0+121 – 52 314,95 zł;
o

modernizacja drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 480,0m2

w Dytmarowie – 41 346,60 zł;
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o

przebudowę drogi w Słokowie – 13 000,00 zł;

o

zmiana nawierzchni dz. nr.122/3 k.m. 1 (droga wewnętrzna) z asfaltowej na kostkę

brukową w Olszynce. – 26 140,00 zł;
o

wydatki poniesione w zakresie dróg realizacja zadania

pn. : ,,Budowa drogi

wewnętrznej nr 477/7,477/3 w miejscowości Prężynka” – 43 359,13 zł;
o

budowa drogi wewnętrznej dz. nr 149/3, 83/7, 87/4 w Słokowie – 109 568,40 zł,

o

wydatki w wysokości 32 991,40 zł poniesione w zakresie funduszu sołeckiego na

następujące zadania:
-

zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej z asfaltowej na kostkę brukową fundusz

sołecki Olszynka – 14 787,10 zł;
-

budowa drogi dojazdowej do posesji mieszkańców i gruntów rolnych w miejscowości

Prężynka - w zakresie funduszu sołeckiego Prężynka – 18 204,30 zł;

W ramach wydatków związanych gospodarką nieruchomościami poniesiono wydatek
w kwocie 4 305,00 zł związany z wykonaniem operatu szacunkowego dla zadania pn. :
„Zakup Przedszkola w Lubrzy przy ul. Wolności 54”.
W ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w 2018 r. poniesiono
wydatki na wykonanie klimatyzacji w serwerowni w kwocie 5 166,00 zł.
W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych poniesiono wydatki
na kwotę 83 933,34 zł z przeznaczeniem na:
•

zakup UPS Cyber Power do serwerowni

•

zakup programu Ferro Backup

•

zakup ekspresu do kawy

•

zakup kompletów mebli do Urzędu Gminy w Lubrzy

•

zakup kserokopiarki

•

zakup monitora

•

zakup trzech laptopów

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2018r.
wydatkowano kwotę 13 382,13 zł „z przeznaczeniem na:
•

wyłożenie kostki brukowej za budynkiem remizy OSP Dytmarów” - fundusz sołecki

Dytmarów – 6 382,13 zł
•

utwardzenie terenu pod altanę poprzez wyłożenie kostki brukowej w Dytmarowie –

fundusz sołecki Dytmarów – 7 000,00 zł
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W

zakresie

centralnych

administracyjnych

jednostek

wymiaru

sprawiedliwości

i prokuratury w 2018 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 27 100,00 zł na nabycie
wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym
bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa z czego 26 829,00 zł pochodziła
z otrzymanych dotacji a pozostała kwota 271,00 zł stanowi wkład własny.
W ramach szkół podstawowych w 2018 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie
24 999,34 zł z przeznaczeniem na modernizację centralnego ogrzewania i kotłowni
(częściowa przebudowa komina, tynkowanie w kotłowni i pod dachem), wymiana
skorodowanego czopucha kotła węglowego.
W ramach przedszkoli w 2018 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 54 037,54 zł
z przeznaczeniem na:
• oddział Dytmarów – frezowanie i montaż wkładu kominowego na kwotę 8 832,63 zł
• oddział Trzebinia – frezowanie i montaż 2 wkładów kominowych na kwotę 16 010,91 zł
• doposażenie placu zabaw w Lubrzy działki nr 416/1 i 416/2 w Gminnym Przedszkolu
Publicznym – 13 898,00 zł
• doposażenie placu zabaw w Trzebinie działka nr 549/1 w Gminnym Przedszkolu
Publicznym – 15 296,00 zł
W ramach pozostałej działalności w 2018 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie
10 539,32 zł z przeznaczeniem na budowę szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku
wielofunkcyjnym w Lubrzy.
W 2018 r. zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska poniesiono wydatki na:
• dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018
w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza – 141 500,00 zł
• dotację celową na dofinansowanie kosztów oczyszczalni przydomowej – 5 000,00 zł.
• budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 8 937,33 zł
• aranżację przestrzeni publicznej poprzez urządzenie skweru (wirydarza) w Trzebinie15 000,00 zł
• wykonanie i montaż placu zabaw w Krzyżkowicach – 29 641,77 zł
• zakup hydroforni oraz studni głębinowej z siecią wodociągową w Dobroszewicach 30 519,90 zł

15

Wydatki poniesione w zakresie funduszu sołeckiego na :
• zakup i montaż lampy ulicznej na ul. Celtyckiej - fundusz sołecki Lubrza – 11 916,00 zł
• zakup i montaż lamp ulicznych – fundusz sołecki Jasiona – 12 516,00 zł
• wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2 –fundusz
sołecki Krzyżkowice – 14 108,10 zł

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2018 r. wydatkowano kwotę
81 809,48 zł na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Lubrzy, z przeznaczeniem na:
• wykonanie docieplenia elewacji budynku zajmowanego przez Szkołę Podstawową
w Dytmarowie – 47 000,00 zł
• modernizację centralnego ogrzewania – zakup i wymiana kotła C.O. w budynku
komunalnym Nowy Browiniec 86 – 31 837,08 zł
• wykonanie wymiany pieca kuchennego – Lubrza ul. Opolska 3/3 – 2 972,40 zł
W zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów poniesiono w 2018 r. wydatki na:
• modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy – 306 177,01 zł
• utwardzenie terenu pod wiatą przy świetlicy w Słokowie - 5 280,75 zł
• dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zakup okien do
biblioteki w Lubrzy – 5 350,04 zł
Wykonanie wydatków majątkowych w roku 2018 wyniosło 4 637 869,19 zł, co stanowi
ok. 22% całkowitych wydatków w roku 2018.
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10.

Zadania remontowe zrealizowane w trakcie kadencji w sołectwach

10.1. Remonty dróg
W roku 2018 wykonano następujące zadania remontowe na drogach:
• remont cząstkowy dróg gminnych – 40 568,70 zł w tym: w miejscowości w Prężynka na
kwotę 9 987,60 zł; w miejscowości Skrzypiec na kwotę 9 993,75 zł, w miejscowości Nowy
Browiniec na kwotę 19 987,50 zł oraz zakup kamienia celem remontu dróg w Lubrzy na
kwotę 599,85 zł
• remont cząstkowy dróg wewnętrznych w miejscowości Prężynka – 9 993,75 zł
• remont dróg wewnętrznych w gminie poprzez zakup niesortu szarogłazowego oraz jego
transport – 18 551,83 zł
• wykop korzeni i roboty ziemne na poboczu drogi wewnętrznej w Prężynce – 885,60 zł
• wymiana hydrantu w Nowym Browińcu –2 579,26 zł.

10.2. Fundusz Sołecki
W ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 wykonano następujące zadania:
− przebudowa chodnika na drodze gminnej ul. Nowej Naprawy od skrzyżowania
z ul. Wolności od posesji nr 11 do skrzyżowania z ul. Harcerską - Fundusz Sołecki wsi
Lubrza – 20 381,10 zł;
− zakup i montaż lampy ulicznej na ul. Celtyckiej - Fundusz Sołecki wsi Lubrza – 11 916,00
zł;
− zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla mieszkańców wsi Lubrza wraz z Dniem
Kobiet – 1 199,53 zł;
− przebudowa drogi gminnej nr 107322 w Nowym Browińcu (budowa chodnika) - Fundusz
Sołecki wsi Nowy Browiniec – 6 924,65 zł;
− przebudowa drogi gminnej nr 107322 w Nowym Browińcu (przebudowa chodnika) Fundusz Sołecki wsi Nowy Browiniec – 12 908,50 zł;
− zakup tablicy ogłoszeniowej wolnostojącej do Nowego Browińca – 1 273,05 zł;
− utwardzanie terenu pod altaną poprzez wyłożenie kostki brukowej w Dytmarowie –
7 000,00 zł;
− wyłożenie kostki brukowej za budynkiem remizy OSP Dytmarów – 6 382,31 zł;
− zakup stołów do Sali remizy OSP Dytmarów – 7 499,31 zł;
− organizacja imprez okolicznościowych w Dytmarowie – 3 000,00 zl;
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− zakup i montaż lampy ulicznej w Jasionie- Fundusz Sołecki wsi Jasiona – 12 516,00 zł;
− budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Prężynka – 18 204,30 zł
− zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej z asfaltowej na kostek brukową Fundusz Sołecki
wsi Olszynka – 14 787,10 zł;
− modernizacja drogi gminnej G107324 we wsi Słoków – 9 539,42 zł;
− wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2 –
Fundusz Sołecki wsi Krzyżkowice – 14 108,10 zł;
− zakup materiałów pod wiatę dla kibiców na boisku sportowym w miejscowości
Skrzypiec – 999,99 zł.

