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WSTĘP 
 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, wójt 

co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje 

podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.  

Niniejszy Raport o stanie Gminy Lubsza za rok 2020 został sporządzony w zakresie 

uwzględniającym podstawowe zadania własne Gminy określone w ustawie o samorządzie 

gminnym i ustawach szczególnych oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 

których obowiązek wykonania przez Gminę wynika z ustaw. 

Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy:  

1) demografii; 

2) oświaty i wychowania; 

3) inwestycji; 

4) ochrony środowiska; 

5) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej; 

6) gospodarki mieniem komunalnym; 

7) realizację uchwał rady gminy; 

8) ochrony zdrowia; 

9) gospodarki odpadami; 

10) polityki społecznej na rzecz mieszkańców; 

11) działalności kulturalnej. 

 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu 

Gminy w Lubszy, jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących                         

w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych. 
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY LUBSZA 
1.1. Położenie i powierzchnia gminy 

Gmina Lubsza zajmuje powierzchnię około 213 km2 i jest jedną z większych pod 

względem obszaru gminą w województwie, tworzy ją 32 miejscowości - 21 sołectw oraz 11 

przysiółków i osad. 

Należą do nich: Błota, Borucice, Borek, Boruta, Czepielowice, Dobrzyń, Garbów, Kościerzyce, 

Kopalina, Książkowice, Lubsza, Lubicz,  Lednica, Leśna Woda, Nowy Świat, Nowe Kolnie, 

Mąkoszyce, Michałowice, Myśliborzyce, Pisarzowice, Piastowice, Rogalice, Raciszów, 

Roszkowice, Śmiechowice, Sielska Woda, Szydłowice, Stawy, Smolarnik, Tarnowiec, Zamcze, 

Złotówka.  

 
Źródło: Załącznik 1 do Statutu gminy Lubsza. 

 

Gmina wiejska Lubsza położona jest w zachodniej części województwa opolskiego, w 

północnej części powiatu brzeskiego. Od północy Gmina Lubsza graniczy z gminą miejską 

Namysłów (powiat namysłowski) i z gminą wiejską Oława (powiat oławski, województwo 

dolnośląskie). Od południowego zachodu i południa z gminą wiejską Skarbimierz oraz miastem 

Brzeg. Od południowego wschodu z gminą wiejską Popielów, a od wschodu z gminą wiejską 

Świerczów. 
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Źródło: www.oportal.pl 

 

Strukturę przestrzenną Gminy Lubsza charakteryzują: 

- niska zabudowa jednorodzinna oraz zagrodowa, 

- wysoki stopień zalesienia, 

- przebieg dróg kolejowych i drogowych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym, 

- przebiegająca żeglowna droga wodna w południowej części gminy (rzeka Odra). 
 

Struktura przestrzenna gminy wynika z jej rozwoju oraz współczesnych działań 

antropogenicznych.  

Szkielet struktury przestrzennej gminy wyznaczają: 

 układ komunikacyjny (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne), 

 linia kolejowa, 

 doliny rzek, 

 przebiegające sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne gazowe, które ze względu 

na strefy techniczne i zagrożenia wyłączają znaczne ilości terenów z zabudowy,  

 tereny zagrożenia powodziowego.  

Na terenie Gminy Lubsza w przewadze występuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Ze 

względu na bezpośrednie sąsiedztwo gminy z miastem Brzeg, jej podmiejskie wsie: 

Pisarzowice, Michałowice oraz Kościerzyce stały się atrakcyjne pod względem budownictwa 

jednorodzinnego. Zespoły zabudowy wielorodzinnej zlokalizowane są w miejscowościach: 
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Rogalice, Mąkoszyce, Garbów, Kościerzyce oraz Lubsza. Większość domów powstała przed 

1945 r.  

Gmina Lubsza posiada liczne tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, które 

zostały wyznaczone w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Lubsza”.  