10.3. Remonty w domach kultury i świetlicach wiejskich
W ramach remontów w domach kultury i

świetlicach w roku 2018 zrealizowano

następujące zadania:
− zakup i montaż regałów do WDK Prężynka – 6 998,93 zł;
− w budynku GOK w Lubrzy :
− zakupiono i wymieniono podgrzewacz wody – 905,70 zł
− wymieniono przestarzałe przewody do telefonu i internetu – 1 677,72 zł
− wykonano remont pieca c.o. – 3 739,89 zł
− naprawiono oświetlenie na sali kinowej – 452,64 zł
− wykonano prace naprawcze sprzętu RTV i AGD – 420,00 zł
− zakupiono i wymieniono okna w bibliotece w Lubrzy – 5 350,04 zł
− zakupiono deski do remontu ławek przed budynkiem – 267,53 zł
− przeprowadzono inne naprawy i drobne remonty w placówkach GOK – 3 185,46 zł
− w budynku WDK w Trzebinie: wymieniono grzejniki na sali tanecznej – 1 722,00 zł
− w budynku WDK Skrzypiec: przeprowadzono remont w budynku – 969,00 zł
− w budynku WDK Prężynka: wymieniono umywalkę w klubie – 169,44 zł
− w budynku świetlicy w Słokowie: wykonano remont placu zabaw przy budynku – 523,00zł
oraz zamontowano rynny na budynku świetlicy – 1 500,00 zł
− w budynku świetlicy w Jasionie: przeprowadzono remont pomieszczenia gospodarczego
– 1500,00 zł
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11.

Infrastruktura techniczna i zagospodarowanie przestrzenne

11.1. Infrastruktura techniczna
Komunikacja drogowa oparta jest na:
• drogach krajowych – 18,28 km
• drogach powiatowych – 28,23 km
• drodze wojewódzkiej – 7,59 km
• drogach gminnych – 15,76 km
Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa PKP nr 137 relacji Katowice - Legnica oraz nr
306 relacji Gogolin - Prudnik.
Gmina jest całkowicie zwodociągowana. Sieć wodociągowa wynosi 66,48 km. Do sieci

podłączonych jest 1105 budynków. Gmina nie jest skanalizowana. Uchwałą
XIX/152/2012

z dnia

dofinansowanie

realizacji

28 grudnia

2012 r. Gmina udziela dotacji celowej na

przydomowych

projektem udało się posadowić

Nr

oczyszczalni

ścieków. W związku z tym

26 sztuk indywidulanych oczyszczalni. Gmina nie jest

również zgazyfikowana.
Sieć elektryczna zasila wszystkie posesje w energię elektryczną. Na istniejących słupach
znajdują się 503 oprawy oświetlenia ulic stanowiących własność gminy oraz 5 opraw
stanowiących mienie TAURON Dystrybucja S.A.

11.2. Zagospodarowanie przestrzenne
Gmina

Lubrza

posiada

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego podjętego. Zmiana studium uchwalona została uchwałą nr XXVII/193/2010
Rady Gminy Lubrza z dnia 24 lutego 2010 roku.

Gmina Lubrza posiada następujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego:

1. UCHWAŁA NR XXXIII/285/2014 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 września 2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LUBRZA.
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2. UCHWAŁA NR III/16/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy
mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC.

3. UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY GMINY LUBRZA z dnia 8 czerwca 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
górniczego „Trzebina”.

4. UCHWAŁA NR VI/30/2015 RADY GMINY LUBRZA z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina.

5. Uchwała NR
uchwalenia

XX/172/05 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wieś PRĘŻYNKA –

TERENY PRZEMYSŁOWE.

6. UCHWAŁA Nr XXVII/212/2013 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2013
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA-LUBRZA.

7. UCHWAŁA Nr XXVII/214/2013 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA.

8. UCHWAŁA Nr XXVII/216/2013 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2013
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE-NOWY BROWINIEC.

9. UCHWAŁA Nr XXVII/218/2013 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW-LASKOWICE-NOWY
BROWINIEC.
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12.

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

12.1. Gospodarka odpadami
Obowiązki związane z gospodarką odpadami komunalnymi po wejściu w życie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w drugiej połowie 2013 roku przejęła Gmina.
Do zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Zarządzeniem Wójta
Gminy Lubrza Nr OR.0050.232.2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. wyznaczony został Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, który to odpłatnie zbiera i składuje
odpady komunalne na wysypisku w Domaszkowicach z możliwością odzysku tych odpadów.
Pozostałe odpady takie jak popioły, gruz z rozbiórek Zakład dostarcza na wysypisko śmieci
w Prudniku bez możliwości odzysku.

Ponadto szkło zebrane podczas zbiórki odpadów

odbierane jest odpłatnie przez firmy „Biosystem” i „BA GLASS POLAND” które zajmują się
przetwarzaniem i zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych.
Gmina zaopatrzyła mieszkańców w worki do segregacji poszczególnych frakcji odpadów:
• Worek biały – szkło bezbarwne,
• Worek zielony – kolorowe szkło
• Worek niebieski – papier i tekstylia,
• Worek żółty – tworzywa plastikowe,
• Worek szary – odpady posortownicze i zmieszane.
Popiół gromadzony jest w kontenerach specjalnie dla tego typu odpadu oznaczonych.
Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest od
mieszkańców Gminy na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Gmina nie posiada punktu gdzie mogłaby następować segregacja odpadów komunalnych
zmieszanych.

Odpady

składowane

są

na

wysypisku

odpadów

komunalnych

w Domaszkowicach.
W 2018 r. koszty gospodarki odpadami komunalnymi były pokrywane przez właścicieli
nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Na dzień 31 grudnia złożonych zostało 1370 deklaracji.
Koszty jakie poniosła Gmina z tytułu gospodarki odpadami stałymi to wydatki bieżące
w kwocie 710 389,74 zł, na które składają się:
•

zakup materiałów i wyposażenia – 626,36 zł

•

wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 39 331,72 zł

•

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 185,66 zł
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•

zakup usług pozostałych – 663 546,07 zł, w tym:
o usługi pocztowe – 3732,40 zł
o usługa pomocy prawnej – 1 845,00 zł
o wykonanie worków – 27 874,14 zł
o kalkulator poziomów – 123,00 zł.
o kontener Krzyżkowice – 1041,32 zł.
o usługi związane ze zbieraniem, transportem i przekazaniem odpadów na składowisko
odpadów komunalnych – 607 244,40 zł
o azbest – 21 685,81 zł.

•

koszty komornicze – 353,33 zł

•

szkolenia pracowników – 968,60 zł

•

opłaty telekomunikacyjne – 984,00 zł

•

wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 3 394,00 zł.
W roku 2018 w ramach budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

wydatkowano kwotę 8 937,33 zł .
Z zakresu gospodarki odpadami ciekłymi podmioty odbierające z terenu Gminy Lubrza
nieczystości ciekłe wskazywały jedynie liczbę świadczonych usług wywozu i łączną ilość
wywiezionych odpadów ciekłych oraz miejsce ich zrzutu. W 2018 r. na terenie Gminy Lubrza
zezwolenie na realizację tych usług posiadały:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy,
2. Zakład Usług Komunalnych w Prudniku

- jednoosobowa Spółka Gminy

z ograniczoną odpowiedzialnością,
W zakresie gospodarki odpadami ciekłymi Zakład opróżnia szamba na zgłoszenie od
właścicieli nieruchomości. Na koniec 2018 roku Zakład miał podpisanych 654 umów na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych z odbiorcami indywidualnymi i 38 umów
z zakładami pracy. Ilość nieczystości ciekłych oddanych do oczyszczalni ścieków w Prudniku
przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy w 2018 roku wynosiła
8712,3 mł tj. o 3322,26 mł wićcej niý w 2017 r. .
W 2018 roku nie określono jaka była liczba właścicieli którzy nie zawarli umowy na
wywóz nieczystości ciekłych. Przeprowadzono 15 kontroli gospodarstw domowych
w miejscowości Jasiona pod kątem częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych
oraz posiadania umów.
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Obowiązkiem

właściciela

jest

zawarcie

umowy

na

wywóz

tych

nieczystości

z wyspecjalizowanym zakładem posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w tym
zakresie.
Z terenu gminy wywieziono ogółem 1 182,318 ton odpadów. W przeliczeniu na jednego
mieszkańca to 0,274 tony. Ilość odpadów odbieranych z terenu Gminy Lubrza przedstawia
poniższa tabela:
kod odpadów

Rodzaj odpadów

20 01 99
17 09 04
15 01 07
20.03.01
20 02 03
20 01 36

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny.
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
Szkło odpadowe
Zmieszane (Niesegregowane) odpady komunalne
Inne nie ulegające biodegradacji
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz
niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)
Urządzenia zawierające freony
Odpady wielkogabarytowe
Tworzywa sztuczne
Tekstylia
Odpady ulegające biodegradacji
Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
Zmieszane odpady betonu i gruzu ceglanego

20 01 33

20 01 35
20 01 23
20 03 07
20 01 39
20 01 11
20 02 01
17 01 01
17 01 07

SUMA

Masa odebranych odpadów
komunalnych [Mg]
383,370
3,400
75,520
491,52
21,500
0,612
0,005

0,656
0,145
37,180
134,280
0,380
2,18

9,18
22,46
1182,318

W celu zapewnienia dalszego prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami konieczna jest kontrola posesji, w celu sprawdzenia

prawidłowości segregacji

oraz sposobu wywiązywania się z gospodarki odpadami ciekłymi i stałymi, oraz stałe
podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz administracji publicznej
w zakresie ochrony środowiska.
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12.2. Zadania z zakresu ochrony środowiska
W 2018 r. Gmina Lubrza realizowała następujące zadania z zakresu ochrony środowiska:
• ochrona powietrza atmosferycznego poprzez dofinansowanie kosztów wymiany źródeł
ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy – 141 500,00 zł;
• oczyszczanie gminy z azbestu poprzez udział gminy w programie pozyskiwania dotacji dla
mieszkańców na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego – 21 685,81 zł
• ochrona i pielęgnacja zieleni i form ochrony przyrody - 19 780,00 zł;
• badanie i ocena wpływu realizacji inwestycji na środowisko (dec. środowiskowe);
• kontrole szczelności szamb i ochrona gruntów przed skażeniem.
Uchwałą nr XXX/206/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017 r. został przyjęty
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Lubrza. Plan gospodarki niskoemisyjnej
(PGN) jest strategicznym dokumentem, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza w perspektywie roku 2020, w zakresie działań
inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport, budownictwo,
zagospodarowanie przestrzenne, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami,
gospodarka wodno-ściekowa i edukacja. Plan został opracowany w celu przedstawienia
koncepcji działań służących poprawie jakości powietrza na terenie Gminy Lubrza,
w tym

redukcji

emisji

gazów cieplarnianych (CO2), zwiększenia udziału energii

pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii poprzez podniesienie
efektywności energetycznej.

13.

Oświata

13.1. Sieć szkolno – przedszkolna w kadencji 2014 – 2018
Na terenie Gminy w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonowały następujące placówki
oświatowe:
• Szkoła Podstawowa w Lubrzy, z klasami gimnazjum,
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie,
• Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy z oddziałami zamiejscowymi w Dytmarowie,
Trzebinie, Nowym Browińcu.
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13.2. Baza oświatowa
Bazę oświatową w Gminie Lubrza stanowią:
• budynek szkoły podstawowej w Lubrzy z salą gimnastyczną niepełnowymiarową,
boiskiem wielofunkcyjnym i boiskiem trawiastym, szkoła posiada duży teren zielony
z placem zabaw,
• budynek gminnego przedszkola publicznego w Lubrzy (własność Zgromadzenia Sióstr św.
Elżbiety),
• budynek gminnego przedszkola publicznego w Lubrzy – oddział zamiejscowy
w Dytmarowie,
• budynek gminnego przedszkola publicznego w Lubrzy – oddział zamiejscowy
w Trzebinie,
• budynek gminnego przedszkola publicznego w Lubrzy – oddział zamiejscowy
w Nowym Browińcu,
• budynek Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie z salą gimnastyczną, boiskiem
wielofunkcyjnym, siłownią plenerową.

13.3. Realizowane zadania oświatowe
Realizowane zadania oświatowe w gminie Lubrza polegają na:
• zapewnieniu

warunków

działania

szkoły

lub

placówki,

w

tym

bezpiecznych

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
• zapewnieniu warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
• wykonywaniu remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym
zakresie,
• zapewnieniu obsługi administracyjnej, finansowej i prawnej,
• wyposażeniu szkół i placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji

programów

nauczania,

programów wychowawczo

–

profilaktycznych,

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań.
• wykonywaniu czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki,
•

kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązki nauki,
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•

wypłacie świadczeń socjalnych rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji
materialnej,

•

dofinansowaniu

pracodawcom

kosztów

dokształcania

młodocianych

pracowników,
•

zapewnieniu dowozów uczniów,

•

organizacji konkursów przedmiotowych,

•

organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek,

•

prowadzeniu rejestrów niepublicznych placówek oświatowych, nadzoru nad
ich działalnością, udzielaniu dotacji tym placówkom i kontroli jej wykorzystania.

Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach (stan na 30.09.2018r.) przedstawiało się
następująco:

Lp

w tym
Obsługa i admininauczyciele
stracja
etaty
osoby
etaty
osoby

Zatrudnienie

Szkoła/ przedszkole

etaty

osoby

30,75

33

24,50

26

6,25

7

30,69

36

13,19

18

17,5

18

61,44

69

37,69

44

23,75
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Szkoła Podstawowa w Lubrzy

1.
2.

GPP Lubrza /łącznie z oddz. zamiejscowymi
Razem

Liczba uczniów i oddziałów szkoła podstawowa i gimnazjum (stan na 30.09.2018r.)
w tym
Lp.

1.

Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

SP Lubrza

Liczba
uczniów

I

II

197

24
1

11
2.

Klasy gimnazjum

25
1

Razem:

12

222

III

IV

V

VI

VII

VIII

29

0

30

34

27

21

32

2

0

2

2

1

1

2

0

0

25

0

0

1

24

29

25

30

34

27

21

32
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Liczba dzieci w przedszkolach (stan na 30.09.2018r.)
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

1.

GPP Lubrza

3

60

2.

GPP Lubrza Oddz. Zam. w Dytmarowie

2

45

3.

GPP Lubrza Oddz. Zam. w Trzebinie

1

23

4.

GPP Lubrza Oddz. Zam. w Nowym Browińcu

1

20

7

148

OGÓŁEM

13.4. Poziom wydatków na oświatę
Zadania oświatowe związane z prowadzeniem (dotowaniem) przez jednostki samorządu
terytorialnego szkół i placówek oświatowych finansowane są z dochodów jednostek
samorządu terytorialnego. Jednym z dochodów samorządu jest część oświatowa subwencji
ogólnej. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej ustala corocznie ustawa budżetowa.
Subwencja ustalana jest na dany rok budżetowy i przekazywana do jednostek samorządu
terytorialnego. W poszczególnych latach wysokość subwencji przedstawiała się następująco:
- w roku 2014 subwencja wynosiła 3 775 496,00 zł,
- w roku 2015 subwencja wynosiła 3 985 182,00 zł,
- w roku 2016 subwencja wynosiła 3 797 669,00 zł,
- w roku 2017 subwencja wynosiła 4 196 512,00 zł,
- w roku 2018 subwencja wynosiła 4 711 395,00 zł.
Koszt utrzymania Szkoły Podstawowej w Lubrzy łącznie ze stołówką i świetlicą wyniósł
w 2018 r. 2 672 904,91 zł, w tym wydatki inwestycyjne 24 999,34 zł.
Łączny

koszt

funkcjonowania

Gminnego

Przedszkola

Publicznego

z oddziałami zamiejscowymi wyniósł w 2018 r. 1 931 990,02 zł, w

łącznie

tym wydatki

inwestycyjne 54 037,54 zł. Opłata za zajęcia ponad podstawę programową wniesiona przez
rodziców wyniosła 19 789,20 zł.
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie w roku 2018 wyniosła
1 950 091,43 zł.
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14.

Wydarzenia kulturalne i promocja gminy

Kalendarium

najważniejszych

imprez

kulturalnych

organizowanych

lub

współorganizowanych przez GOK w Lubrzy w 2018 r. kształtowało się następująco:
06.01.2018 r. – Orszak Trzech Króli oraz Koncert Noworoczny w Lubrzy
09.02.2018 r. – Gala zakończenia semestru NSP w Dytmarowie
24.02.2018 r. – Wir Masek – Festiwal w Divcim Hradzie w Republice Czech
18.03.2018 r. – XV Stół Wielkanocny – Tradycje kulinarne gminy Lubrza, gmin partnerskich
i ościennych
17.05.2018 r. – Złote Gody (gala wręczenia odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie)
premiera spektaklu muzycznego „Kochanie”
30.05.2018 r. – Konkurs Wokalny You Can Sing
20.06.2018 r. – Gala Zakończenia Roku NSP w Dytmarowie
09.09.2018 r. – Dożynki Powiatowo-Gminne – Słoków 2018
10.11.2018 r. – Spotkanie ze św. Marcinem Trzebinie i Dytmarowie
11.11.2018 r. – akademia z okazji Święta Niepodległości w Lubrzy
30.11.2018 r. – premiera spektaklu muzycznego „Jaskółka czyli wieść polska”

W

ramach

promocji

Gminy

poniesiono

wydatki

w

wysokości

9 836,17

zł

z przeznaczeniem na:
• promocję zawodów w Cross Country w Skrzypcu,
• promowanie Gminy Lubrza poprzez osiągnięcia uczniów związane z procesem nauczania
oraz w zakresie sportu,
• promowanie organizacji Rajdu Malucha,
• promowanie konkursu fotograficznego o nagrodę Wójta Gminy Lubrza,
• promowanie zawodów w związku z 55-leciem założenia LZS Dytmarów,
• promowanie zawodów wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Lubrza,
• promowanie zawodów w puszczaniu latawców,
• wykonanie plakatów na zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Lubrza.
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15.

Stan Mienia Komunalnego

15.1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności
1) grunty ogółem – 269,9318 ha o łącznej wartości 2 277 227,90 zł (w tym stanowiące
własność gminy 267,4613 ha),
2) budynki i budowle – 20 437 830,69 zł,
3) maszyny energetyczne i maszyny i urządzenia techniczne – 690 991,54 zł,
4) środki transportu – 1 574 652,41 zł,
5) pozostałe składniki mienia o charakterze wyposażenia – 2 988 154,58 zł.

W 2018 r. Gmina nabyła prawa własności nieruchomości zabudowanej obiektem
hydroforni, studnią głębinową, zbiornikiem wyrównawczym we wsi Dobroszewice obręb
Prężynka oznaczoną jako działka nr 3/22 karta mapy 9 o pow. 0,0507 ha wraz z siecią
wodociągową przebiegającą przez działki nr 3/24, 3/30, 3/28, 3/29 z przeznaczeniem na
realizację zadań własnych gminy, mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę za kwotę 28 930,00 zł. Następnie
Gmina przekazała nieruchomość Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Lubrzy.