Niewątpliwym atutem Gminy Lubsza jest położenie na granicy dwóch województw (opolskiego 

i dolnośląskiego), co zapewnia bliskość i różnorodność rynków zbytu.  

Do najważniejszych usług świadczonych na terenie Gminy Lubsza należą: handel, ochrona 

zdrowia, opieka socjalna, szkolnictwo, kultura oraz sport i turystyka. Głównymi ośrodkami 

handlowymi są Lubsza, Mąkoszyce i Kościerzyce. Większość sklepów to placówki małe, 

o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 40m2. Zakłady rzemieślnicze znajdujące się na 

terenie gminy świadczą usługi w zakresie: ogólnobudowlanym, stolarskim, mechaniki 

pojazdowej oraz prac związanych z obsługą rolnictwa i leśnictwa. 

Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo i leśnictwo. Około 46% powierzchni stanowią lasy, w 

których znaczne obszary objęte są ochroną rezerwatową. Na terenie gminy usytuowana jest 

część Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, znajdują się tutaj też rezerwaty przyrody: Leśna 

Woda, Lubsza, Rogalice i Śmiechowice. 

Położenie gminy w dolinie Odry (część gminy leży poniżej poziomu wody) spowodowało, iż na 

tym terenie znaczne były skutki powodzi z lipca 1997 roku. Zalanych zostało 13 miejscowości 

w gminie, łącznie pod wodą znalazło się około 69% powierzchni gminy. Pod wodą znalazło się 

72% budynków mieszkalnych, ucierpiało przeszło 6.200 mieszkańców. Obecnie wały 

przeciwpowodziowe są  dobrym stanie technicznym, zostały wyremontowane. 

Położenie gminy w obszarze bezpośredniego i pośredniego zagrożenia powodziowego może 

stanowić o podejmowanych na tym terenie przyszłych działaniach - nie powinno się na tym 

obszarze: prowadzić wielkoprzestrzennych upraw polowych, składować wszelkich materiałów, 

lokalizować zakładów wykorzystujących szkodliwe substancje, można natomiast użytkować te 

tereny jako trwałe użytki zielone, sadzić drzewa i krzewy, przeznaczyć teren pod zabudowę 

rekreacyjno-wypoczynkową. 

Dzieje gminy Lubsza sięgają historii bardzo odległej czasowo. Na podstawie wykopalisk i badań 

archeologicznych prowadzonych na terenie gminy ustalono, że pierwsze ślady człowieka 

pochodzą ze środkowego okresu kamienia, czyli mezolitu. 

1.2. Ludność gminy 

Na podstawie prowadzonego przez Gminę Lubsza rejestru mieszkańców, według stanu 

na dzień 31.12.2020 r. liczba mieszkańców wynosiła 8886. Na chwilę obecną liczba ta wynosi 

8849  mieszkańców. 

Poniżej tabela nr 1  przedstawiająca  liczbę mieszkańców stałych oraz czasowo 

zameldowanych na terenie gminy. 
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Tabela nr 1 Zestawienie mieszkańców 