15.2. Dane o zmianie w stanie mienia
W 2018 r. nastąpiło nieodpłatne przekazanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu
nieruchomości położonych w obrębie Prężynka, Lubrza o pow. 0,1160 ha stanowiące drogi
i rowy na podstawie decyzji administracyjnej nr IN.I.7820.44.2017.AM z dnia 22 grudnia
2017 r. prawomocnej z dniem 3 lutego 2018 r. w związku z realizacją inwestycji drogowej dla
zadania pn. ,, Budowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Aleja Lipowa”
- dz. nr 12/4 o pow. 0,0068 ha obręb Prężynka ( droga )
- dz. nr 13/2 o pow. 0,0224 ha obręb Prężynka ( droga )
- dz. nr 726/2 o pow. 0,0261 ha obręb Lubrza ( droga )
- dz. nr 727/2 o pow. 0,0106 ha obręb Lubrza ( droga )
- dz. nr 728/7 o pow. 0,0219 ha obręb Lubrza ( droga )
- dz. nr 728/5 o pow. 0,0138 ha obręb Lubrza ( rów )
- dz. nr 729/2 o pow. 0,0144 ha obręb Lubrza ( droga )
-------------------------------------------------------------------0,1160 ha
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W 2018 r. nastąpiło nieodpłatne przekazanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu
nieruchomości położonej w obrębie Prężynka, o pow. 0,0015 ha stanowiącą rów na podstawie
decyzji administracyjnej nr IN.I.7820.62.2017.AM z dnia 5 kwietnia 2018 r. prawomocną
z dniem 10 maja 2018 r. w związku z realizacją inwestycji drogowej dla zadania pn. ,, Budowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała –Dobroszewice ”
- dz. nr 14/1 o pow. 0,0015 ha obręb Prężynka ( rów )
W 2018 r. nastąpiło nieodpłatne przekazanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu nieruchomości położonych w obrębie Lubrza o pow. 0,0765 ha stanowiące drogi i rowy na
podstawie decyzji administracyjnej nr IN.I.7820.1.2018.WP z dnia 4 czerwca 2018 r.
prawomocną z dniem 26 maja 2018 r. w związku z realizacją inwestycji drogowej dla zadania
pn. ,, Budowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza-Prudnik ”

- dz. nr 583/3 o pow. 0,0043 ha obręb Lubrza ( rów )
- dz. nr 768/2 o pow. 0,0037 ha obręb Lubrza ( droga )
- dz. nr 761/3 o pow. 0,0048 ha obręb Lubrza ( droga )
- dz. nr 760/1 o pow. 0,0065 ha obręb Lubrza ( droga )
- dz. nr 432/8 o pow. 0,0197 ha obręb Lubrza ( droga )
- dz. nr 426/2 o pow. 0,0068 ha obręb Lubrza ( droga )
- dz. nr 616/4 o pow. 0,0307 ha obręb Lubrza ( droga )
- dz. nr 762/5 o pow. 0,0088 ha obręb Lubrza ( droga )
-------------------------------------------------------------------0,0853 ha

16.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy

„Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia”.
Świadczenia pomocy społecznej są bardzo zróżnicowane. Ich rodzaj i forma uzależnione
są od sytuacji prawnej i indywidualnej starającego się o pomoc.

Zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych przyznawane są następujące
zasiłki:
• Zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 25 osób na kwotę 133 775,58 zł
• Zasiłek okresowy – z tej formy pomocy skorzystało 53 rodziny na kwotę 159 442,54 zł
• Zasiłek celowy - tą formą pomocy zostało objętych 38 osób na kwotę 34 865,00 zł
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• Zasiłek celowy specjalny - z tej formy pomocy skorzystało 11 osób na kwotę
6 000,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami
Psychicznymi - z tej formy pomocy skorzystało 3 dzieci na kwotę 23 800,00 zł.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – z posiłków skorzystało 74 dzieci na
kwotę 33 003,00 zł oraz 43 osób na kwotę 26 997,00 zł.

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - z tej formy pomocy skorzystało 12
osób na kwotę 269 072,10 zł.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w
instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Z tej formy pomocy skorzystało 12
rodzin z terenu gminy Lubrza.

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze i świadczenia „Dobry Start” – z tej formy
pomocy skorzystało 238 rodzin na kwotę 1 004 515,12 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – świadczenia z funduszu alimentacyjnego
wypłacono 20 rodzinom w wysokości 130 950,00 zł.

Świadczenia wychowawcze (500 plus) – świadczenie wychowawcze w 2018 roku
wypłacono 313 rodzinom na łączną kwotę 2 433 694,64 zł.

Świadczenie „Dobry Start” - świadczenie „ Dobry Start” w 2018 roku wypłacono 335
rodzinom na łączną kwotę 148 500,00 zł.
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17.

Podsumowanie

Celem sporządzenia niniejszego raportu było dokonanie pogłębionej analizy sytuacji
finansowej Gminy Lubrza i określenia ewentualnego ryzyka zagrożenia wykonywania
ustawowych zadań. Zgromadzone materiały oraz przeprowadzone analizy podstawowych
kategorii

finansowych

dotyczących

gospodarki

finansowej

Gminy zaprezentowane

w raporcie dają podstawy do postawienia następujących wniosków.
W roku 2018 wydatki oraz dochody budżetu Gminy były zaplanowane w sposób
realistyczny. Specyfiką samorządowych budżetów jest ich wielokrotne nowelizowanie
w ciągu roku, celem urealniania wielkości budżetowych. Dochody zostały wykonane
w 99,94% planu, natomiast wydatki zostały wykonane w 94,67% planu. Należy przy tym
podkreślić, iż realność planowania jest nie tylko postulatem doktryny, ale od roku 2011
w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej wymogiem prawnym. Ma ona również
wpływ na jakość podejmowanych decyzji w sprawach finansowych. Urealnienie
planowanych wydatków umożliwia przesunięcie uwolnionych środków na realizację innych
niezbędnych zadań bez konieczności szukania dodatkowych zwrotnych źródeł pokrycia
wydatków.
Wskaźnik zadłużenia Gminy na tle porównywalnych jednostek samorządu terytorialnego
województwa opolskiego nie jest wysoki, co nie stanowi zagrożenia dla gospodarki
finansowej gminy.
Dochody własne mają charakter stabilny i w roku 2018 wyniosły 19 153 552,51 zł.
Nakłady inwestycyjne w roku 2018 zostały realizowane na poziomie zapewniającym
płynność finansową gminy i wyniosły 4 637 869,19 zł. Zwracają uwagę wysokie wydatki
poniesione w roku 2018 w zakresie dróg (dział transport i łączność) na kwotę 3 746 650,14
zł.
Sytuacja finansowa Gminy wskazuje na brak ryzyka wystąpienia zagrożeń w gospodarce
finansowej. Na dzień 31.12.2018 r. Gmina zachowuje płynność finansową. Rok 2018
zakończył się wynikiem finansowym w wysokości 1 194 455,60 zł. Obciążenie kosztami
obsługi długu nie stanowi istotnej pozycji po stronie wydatków budżetu. Wieloletnią
prognozę finansową należy przyjąć jako realną z uwagi na sytuację finansową

Gminy.

Reasumując, zgromadzone dane nie dają podstaw do uznania, iż aktualnie zagrożone jest
wykonywanie zadań publicznych przez Gminę Lubrza.
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18. Załącznik - realizacja uchwał
W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Lubrza kadencji obradowała na 8 sesjach
( kadencja VII – 6, kadencja VIII – 2 posiedzenia) na których podjęto 69 uchwał
( na zgłoszonych 70 projektów).
- 19 uchwał budżetowych i okołobudżetowych,
- 27 uchwały o charakterze organizacyjnym,
- 4 uchwały dotyczące oświaty szkolnej,
- 6 uchwał z zakresu gospodarki wodnej,
- 3 uchwały z zakresu ochrony środowiska,
- 7 uchwały z zakresu opieki społecznej,
- 1 uchwały dot. dróg gminnych,
- 1 uchwał dot. programów gminnych,
- 1 współpracy z innymi gminami oraz przystąpienia do związków gminnych, stowarzyszeń,
Uchwały budżetowe i okołobudżetowe.
kadencja 2014-2018
1.

2.

3.

4.