miejscowość 

czasowe stałe ogółem 

Mężczyźni Kobiety razem Mężczyźni Kobiety razem Mężczyźni Kobiety razem 

Błota 4 2 3 130 136 266 134 138 272 

Borucice 0 0 0 92 86 178 92 86 178 

Borek 0 0 0 13 8 21 13 8 21 

Boruta 0 0 0 9 7 16 9 7 16 

Czepielowice 3 3 6 344 334 678 347 337 684 

Dobrzyń 6 5 11 288 282 570 294 287 581 

Garbów 1 1 2 69 61 130 70 62 132 

Kościerzyce 2 4 6 493 556 1049 495 560 1055 

Kopalina 0 0 0 8 8 16 8 8 16 

Książkowice 0 0 0 14 9 23 14 9 23 

Lubsza 16 12 28 705 757 1462 721 769 1490 

Lubicz 3 4 7 51 60 111 54 64 118 

Lednica 0 0 0 1 4 5 1 4 5 

Leśna Woda 7 7 14 27 32 59 34 39 73 

Mąkoszyce 2 8 10 335 359 694 337 367 704 

Michałowice 36 14 50 295 295 590 331 309 640 

Myśliborzyce 0 0 0 81 89 170 81 89 170 

Nowy Świat 0 1 1 90 73 163 90 74 164 

Nowe Kolnie 1 4 5 81 77 158 82 81 163 

Pisarzowice 9 7 16 338 306 644 347 313 660 

Piastowice 0 1 1 90 82 172 90 83 173 

Rogalice 4 3 7 115 125 240 119 128 247 

Raciszów 1 1 2 32 43 75 33 44 77 

Roszkowice 0 0 0 58 62 120 58 62 120 

Śmiechowice 6 4 10 93 91 184 99 95 194 

Sielska Woda 1 1 2 1 4 5 2 5 7 
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Szydłowice 6 9 15 228 209 437 234 218 452 

Stawy 0 0 0 8 8 16 8 8 16 

Smolarnik, 1 2 3 33 22 55 34 24 58 

Tarnowiec 1 1 2 180 172 352 181 173 354 

Zamcze 0 0 0 1 6 7 1 6 7 

Złotówka 0 0 0 12 4 16 12 4 160 

podsumowanie 110 94 204 4315 4367 8682 4425 4461 8886 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Lubszy 

Wpływ na liczbę mieszkańców gminy miała duża migracja ludności. 

Tabela nr 2 Urodzenia i zgony w gminie Lubsza: 

Rok 

Urodzenia Zgony 

Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Razem 

2020 31 40 71 60 48 108 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Lubszy 

 

1.3. Podmioty gospodarcze 

Zgodnie z Gospodarczej  (CEIDG),.według stanu na dzień 31.12.2020 r.,  ilość wpisów 

działalności gospodarczej dla głównego miejsca  wykonywania działalności została 

przedstawiona w tabeli nr 3 , natomiast ilość wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy 

przedstawiono w tabeli nr 4 

Tabela nr 3 

Status wpisu 

Ilość wpisów działalności 

gospodarczej dla głównego 

miejsca  wykonywania 

działalności 

aktywny  483 

działalność prowadzona w formie spółki 7 

nie rozpoczął działalności 2 

przeniesiony zgodnie z ustawą 3 

wykreślony 632 

zawieszony 125 
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Razem: 1252 

Źródło: raport z CEIDG 

Tabela nr 4 Ilość wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy ze względu na status 

Status wpisu 
Ilość wpisów dla miejsca 

zamieszkania przedsiębiorcy 

aktywny  564 

działalność prowadzona w formie spółki 13 

nie rozpoczął działalności 4 

przeniesiony zgodnie z ustawą 2 

wykreślony 612 

zawieszony 151 

Razem: 1346 

Źródło: raport z CEIDG 

W 2020 r. liczba wniosków złożonych i prawidłowo przetworzonych w Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wynosiła 208 

Tabela nr 5 Zestawienie przetworzonych wniosków 

Rodzaj wniosku Liczba wniosków 

założenie 34 

zmiana  97 

zmiana z zawieszeniem 42 

zmian ze wznowieniem 17 

zakończenie 18 

Razem: 208 

Źródło: raport z CEIDG 

 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy Lubsza to przede wszystkim małe i 

średnie zakłady rodzinne.  

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, przetwórstwo 

przemysłowe, przetwórstwo owoców i warzyw, obróbka drewna, handel i naprawy pojazdów 

samochodowych. Istotną rolę w rozwoju funkcji turystycznej odgrywa gastronomia. 
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1.4. Gospodarstwa rolne 

W Gminie Lubsza, według stanu na dzień 31.12.2020 r. funkcjonują  gospodarstwa 

rolne prowadzone przez osoby fizyczne oraz  gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne. 