Uchwała Nr XXXI/216/2018 z dnia z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie zmian budżetu
Gminy Lubrza na
2018r. – dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych
o kwotę 1 684 596,00 zł, zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 851 800,00 zł,
zwiększenia przychodów budżetowych o kwotę 851 800,00 zł oraz zmniejszenia
rozchodów budżetowych o kwotę 1 684 596,00 zł
Uchwała Nr XXXI/217/2018 z dnia z dnia 6 lutego 2018r w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej - dokonano aktualizacji kwot dochodów, wydatków,
przychodów oraz rozchodów. Skorygowano łączne nakłady finansowe w zadaniu
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na rok 2018.
Skorygowano łączne nakłady finansowe oraz uaktualniono limit zobowiązań
w zadaniu „Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku wielofunkcyjnym
w Lubrzy” na rok 2018. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz uaktualniono limit
zobowiązań w zadaniu „Modernizacja Budynku GOK w Lubrzy” na rok 2018.
Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz uaktualniono limit zobowiązań w zadaniu
„Dopłata do kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza” na rok 2018. Uaktualniono limit zobowiązań w zadaniu „Zawarcie
umowy leasingu operacyjnego na samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym na lata
2018 – 2021.
Nr XXXII/222/2018 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza
na 2018r. - dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 352 968,00 zł,
zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 15 504,00 zł, zwiększenia wydatków
budżetowych o kwotę 420 464,00 zł oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę
83 000,00 zł.
Uchwała Nr XXXII/224/2018 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmian wieloletniej
prognozy finansowej - dokonano aktualizacji kwot dochodów, wydatków, przychodów
oraz
rozchodów.
W
związku
ze
współdziałaniem
Gminy
Lubrza
z Powiatem Prudnickim przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1615 O, relacji Trzebina - Krzyżkowice - Granica Państwa, na odcinku od km 0+000
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od skrzyżowania DK41 w
miejscowości Trzebina do skrzyżowania z DP
Nr 1250 O, w km 5+805 wraz z budową nowego mostu o nr JNI 01011347
w miejscowości Trzebina" Gmina Lubrza zobowiązała się do udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Prudnickiemu w roku 2019 w łącznej wysokości
1 825 360,20zł. W związku z powyższym dokonano zmiany ustalając nowy okres
prognozy kwoty długu na lata 2019 - 2022. Ponadto dokonano korekty w pozycjach:
dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki ogółem, wydatki
majątkowe, wydatki na obsługę długu, przychody budżetu, deficyt, rozchody budżetu,
kwoty długu w związku z realizacją w/w zadania. Wprowadzono nowe zadanie pn. "
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 O, relacji Trzebina - Krzyżkowice - Granica
Państwa, na odcinku od km 0+000 do skrzyżowania DK41 w miejscowości Trzebina do
skrzyżowania z Dp Nr 1250 O, w km 5+805 wraz z budową nowego mostu
o nr JNI 01011347 w miejscowości Trzebina". Wartość pomocy finansowej Gminy
Lubrza do realizacji zadania przez Powiat Prudnicki wynosi 1 825 360,20 zł.
Uaktualniono limit zobowiązań w zadaniu "Dopłata do kosztów wymiany źródeł ciepła
w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza - Poprawa stanu powietrza atmosferycznego" na rok 2018. Zwiększono łączne nakłady oraz uaktualniono limit
zobowiązań w zadaniu pn "Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubrzy" na rok 2018.
5. Uchwała Nr XXXIII/228/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zmian budżetu
Gminy Lubrza na 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę
610 114,96 zł, zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 536 291,00 zł, zwiększenia
wydatków budżetowych o kwotę 238 730,00 zł oraz zmniejszenia wydatków
budżetowych o kwotę 88 970,26 zł oraz zwiększenia przychodów budżetowych o kwotę
75 935,78 zł.
6. Uchwała Nr XXXIII/229/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej - dokonano aktualizacji kwot dochodów, wydatków,
przychodów oraz rozchodów. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz uaktualniono
limit zobowiązań w zadaniu "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy
szkolnym boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy" na rok 2018. Uaktualniono limit
zobowiązań w zadaniu pn "Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubrzy" na rok 2018. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz uaktualniono limit
zobowiązań w zadaniu: "Dopłata do kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach
ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza - poprawa stanu powietrza
atmosferycznego" na rok 2018.
7. Uchwała Nr XXXIV/232/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2017r. wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – sprawozdanie przyjęte zostało bez zastrzeżeń.
8. Uchwała Nr XXXIV/233/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2017 r. - Rada Gminy wydała pozytywną ocenę
z realizacji przez Wójta Gminy budżetu za 2016r. udzielając absolutorium, stwierdzające
prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego.
9. Uchwała Nr XXXIV/239/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżetu
Gminy Lubrza na 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę
226 963,41 zł, zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 823 963,41 zł oraz
zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 67 000,00 zł oraz zwiększenia
przychodów budżetowych o kwotę 530 000,00 zł.
10. Nr XXXIV/240/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej - dokonano aktualizacji kwot dochodów, wydatków, przychodów oraz
rozchodów. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz uaktualniono limit zobowiązań
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11.

12.

13.

14.

15.

w zadaniu "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy szkolnym boisku
wielofunkcyjnym w Lubrzy" na rok 2018. Zwiększono łączne nakłady oraz uaktualniono
limit zobowiązań w zadaniu pn "Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubrzy" na rok 2018. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz uaktualniono limit
zobowiązań w zadaniu: "Dopłata do kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach
ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza - poprawa stanu powietrza
atmosferycznego" na rok 2018. Uaktualniono limit zobowiązań w zadaniu pn "Budowa
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na rok 2018.
Uaktualniono limit zobowiązań w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267
O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów
towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km
2+203"na rok 2018. Wprowadzono nowe zadanie pn. " Kształtowanie przestrzeni
publicznej poprzez urządzenie skweru w celu przebudowy ogólnodostępnej infrastruktury
rekreacyjnej i turystycznej w ramach działania - podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich" w latach 2018 - 2019. Wprowadzono nowe zadanie pn. Zmiana
części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji
farmy wiatrowej na gruntach wsi Prężynka - Lubrza" w latach 2018 - 2019.
Nr XXXIV/241/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego – kredytu długoterminowego w wysokości 530 000,00 zł – zaciągnięty został
kredyt w Banku Spółdzielczym w Prudniku z przeznaczeniem na pokrycie planowanego
deficytu budżetu na rok 2018.
Nr XXXV/254/2018 z dnia 20 września 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy
Lubrza na 2018 r.- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 84 670,71
zł, zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 309 116,45 zł oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 224 445,74 zł.
Nr XXXV/255/2018 z dnia 20 września 2018r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej - dokonano aktualizacji kwot dochodów oraz wydatków. Uaktualniono limit
zobowiązań w zadaniu "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy szkolnym
boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy" na rok 2018. Zwiększono łączne nakłady oraz
uaktualniono limit zobowiązań w zadaniu pn "Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Lubrzy" na rok 2018. Uaktualniono limit zobowiązań w zadaniu: "Dopłata do
kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy
Lubrza - poprawa stanu powietrza atmosferycznego" na rok 2018. Uaktualniono limit
zobowiązań w zadaniu pn "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) na rok 2018. Zmniejszono łączne nakłady oraz zmniejszono limit zobowiązań
w zadaniupn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubrzy" na rok 2018 (tym samym
rezygnując z realizacji zadania w roku bieżącym). Zmniejszono łączne nakłady oraz
zmniejszono limit zobowiązań w zadaniu pn. " Kształtowanie przestrzeni publicznej
poprzez urządzenie skweru w celu przebudowy ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w ramach działania - podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich" w latach 2018 - 2019 (tym samym rezygnując z realizacji zadania w roku 2018 - 2019).
Nr XXXVI/263/2018 z dnia 31 października 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy
Lubrza na 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 34 016,00
zł, zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 91 305,00 zł oraz zmniejszenia
wydatków budżetowych o kwotę 57 289,00 zł.
Nr XXXVI/264/2018 z dnia 31 października 2018r. w sprawie zmian wieloletniej
prognozy finansowej - dokonano aktualizacji kwot dochodów oraz wydatków.
Skorygowano limit wydatków w roku 2018 w zadaniu pn "Przebudowa drogi powiatowej
nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa
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obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy
w km 0+195 do km 2+203". Zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w roku 2018
oraz limit zobowiązań w zadaniu pn "Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części udokumentowanego złoża surowców
naturalnych "Skrzypiec", terenów górniczych "Skrzypiec I" i "Skrzypiec II" oraz
przyległych terenów poeksploatacyjnych" (tym samym rezygnując z realizacji zadania
w roku bieżącym). Zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w roku 2018 oraz limit
zobowiązań w zadaniu pn "Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Prężynka Lubrza" (tym samym rezygnując z realizacji zadania w roku bieżącym). Skorygowano
łączne nakłady finansowe w zadaniu pn "Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubrzy".
Skorygowano limit wydatków roku 2018 oraz uaktualniono limit zobowiązań
w zadaniu pn "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)".
Skorygowano limit wydatków roku 2018 oraz uaktualniono limit zobowiązań w zadaniu
pn "Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy szkolnym boisku wielofunkcyjnym
w Lubrzy". Skorygowano limit wydatków roku 2018 oraz uaktualniono limit zobowiązań
w zadaniu pn "Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy" na rok
2018. Skorygowano limit wydatków roku 2018 oraz uaktualniono limit zobowiązań
w zadaniu: "Dopłata do kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej
emisji na terenie Gminy Lubrza".
kadencja 2018-2023
16. Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy
Lubrza na
2018r. – dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę
80 500,00 zł, zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 90 500,00 zł oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 10 000,00 zł.
17. Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. . w sprawie zmian wieloletniej
prognozy finansowej - dokonano aktualizacji kwot dochodów oraz wydatków.
Uaktualniono limit zobowiązań w zadaniu pn "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK)". Uaktualniono limit zobowiązań w zadaniu:
"Dopłata do kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na
terenie Gminy Lubrza". Uaktualniono limit zobowiązań w zadaniu "Dopłata do budowy
ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa stanu środowiska
naturalnego".
18. Nr II/17/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej - ustalono wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2022 wraz z prognozą
kwoty długu na lata 2019-2024, wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022
oraz przyjęto objaśnienia do WPF.
19. Nr II/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza
na 2019 rok - uchwalono wielkość budżetu na 2019 r.,tj.
- dochody budżetowe w kwocie 19 399 347,00 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 18 916 913,00 zł,
- przychody budżetowe w kwocie 1 825 360,00 zł
- rozchody budżetowe w kwocie 2 307 794,00 zł.
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Uchwały o charakterze organizacyjnym,
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nr XXXII/220/2018 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Lubrza
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu. Dokonano podziału Gminy Lubrza na okręgi wyborcze,
co stanowiło podstawę geografii wyborczej dla realizacji wyborów samorządowych
w roku 2018 w Gminie Lubrza. Podział obowiązuje do dnia dzisiejszego.
Nr XXXII/221/2018 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Lubrza na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych - Zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/226/2018 z dn. 24.04.2018r. Dokonano
podziału Gminy Lubrza na obwody głosowania, co stanowiło podstawę geografii
wyborczej dla realizacji wyborów samorządowych w roku 2018 w Gminie Lubrza.
Podział obowiązuje do dnia dzisiejszego.
Nr XXXIII/226/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej
komisji
wyborczej
zmiana
siedziby
obwodowej
komisji
wyborczej
z miejscowości Słoków na miejscowość Olszynka podyktowana była warunkami organizacyjnymi. Na podstawie tej zmiany w miejscowości Olszynka odbywało się głosowanie
w wyborach samorządowych w roku 2018. Siedziba komisji będzie tam również
znajdować się przy głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Nr XXXIII/227/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Lubrza - nieważna - utraciła moc na podst. Uchwały nr XXXIV/237/2018
z dn. 14.06.2018r .Ustalono nowe wynagrodzenie dla Wójta Gminy, co skutkowało
unieważnieniem poprzedniej uchwały regulującej tą kwestię.
Nr XXXIII/231/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy Lubrza – realizacja
zgodnie z uchwałą - opublikowana w Dzienniku Urzęd. Woj.Opolskiego
z dn. 30.04.2018r. poz. 1348.
Nr XXXIV/235/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lubrza - Uchwała podjęta
została
w
związku
ze
zmianą
w
2018r.
ustawy
o
wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustalony przez Radę Gminy Lubrza
Limit punktów sprzedaży zastąpiono uchwałą o ustaleniu maksymalnej liczby zezwoleń
na poszczególne alkohole.