 
Tabela nr 6 Powierzchnia i ilość gospodarstw 

 

Powierzchnia gospodarstw 

Ilość gospodarstw 

prowadzonych przez 

osoby prawne 

Ilość gospodarstw 

prowadzonych 

przez  osoby 

fizyczne 

od 1 ha do 2 ha 2 431 

od 2 ha do 20 ha 9 583 

od 20 ha do 50 ha 2 44 

od 50 ha do 100 ha 2 13 

powyżej 100 ha 4 7 

Łącznie: 19 1078 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Lubszy 

1.5. Stowarzyszenia i związki działające na terenie gminy  

Na terenie gminy Lubsza działają następujące organizacje pozarządowe: 

Stowarzyszenia kultury fizycznej wpisane do KRS aktualnie ewidencjonowane przez Starostę 

Powiatu Brzeskiego: 

1. Gminne Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe" w Lubszy 

2. Klub Jeździecki "BALOTADA", Lubicz 

Stowarzyszenia rejestrowe aktualnie ewidencjonowane przez Starostę Powiatu Brzeskiego: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowicach 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Czepielowicach  

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubszy 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzyniu 

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Błotach 

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Rogalicach 

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkoszycach 

8. Ochotnicza Straż Pożarna  w Szydłowicach 

9. Związek Ogrodników Ziemi Brzeskiej, Lubsza 

10. Stowarzyszenie Face the Music, Nowy Świat 

11. Gminne Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Czepielowicach 

12. Stowarzyszenie "Odnowa Wsi Szydłowice" 

13. Stowarzyszenie Ikona Pisarzowic 

14. Stowarzyszenie Tarnowiec Wczoraj Dziś i Jutro 

15. Stowarzyszenie Wędkarskie KORMORAN 

16. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Lubsza 

17. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Zostańmy Razem", Śmiechowice 

18.  „ELIMINACJA ELEKTROSMOGU”; Lubsza 

19. Stowarzyszenie strzelecko-kolekcjonerskie "Na celowniku", Lubsza 

Fundacje ewidencjonowane przez Starostę Powiatu Brzeskiego 
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1. Fundacja "Do dzieła", Lubsza 

2. Fundacja Promocji Polski , Lubicz 

3. Fundacja BAXTER, Lubsza 

1.6. Promocja Gminy Lubsza - Program Odnowy Wsi w Gminie Lubsza 

 W 2020 r. działalność Gminy Lubsza promowana była na łamach tygodnika 

Panorama (bezpłatnego dla mieszkańców gminy), a także za pośrednictwem stron 

internetowych: brzeg24.pl i strony internetowej gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 w 2020r. nie odbyła się większość 

imprez, spotkań i uroczystości gminnych, organizowanych cyklicznie przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Lubszy oraz przez placówki oświatowe.  

Działania podejmowane w sołectwach należących do Programu Odnowy Wsi 

przedstawiane są co roku Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego 

w sprawozdaniach sołeckich z działań odnowy wsi. Najważniejsze inicjatywy realizowane  

w 2020r. w sołectwach uczestniczących w Programie: 

 

Tabela nr 7 Inicjatywy podejmowane w 2020 r. w sołectwach uczestniczących w Programie 

Odnowy Wsi, na podstawie złożonych sprawozdań sołeckich 

L.p. Sołectwo Nazwa inicjatywy/zadania 

1. Czepielowice Oświetlenie wsi 

Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 

Zakup wiaty przystankowej 

Remont dróg gminnych 

Utrzymanie czystości i porządku na wsi 

2. Dobrzyń Zakup bramek na boisko sportowe 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 

Budowa szatni sportowych w Dobrzyniu 

Organizacja spotkań integracyjnych 

Zakup umundurowania dla OSP Dobrzyń 

3. Kościerzyce Utrzymanie czystości i porządku na wsi  

Doposażenie placu zabaw przedszkola w Kościerzycach 

Organizacja spotkań integracyjnych 

Budowa wiaty na gminnym boisku 

Budowa wiaty biesiadnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 
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Remont dróg 

4. Lubsza Utrzymanie terenów zielonych we wsi 

Budowa placu zabaw i wiaty biesiadnej 

Spotkania integracyjne dla mieszkańców 

Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Lubszy 

Remont dróg gminnych 

Oświetlenie wsi 

Monitoring boiska sportowego przy szkole w Lubszy 

5. Mąkoszyce Organizacja spotkań integracyjnych 

Budowa wiaty przy przedszkolu w Mąkoszycach 

Remont dróg gminnych 

Oświetlenie wsi 

Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Mąkoszyce 

6. Nowy Świat Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Mąkoszyce 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 

Remont drogi gminnej 

Spotkanie integracyjne mieszkańców 

7. Szydłowice Utrzymanie czystości i porządku na wsi 

Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej 

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 

Doposażenie boiska sportowego 

Budowa remizy OSP Szydłowice 

8. Tarnowiec Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Mąkoszyce 

Budowa wiaty przy przedszkolu w Mąkoszycach 

Organizacja spotkań integracyjnych 

Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego sołectwa wraz z jego 

monitoringiem 

Remont dróg gminnych 

Utrzymanie porządku i czystości na wsi 

Tabela źródło: sprawozdania sołeckie z działań odnowy wsi w roku 2020  
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1.7. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach określonych w 

„Rocznym Programie Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” przyjętym Uchwałą 

Rady Gminy Lubsza  Nr XIV/102/2019 z dnia 28 listopada 2019 br. 

W roku 2020  współpraca  z organizacjami pozarządowymi  była realizowana  

w szczególności poprzez  zlecanie realizacji zadania publicznego w formie   wsparcia   realizacji 

zadania  wraz z udzieleniem  dotacji na  dofinansowanie jego realizacji. 

W programie współpracy zaplanowano, że w roku 2020 priorytetowym obszarem współpracy 

ze sfery zadań publicznych jest obszar z zakresu wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej 

„upowszechnianie  kultury fizycznej  i sportu wśród mieszkańców Gminy Lubsza”. 

W okresie sprawozdawczym, Wójt Gminy ogłosił  28.01.2020 r. otwarty konkurs ofert na 

realizację przez organizacje  pozarządowe i inne uprawnione podmioty  zadania publicznego              

z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej  wśród mieszkańców Gminy Lubsza  

w roku 2020 przez propagowanie piłki nożnej. Termin realizacji zadania  został wyznaczony od 

01.03.2020r. do 15.12.2020 r., przeznaczając  na ten cel 60 000,00 zł. 

W  odpowiedzi  na ogłoszony konkurs wpłynęły trzy oferty:    

1)   Ludowego Zespołu Sportowego „Victoria” Kościerzyce; 

2)   Ludowego  Zespołu Sportowego „Victoria” Dobrzyń; 

3)   Ludowego Zespołu Sportowego „Zryw” Szydłowice. 

 

Z wyłonionymi oferentami  zostały nawiązane umowy  na  realizację zadania : 

 - z  Ludowym   Zespołem  Sportowym  „Victoria” Kościerzyce,  umowa z dnia 02.03.2020r.                 

o wsparcie  realizacji  zadania  publicznego w   kwocie 18 000,00 zł;  

- z  Ludowym   Zespołem Sportowym „Victoria” Dobrzyń, umowa z dnia 02.03.2020r.                    

o wsparcie  realizacji  zadania  publicznego w   kwocie 27 000,00 zł;  

- z  Ludowym  Zespołem Sportowym  „Zryw” Szydłowice, umowa z dnia 02.03.2020r.                          

o wsparcie  realizacji  zadania  publicznego w   kwocie 15 000,00 zł . 