7. Nr XXXIV/236/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania
na terenie gminy Lubrza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Uchylona uchwałą Nr XXXV/247/2018 z dn. 20.09.2018r. - Wszczęto postępowanie
nadzorcze wobec uchwały przez Wojewodę Opolskiego podając przyczynę zbyt mała
odległość pomiędzy punktami sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
a miejscami chronionymi . Odległość wynosiła 19 m .
8. Nr XXXIV/237/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Lubrza. Uchwała określała wynagrodzenie Wójta Gminy, jako nieodzowny
element trwającego stosunku pracy.
9. Nr XXXIV/243/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zajęcia stanowiska do
ustalania wysokości wynagrodzenia wójta przyjmując za podstawę rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników
samorządowych - Uchwała wyraziła stanowisko Rady Gminy w sprawie obniżenia
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wynagrodzenia Wójta Gminy, jako niezasadne. Kompetencje te przysługują wyłącznie
Radzie Gminy a nie Rządowi, który niejako zmusił do tego Radę.
10. Nr XXXV/247/2018 z dnia 20 września 2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania
na terenie gminy Lubrza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Dostosowano uchwałę do wymogów organu nadzorczego i ustalono odległość pomiędzy
punktami sprzedaży i podawania napojów alkoholowych a miejscami chronionymi takie
jak kościoły i kapice, placówki szkolne, przedszkolne, placówki służby zdrowia na 20 m.
Wszystkie punkty sprzedaży spełniają w/w warunek odległościowy.
11. Nr XXXV/249/2018 z dnia 20 września 2018r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej. - nieważna - utraciła moc na podst. Uchwały nr II/16/2018
z dn. 19.12.2018r. Uchwała została podjęta na skutek wejścia w życie zmian do ustawy
o samorządzie gminnym. Regulowała kwestie związane z podjęciem inicjatywy
uchwałodawczej przez mieszkańców gminy. W wyniku zastrzeżeń nadzoru Wojewody
została uchylona.
12. Nr XXXV/248/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj.Opolskiego
z dn. 26.09.2018r. poz. 2609). Uchwała została podjęta na skutek wejścia w życie zmian
do ustawy o samorządzie gminnym. wprowadzono istotne zmiany do ustrojowych ustaw
samorządowych. W związku z powyższym jednostki samorządu terytorialnego zobligowane zostały do uwzględnienia zmian ustawowych w regulacjach statutowych.
13. Nr XXXV/250/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018r. zmieniająca
uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectw Gminy Lubrza - opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Woj.Opolskiego z dn. 25.09.2018r. poz. 2590) .
14. Nr XXXVI/257/2018 z dnia 31 października 2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji
na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków (opublikowana w Dz.Urzęd.Woj. Opolskiego
z 2018r.,poz.3123).
15. Nr XXXVI/258/2018 z dnia 31 października 2018r. w sprawie uchwalenia Rocznego
programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2019. - uchwała stanowi podstawę do współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy Lubrza w roku 2019.
16. Nr XXXVI/260/2018 z dnia 31 października 2018r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej - Nieważna - utraciła moc na podst. Uchwały nr II/16/2018
z dn. 19.12.2018r - Uchwała została podjęta na skutek wejścia w życie zmian do ustawy
o samorządzie gminnym. Regulowała kwestie związane z podjęciem inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców gminy. W wyniku dodatkowych zastrzeżeń nadzoru Wojewody została uchylona
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kadencja 2018-2023
17. Nr I/1/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza - na Przewodniczącego Rady Gminy Lubrzy
w kadencji 2018– 2023, wybrana została w trybie głosowania tajnego – Pani Czesława
Antoszczyszyn.
18. Nr I/2/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubrza - na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Lubrzy w kadencji 2018– 2023, wybrana została w trybie głosowania tajnego – Pani Joanna Wloka.
19. Nr I/3/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie powołania
stałych komisji rady gminy.- uchwalono składy osobowe 5 Komisji Rady Gminy :
- Komisji Budżetowej – 5 osób,
- Komisji Gospodarczo – Rolnej i Ochrony Środowiska – 5 osób;
- Komisji Wych., Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych – 5 osób,
- Komisji Rewizyjnej - 5 osób,
- Komisja Skarg Wniosków, petycji – 5 osób.
20. Nr I/4/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrany został w trybie głosowania jawnego – Pan Dariusz Poremba.
21. Nr I/5/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza.
22. Nr II/9/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia
planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2019r. - zaplanowano 8 posiedzeń Rady
Gminy na rok 2019.- zmieniona uchwałą Nr V/28/2019 z dn. 25.03.2019r. – rozszerzono
tematykę w miesiącu październik 2019r.
23. Nr II/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Uchwała została podjęta na skutek wejścia w życie zmian do ustawy
o samorządzie gminnym. Reguluje kwestie związane z podjęciem inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców gminy. Uchwała podjęta po poprawkach wymuszonych przez
nadzór Wojewody Do tej pory nie wpłynął żaden wniosek, który mógłby być rozpatrzony
przy pomocy zapisów tej uchwały.
Uchwały z zakresu oświaty szkolnej.
1.

2.

Nr XXXIII/230/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Lubrza. - W związku ze zmianą
art. 52 ust.1 w związku
z art. 106 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i art. 13 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz.59) podjęto uchwałę
zapewniając uczniom, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat – bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
Nr XXXIV/242/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne
stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z
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3.

4.

obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez
gminę Lubrza.- uchylona Uchwałą Nr XXXV/252/2018 z dn. 20.09.2018r.
Nr XXXV/251/2018 z dnia 20 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki
pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom
zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza. – zgodnie z treścią uchwały
podwyższone zostały kwoty dodatków za wychowawstwo i dodatku dla opiekuna stażu,
które w gminie Lubrza ( dotychczas obowiązujące stawki uchwalone w 2009r. były
bardzo niskie i rażąco odbiegały od dodatków w sąsiednich gminach).
Nr XXXV/252/2018 z dnia 20 września 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, przedszkolu, ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy,
terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w przedszkolach
i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza - uchwałę zmniejsza tygodniowy,
obowiązkowy wymiaru godzin zajęć dla Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego
w Lubrzy z obecnych 8 godzin do 4 godzin. Konieczność zmiany spowodowana jest
rosnącymi obowiązkami dotyczącymi nadzoru pedagogicznego, kontrolą i dbaniem
o prawidłowe funkcjonowanie czterech
placówek, w tym
trzech oddziałów
zamiejscowych. Do obowiązków dyrektora należy prowadzenie gospodarki finansowej,
kontakty z rodzicami.

Uchwały z zakresu gospodarki wodnej.
1.

2.