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 491), realizacja części 

działań zaplanowanych i tych w trakcie realizacji stała się niemożliwa do wykonania. 

Okolicznością uniemożliwiającą wykonanie tych zadań była pandemia  i związane z nią 

ograniczenia m.in. w zakresie możliwości organizowania imprez, spotkań itp. przedsięwzięć,                        

a od dnia 25 marca 2020 r. zaostrzone zostały przepisy dotyczące przemieszczania się. 

W związku z powyższym oferenci  realizacji zadania  publicznego, dostrzegli brak możliwości 

realizacji zadania w zaplanowanym w umowie czasie, wymiarze i charakterze.  

 Celem  zapewnienia  przejrzystości zapisów umowy i etapów realizacji zadania określonych                 

w ofercie - Ludowe Zespoły  Sportowe zawnioskowały do Wójta Gminy Lubsza o aneksowanie 

zawartych umów, na co pozwalały przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 

rozwiązaniach  z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19 , innych chorób 

zakaźnych  oraz  wywołanych nimi  sytuacji  kryzysowych ( Dz.U. z 2020r. Poz. 374).  

Wójt  uznał celowość zaproponowanych zmian zawierając aneksy do zawartych umów realizacji 

zadania  publicznego.  
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Ostatecznie zadanie   zostało zrealizowane  w innych terminach i z inną  częstotliwością , zmiany 

zostały określone w zawartych  aneksach do  umowy.   

Łącznie na realizację zadania wykorzystano  środki w kwocie 57 718,00  zł. 

 Szczegółowe  informacje realizacji zadania zawiera tabela nr 8. 

 

Tabela nr 8 Szczegółowa informacja na  temat realizacji zadania publicznego z zakresu   

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Lubsza 

p. Podmiot 

realizujący 

zadanie 

- Nr umowy 

- Nazwa zadania 

-Okres realizacji 

Koszt 

całościowy 

realizacji 

zadania w zł. 

Kwota przyznana 

i  kwota 

wykorzystana 

dotacji 

w zł. 

Forma 

zlecenia 

realizacji 

zadań 

1. Ludowy   

Zespół  

Sportowy 

„Victoria” 

Dobrzyń    

-Nr OSW.526.3.2020 

 z dnia 02.03.2020r., aneksowana 

26.11.2020r. 

- „Sportowo, zdrowo, wesoło”  

  - od 01.03.2020r.  

   do15.12.2020r. 

42 812,73  -przyznano 

27 000,00  

- wykorzystano 

26 760,00 

Otwarty 

konkurs/wspar

cie realizacji 

zadania 

2. Ludowy   

Zespół  

Sportowy 

„Victoria” 

Kościerzyce    

Nr OSW.526.1.2020 

 z dnia 02.03.2020r. aneksowana 

27.11.2020r. 

-„Piłka nożna  jest 

najważniejszą  wśród   rzeczy  

nieważnych”, 

- od 01.03.2020r. 

   do15.12.2020 r. 

25 880,00 przyznano 

18 000,00 

- wykorzystano 

 16 350,00  

Otwarty 

konkurs/wspar

cie realizacji 

zadania 

3.  Ludowy   

Zespół  

Sportowy 

„Zryw” 

Szydłowice    

Nr OSW.526.2.2020 

 z dnia 02.03.2020r. aneksowana 

26.11.2020r. 

-„Piłka nożna  łączy 

pokolenia”, 

- od 01.03.2020r. 

   do15.12.2020 r. 

23 400,00 przyznano 

15 000,00 

- wykorzystano 

 14 608,00  

Otwarty 

konkurs/wspar

cie realizacji 

zadania 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Lubszy 

Zgodnie z warunkami zawartych umów, w terminie 30 dni od dnia  zakończenia realizacji 

zadania  publicznego, w/w wykonawcy złożyli  sprawozdania z jego  realizacji.   