Nr XXXI/215/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie projektu
Regulaminu Dostarczania Wody w miejscowości Prężynka – projekt uchwały
przygotowany został na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa spółka Gminy Prudnik oraz został przekazany do organy regulacyjnego (na
podst. art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniem ścieków – Dz. U z 2018r. poz. 1152). Uchwała została
uchylona uchwałą Nr XXXV/244/2018 z dn. 20.09.2018r.
Nr XXXIV/238/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projekt regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Lubrza w miejscowościach : Lubrza, Jasiona, Trzebina, Skrzypiec,
Dytmarów, Krzyżkowice, Olszynka, Laskowice, Słoków, Nowy Browiniec, Dobroszewice projekt uchwały przygotowany został na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubrzy oraz został przekazany do organy regulacyjnego ( na podst.
art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków – Dz. U z 2018r. poz. 1152). Uchylona uchwałą Nr
XXXV/245/2018 z dn. 20.09.2018r.
Uchwały: Nr XXXI/215/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 6 lutego 2018r.
oraz Nr XXXIV/238/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 czerwca 2018r. zostały
uchylone na podstawie opinii organu regulacyjnego – Państwowe Gospodarstwo Wodne
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Wody Polskie w Gliwicach, ponieważ na trenie gminy winien obowiązywać tylko jeden
regulamin.
3.

4.

5.

6.

Nr XXXV/244/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018r. w sprawie
uchylenia uchwały Nr XXXI/215/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 6 lutego 2018r.
w sprawie projektu Regulaminu Dostarczania Wody w miejscowości Prężynka.
Nr XXXV/245/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018r. w sprawie
uchylenia uchwały Nr XXXIV/238/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 czerwca 2018r.
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projekt regulaminu
dostarczania wody na obszarze Gminy Lubrza w miejscowościach : Lubrza, Jasiona,
Trzebina, Skrzypiec, Dytmarów, Krzyżkowice, Olszynka, Laskowice, Słoków, Nowy
Browiniec, Dobroszewice.
Nr XXXV/246/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 września 2018r. w sprawie
przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu Dostarczania Wody na terenie Gminy Lubrza.
Nr XXXVI/259/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018r.
w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Lubrza. – opublikowana w Dzienniku Urzęd. Woj.Opolskiego z dn. 06.11.2018r. poz.
3078). uchwała przekazana została do Zakładów wodociągów działających na terenie gminy Lubrza ( ZGKiM w Lubrzy oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Prudniku).

Uchwały z zakresu ochrony środowiska :
1.

2.

3.

Nr XXXII/219/2018 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Lubrza na rok 2018. – uchwała realizowana jest na bieżąco. W ciągu roku wyłapano
i oddano do schroniska 5 psów za łączną kwotę 8 130,00 zł.
Nr XXXIV/234/2018 z dnia 14 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł
ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy
Lubrza.
Nr XXXVI/262/2018 z dnia 31 października 2018r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2019
w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza.

Udzielono 29 dotacji na łączną kwotę 141 500 zł
Uchwały z zakresu dróg gminnych :
1.

Nr XXXV/256/2018 z dnia 20 września 2018r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii
dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza. - Zgodnie z porozumieniem zawartym
pomiędzy Powiatem Prudnickim a Gminą Lubrza z dnia 22 grudnia 2017r. o Partnerstwie
w realizacji Przedsięwzięcia przy realizacji zadania publicznego pn.: "Przebudowa drogi
powiatowej p 1267O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz
przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy
w km 0+195 do km 2+203" w systemie zaprojektuj i wybuduj po realizacji zadania
Powiat Prudnicki zobowiązał się do przekazania Gminie Lubrza przebudowany odcinek
drogi powiatowej. Przekazanie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej może nastąpić
po przeprowadzeniu procedury pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej. Zgodnie
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z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych "Pozbawienie drogi
dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest
możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii.
Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału
danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego". W związku z powyższym
Uchwałą nr LIV/376/2018 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 14 września 2018r.
ul. Wolności w Lubrzy została pozbawienia kategorii drogi powiatowej oraz Uchwałą
nr XXX/259/2018 z dnia 20 września 2018r. Rady Gminy Lubrza została zaliczona
do kategorii dróg gminnych.
Uchwały dot. programów gminnych :
1.

2.

Nr XXXII/225/2018 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy do projektu realizowanego
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typu: 7.4.1.1 „Inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. - Złożony wniosek dla zadania pn.: "Przebudowa
i wyposażenie świetlicy w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrzy"
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typu: 7.4.1.1 „Inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kulturalne” nie został uwzględniony do dalszej realizacji ze
względu na niewystarczającą ilość punktów które uzyskał na wstępnym etapie
klasyfikacyjnym. W związku z powyższym zadanie nie jest i nie będzie realizowane.

Uchwały z zakresu współpracy z innymi gminami oraz przystąpienia do związków
gminnych, stowarzyszeń :

1. Nr XXXII/223/2018 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody
na współdziałanie Gminy Lubrza z Powiatem Prudnickim przy realizacji zadania pn.:
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice - Granica
Państwa, na odcinku od km 0+000 od skrzyżowania DK 41w miejscowości Trzebina
do skrzyżowania z DP Nr 1250 O, w km 5 +805 wraz z budową nowego mostu o nr JNI
01011347 w miejscowości Trzebina”i udzielenia pomocy finansowej w tym zakresie.
Zadanie jest w trakcie realizacji, Starostwo Powiatowe w Prudniku unieważniło pierwsze
postępowanie przetargowe i przystąpili do zmiany zakresu zadania (wyłączenie przebudowy obiektu mostowego i pozyskanie na niego środków z innego programu. Powyższe
ma na celu zmniejszenie zakresu zadania podstawowego oraz jego wartości.)
Po wyłonieniu wykonawcy w kolejnym postępowaniu przetargowym, podpisaniu umowy
oraz zrealizowaniu zadania przez Starostwo Powiatowe Gmina Lubrza będzie
współfinansowała zadanie zgodnie z podjętą uchwałą, po wcześniejszym podpisaniu
porozumienia z Powiatem Prudnickim o Partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia
dla wyżej wymienionego zadania.
Uchwały z zakresu opieki społecznej.
1.

Nr XXXII/218/2018 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku udzielającym schronienia osobom
bezdomnym. Uchwała ta wprowadza nowe zasady udzielania pomocy
w formie schronienia tj. udzielenie schronienia będzie następować jedynie poprzez
42

2.

przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych
oraz opłatę za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala podmiot kierujący
w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Jeżeli dochód
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
kryterium dochodowego, osoby nie ponoszą opłat. W 2018 r. 2 osoby skorzystały z tej
formy pomocy.
Nr XXXV/253/2018 z dnia 20 września 2018r. zmieniająca Uchwałę
nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 października 2010 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza (tekst jednolity – Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 2017r. poz. 2735) – uchwała podjęta została w związku ze zmianą wysokości kryteriów
dochodowych uprawniających do korzystania z w/w pomocy. W 2018r.
z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 26 uczniów z terenu Gminy
Lubrza.
Kadencja 2018-2023

W związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu rządowego
„Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 zostały podjęte 3 uchwały:
3.

4.

5.

6.

7.

Nr II/13/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023.
Nr II/14/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych dla osób i rodzin objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.
Uchwała podwyższa do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. do 1051,50 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i do 792,00 zł dla osoby w rodzinie.
Nr II/15/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
na świadczenia w formie posiłku , pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych
dla
osób
objętych
wieloletnim
programem
rządowym
„Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr II/6/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Gminnego Program Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubrza na rok 2019 – uchwała jest kontynuacją zadań realizowanych z lat poprzednich. Określa on lokalne propozycje działań w zakresie
zadań własnych, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu, narkotyków oraz związanych ze zjawiskiem przemocy.
.
W roku 2018 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotychczas zrealizowała cele
założone w Gminnym Programie, tj. pokrycie kosztów związanych z organizacją czasu
wolnego w czasie ferii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy oraz pokrycie kosztów
widowiska artystycznego z zakresu profilaktyki dla uczniów Szkoły Podstawowej w
Lubrzy. Kolejne cele będą realizowane w kolejnych miesiącach roku 2019 r.
Nr II/7/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia
do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora - Ośrodek Pomocy Społecznej
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prowadzi postępowania w sprawie przyznania Opolskiej Karty Rodziny
i Seniora. Celem prowadzenia programu jest budowa przyjaznego klimatu dla rodziny
oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu zniżek oferowanych
Posiadaczom Karty przez Partnerów OKRiS. Do najważniejszych zmian wprowadzonych
ww uchwałą należy m. in.: obniżenie wieku senioralnego, który uprawnia do ubiegania
się o wydanie karty z 65 do 60 lat. Zmiany w Regulaminie wydawania i użytkowania
Opolskiej Karty Rodziny i Seniora (Karty) wynikają ze zmian w otoczeniu prawnym
i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców województwa w zakresie wieku
uprawniającego seniorów do ubiegania się o wydanie Karty. Na mocy w/w uchwały
skorzystało 13 osób.

Uchwały o charakterze prawa miejscowego publikowane w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

L.p

1

Nr uchwały

w sprawie

XXXI/216/2017 z dnia w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018r.
6 lutego 2018r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności
za
pobyt
w schronisku udzielającym schronienie
osobom bezdomnym
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Lubrza na rok 2018
podziału Gminy Lubrza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów
oraz liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu.
podziału Gminy Lubrza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji
wyborczych.
zmieniona
Uchwałą Nr XXXIII/226/2018 z dn.
24.04.2018r.

2

XXXII/218/2018 z dnia
27 marca 2018r.

3

XXXII/219/2018 z dnia
27 marca 2018r.

4

XXXII/220/2018 z dnia
27 marca 2018r.

5

XXXII/221/2018 z dnia
27 marca 2018r.