Złożone sprawozdania z realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania                                       

i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Lubsza za 2020 r. zostały  przyjęte. 
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2. Oświata i wychowanie 
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy 

do zadań własnych gminy –art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

2.1. Stan organizacji i baza lokalowa  

Baza do działalności oświatowej.  

Rok 2020 obejmuje swoim zasięgiem rok szkolny 2019/2020  i 2020/2021. 

 

W roku 2020 Gmina Lubsza, była organem prowadzącym dla publicznych:  

3 przedszkoli, 1 punktu przedszkolnego,  3 szkół podstawowych  oraz  1 szkoły filialnej z oddziałem 

przedszkolnym. Jednostki te funkcjonują samodzielnie albo wchodzą w skład zespołów szkolno-

przedszkolnych. Tabela nr 9 zawiera wykaz i strukturę funkcjonowania poszczególnych szkół i placówek 

oświatowych. 

 

Tabela nr 9. Wykaz szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Lubsza w roku 2020. 

l.p. Nazwa i adres szkoły/placówki dyrektor 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów II Wojny Światowej  w 

Czepielowicach  31  

druga lokalizacja  Kościerzyce  31  

 w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czepielowicach  

Tomasz 

Komarnicki  

2. Przedszkole Publiczne w Kościerzycach , Kościerzyce  31  

w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czepielowicach 

Tomasz 

Komarnicki 

3. Punkt Przedszkolny w  Pisarzowicach  ul.  Opolska  51  

w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czepielowicach 

Tomasz 

Komarnicki 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  

w Lubszy, ul. Szkolna 2. Szkole jest podporządkowana organizacyjne 

Szkoła Filialna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dobrzyniu 35 

Agata 

Czechowska 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa  im.   Jana Pawła II w Lubszy, Szkoła 

Filialna  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dobrzyniu  

Agata 

Czechowska 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa  im.  Jana Pawła II  

w Mąkoszycach 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkoszycach 

Krystyna 

Ślusarek  

7. Publiczne Przedszkole w Mąkoszycach   

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkoszycach 

Krystyna 

Ślusarek 

8. Publiczne Przedszkole w Lubszy  

ul. Kukurydziana 1B  

Aurelia 

 Heidel 

Źródło: dane ze szkół prowadzonych przez Gminę 
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Stan organizacji szkół i placówek oświatowych. 

 

Stan organizacyjny przedszkoli, szkół i placówek oświatowych obrazują odpowiednio tabele nr  10 i 11 

 
 Tabela nr 10. Stan organizacji przedszkoli publicznych roku szkolnym 2019/2020  i  2020/2021 

 

Lp. 
Wyszczególnienie 

Liczba oddziałów 

 

Liczba dzieci 

Rok szkolny  

2019/2021 

Rok szkolny  

2020/2021 

Rok szkolny  

2019/2021 

Rok szkolny  

2020/2021 

1. Przedszkole Publiczne  

w Kościerzycach  

w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Czepielowicach 

2 2 45 45 

2. Punkt Przedszkolny                                     

w Pisarzowicach                                            

w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym                  

w Czepielowicach 

1 1 22 21 

2. Publiczne Przedszkole                                   

w Mąkoszycach ul. Pocztowa  

w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym                

w Mąkoszycach 

3 3 56 52 

3. Publiczne Przedszkole w Lubszy  

ul. Kukurydziana 1B 

2 2 51 50 

4.  Oddział Przedszkolny Szkoły Filialnej  

w Dobrzyniu organizacyjnie  

podporządkowany  Publicznej Szkole  

Podstawowej w  Lubszy  

2 2 36 28 

                  Razem :  10 10 210 196 

Źródło: dane ze szkół prowadzonych przez Gminę 

 
Tabela nr 11 Stan organizacji szkół podstawowych  w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 

Nazwa szkoły  Klasy  

w roku 

szkolnym 

2019/2020 

Klasy  

w roku 

szkolnym 

2020/2021  

 