6

budżetu
XXXII/222/2018 z dnia zmian
a 2018r.
27 marca 2018r.

7

8

status

XXXIII/226/2018
z dnia
24 kwietnia 2018r.
XXXIII/228/2018
z dnia
24 kwietnia 2018r.

Dziennik Urzędowy
Woj.Opolskiego z dn.
15.02.2018r. poz. 476
Dziennik Urzędowy
Woj.Opolskiego z dn.
4.04.2018r. poz. 978
Dziennik Urzędowy
Woj.Opolskiego z dn.
4.04.2018r. poz. 979
Dziennik Urzędowy
Woj.Opolskiego z dn.
4.04.2018r. poz. 980

Dziennik Urzędowy
Woj.Opolskiego z dn.
4.04.2018r. poz. 981

Dziennik Urzędowy
Woj.Opolskiego z
dn.11.04.2018r. poz. 1187
Dziennik Urzędowy
w sprawie zmiany siedziby obwodowej
Woj.Opolskiego z
komisji wyborczej
dn.7.05.2018r. poz. 1382

w sprawie zmian
Lubrza na 2018 r.

gminy

Lubrza

budżetu Gminy

Dziennik Urzędowy
Woj.Opolskiego z
dn.7.05.2018r. poz. 1383
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w sprawie ustalenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedXXXIII/230/2018
9
szkolnego w publicznych przedszkoz dnia
24 kwietnia 2018r. lach prowadzonych przez Gminę Lubrza.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej
XXXIV/234/2018 z dnia na dofinansowanie kosztów wymiany
10
14 czerwca 2018r. źródeł ciepła w latach 2017 – 2018
w ramach ograniczania niskiej emisji
na terenie Gminy Lubrza,
w sprawie ustalenia maksymalnej liczXXXIV/235/2018 z dnia by zezwoleń na sprzedaż napojów
11
14 czerwca 2018r. alkoholowych na terenie gminy Lubrza.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania
na terenie gminy Lubrza miejsc sprzeXXXIV/236/2018 z dnia
daży i podawania napojów alkoholo12
14 czerwca 2018r.
wych - utraciła moc na podst. uchwały
Nr XXXV/247/2018 z dn. 20.09.2018r.
13

XXXIV/239/2018 z dnia w sprawie zmian
14 czerwca 2018r. Lubrza na 2018r.

budżetu Gminy

Dziennik Urzędowy
Woj.Opolskiego z
dn.30.04.2018r. poz. 1348

Dziennik Urzędowy
Woj.Opolskiego z
dn.18.06.2018r. poz. 1794

Dziennik Urzędowy
Woj.Opolskiego z
dn.18.06.2018r. poz. 1795

Dziennik Urzędowy
Woj.Opolskiego z
dn.18.06.2018r. poz. 1796
Dziennik Urzędowy
Woj.Opolskiego z
dn.20.06.2018r. poz. 1809

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela
pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień
z obowiązku realizacji zajęć takim
osobom, ustalenia tygodniowego oboDziennik Urzędowy
XXXIV/242/2018 z dnia
Woj.Opolskiego z
14
wiązkowego wymiaru zajęć dla peda14 czerwca 2018r.
dn.18.06.2018r.
poz. 1797
goga, psychologa, logopedy i doradcy
zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć
nauczycieli
realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin zatrudnionych w przedszkolach
i szkołach prowadzonych przez gminę
Lubrza
w sprawie ustalenia zasad usytuowania
na terenie gminy Lubrza miejsc sprzeDziennik Urzędowy
XXXV/247/2018 z dnia daży i podawania napojów alkoholoWoj.Opolskiego z
15
20 września 2018r. wych.
dn.20.09.2018r. poz. 2588
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Dziennik Urzędowy

16

XXXV/248/2018 z dnia w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Woj.Opolskiego z
20 września 2018r. Lubrza
dn.26.09.2018r. poz. 2609

17

XXXV/249/2018 z dnia w sprawie obywatelskiej inicjatywy
Woj.Opolskiego z
20 września 2018r. uchwałodawczej
dn.25.09.2018r. poz. 2589

Dziennik Urzędowy

18

19

20

21

22

23

24

Dziennik Urzędowy
XXXV/250/2018 z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie nadaWoj.Opolskiego z
20 września 2018r. nia Statutu Sołectw Gminy Lubrza
dn.20.09.2018r. poz. 2590
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustalenia regulaminu określającego
wysokość stawek oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe
warunki
obliczania
Dziennik Urzędowy
XXXV/251/2018 z dnia
Woj.Opolskiego z
i wypłacania wynagrodzenia za godzi20 września 2018r.
ny ponadwymiarowe i godziny doraź- dn.20.09.2018r. poz. 2591
nych zastępstw a także wysokość i
szczegółowe zasady przyznawania i
wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych
przez gminę Lubrza
w sprawie określenia zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli,
którym
powierzono
stanowiska kierownicze w szkole,
Dziennik Urzędowy
XXXV/252/2018 z dnia przedszkolu, ustalenia tygodniowego
Woj.Opolskiego z
20 września 2018r. obowiązkowego wymiaru zajęć dla dn.20.09.2018r. poz. 2592
pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych
przez gminę Lubrza
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
Dziennik Urzędowy
XXXV/253/2018 z dnia
Woj.Opolskiego z
o charakterze socjalnym dla uczniów
20 września 2018r.
dn.20.09.2018r.
poz. 2593
zamieszkałych na terenie gminy Lubrza
Dziennik Urzędowy
Woj.Opolskiego z
dn.1.10.2018r. poz. 2657
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii
Dziennik Urzędowy
XXXV/256/2018 z dnia
Woj.Opolskiego z
dróg gminnych na terenie Gminy Lu20 września 2018r.
dn.20.09.2018r. poz. 2594
brza

XXXV/254/2018 z dnia w sprawie zmian
20 września 2018r. Lubrza na 2018 r.

budżetu Gminy

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekXXXVI/257/2018 z dnia
stu uchwały Rady Gminy Lubrza
31 października 2018r.
w sprawie określenia zasad udzielenia

Dziennik Urzędowy
Woj.Opolskiego z
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dotacji na sfinansowanie prac konser- dn.08.11.2018r. poz. 3123
watorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków
w sprawie Regulaminu Dostarczania
Dziennik Urzędowy
XXXVI/259/2018 z dnia
Woj.Opolskiego z
25
Wody i odprowadzania ścieków na
31 października 2018r.
dn.06.11.2018r. poz. 3078
terenie Gminy Lubrza
Dziennik Urzędowy

XXXVI/260/2018 z dnia w sprawie obywatelskiej inicjatywy
Woj.Opolskiego z
31 października 2018r. uchwałodawczej
dn.08.11.2018r. poz. 3120
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Dziennik Urzędowy
XXXVI/261/2018 z dnia Lubrza
Woj.Opolskiego z
27
31 października 2018r.
dn.02.11.2018r. poz. 3041)
26

w sprawie przyjęcia zasad udzielania
dotacji celowej na dofinansowanie
Dziennik Urzędowy
XXXVI/262/2018 z dnia
Woj.Opolskiego z
28
kosztów wymiany źródeł ciepła w roku
31 października 2018r.
dn.09.11.2018r.
poz. 3121
2019 w ramach ograniczania niskiej
emisji na terenie Gminy Lubrza
29

XXXVI/263/2018 z dnia w sprawie zmian
31 października 2018r. Lubrza na 2018 r.

budżetu Gminy

Dziennik Urzędowy
Woj.Opolskiego z
dn.13.11.2018r. poz. 3172

KADENCJA 2018-2023

30

31

Nr II/10/2018
z dnia 19 grudnia
2018r.
Nr II/11/2018
z dnia 19 grudnia
2018r.

32

Nr II/14/2018
z dnia 19 grudnia
2018r.

33

Nr II/15/2018
z dnia 19 grudnia
2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Dziennik Urzędowy Woj.
Opolskiego z dn.
uchwalenia Statutu Gminy Lubrza
20.12.2018r. poz. 3611)
zmian
budżetu
na 2018r.

Gminy

Lubrza Dziennik Urzędowy Woj.

w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego
uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w
zakresie dożywiania w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych dla osób i rodzin objętych
wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i domu” na lata
2019-2023
w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków na świadczenia w formie
posiłku , pomoc rzeczową w postaci
produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023

Opolskiego z dn.
3.01.2019r. poz. 12)

Dziennik Urzędowy Woj.
Opolskiego z dn.
20.12.2018r. poz. 3612)

Dziennik Urzędowy Woj.
Opolskiego z dn.
20.12.2018r. poz. 3613)
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34

35

Nr II/16/2018
z dnia 19 grudnia
2018r.
Nr II/18/2018
z dnia 19 grudnia
2018r.

Dziennik Urzędowy Woj.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy
Opolskiego z dn.
uchwałodawczej
20.12.2018r. poz. 3614)
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Lubrza na 2019 rok

Dziennik Urzędowy Woj.
Opolskiego z dn.
15.01.2019r. poz. 244)

Wszystkie uchwały budżetowe i okołobudżetowe przedłożone zostały Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu, natomiast pozostałe uchwały przekazano do Wydziału Nadzoru
i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Taki obowiązek wynika z art. 90 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506).
Uchwały o charakterze aktów prawa miejscowego przekazano do Redakcji Dziennika
Urzędowego celem ich publikacji ( art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U z 2017r. poz.1523).
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