Liczba 

uczniów  

w roku 

szkolnym 

2019/2020 

Liczba 

uczniów  

w roku 

szkolnym 

2020/2021 

Liczba 

oddziałów 

 w roku 

szkolnym 

2019/2020 

Liczba 

oddziałów 

 w roku 

szkolnym 

2020/2021 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Czepielowicach  

 (w tym inna lokalizacja 

Kościerzyce 31) 

w  Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w 

Czepielowicach 

 

I I 19 14 1 1 

II II 27 19 2 1 

III III 30 27 2 2 

IV IV 8 30 1 2 

V V 32 9 2 1 

VI VI 35 36 2 2 

VII VII 21 35 1 2 
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VIII VIII 9 21 1 1 

Suma   181 191 12 12 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Lubszy (bez Szkoły 

Filialnej)   

 

I I 16 19 1 1 

II II 16 16 1 1 

III III 22 15 1 1 

IV IV 14 22 1 1 

V V 33 13 2 1 

VI VI 36 29 2 2 

VII VII 27 34 1 2 

VIII VIII 21 18 1 1 

Suma   175 166 10 10 

Szkoła Filialna  w 

Dobrzyniu 

organizacyjnie 

podporządkowana 

Publicznej Szkole 

Podstawowej w Lubszy 

I I 14 7 1 1 

II II 9 14 1 1 

 III - 8 - 1 

      

Suma  23 29 2 3 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Mąkoszycach  

I I 17 16 1 1 

 II II 15 17 1 1 

 III III 13 14 1 1 

 IV IV 8 12 1 1 

 V V 36 7 2 1 

 VI VI 20 36 1 2 

 VII VII 19 19 1 1 

  VIII VIII 18 19 1 1 

Suma   146 140 9 9 

Ogółem   525 526 33 34 

Źródło: dane ze szkół prowadzonych przez Gminę 

 

Wszystkie wymienione placówki wyposażone są w podstawowe pomoce dydaktyczne, 

gwarantują bezpieczne i higieniczne warunku pobytu ucznia  w szkole. 

  

Od 1 września 2019 roku obowiązuje sieć szkół,  która  funkcjonuje w obecnym kształcie, którą   

przedstawia  w tabeli nr 12. 
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Tabela Nr 12 Plan sieci publicznych  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza 

 od dnia 1 września 2019 r. 

 

Lp. 

Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  

adresy ewentualnych innych 

lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych 

 granice obwodu szkoły  

 

1. Publiczna Szkoła 

Podstawowa    

im.  Bohaterów II 

Wojny Światowej  

w Czepielowicach  

w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym   

 w Czepielowicach  

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Czepielowicach 31,   

49-314 Pisarzowice 

oraz  inna lokalizacja prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych  

i opiekuńczych - 

 Kościerzyce 31,   

49-314 Pisarzowice  

 

Miejscowość:  

1) Kościerzyce – cała  miejscowość, 

2)  Pisarzowice  - cała      miejscowość, 

3)  Czepielowice  z osadami   

     Stawy i Złotówka – cała miejscowość, 

4) Śmiechowice  – cała  miejscowość , 

5) Nowe Kolnie - cała miejscowość, 

6) Lubicz  – cała miejscowość,  

2. Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Jana 

Pawła II  

w Lubszy,                       

ul. Szkolna 2.              

Szkole jest 

podporządkowana 

organizacyjne Szkoła 

Filialna im. Marii 

Skłodowskiej-Curie 

w Dobrzyniu 35 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa              

im. Jana Pawła II w Lubszy,  ul. 

Szkolna 2, 49-313 Lubsza.  

 

Miejscowość:  

1) Lubsza – cała miejscowość  

2) Piastowice – cała miejscowość 

 - dla uczniów klas I-VIII 

oraz miejscowości:  

1) Błota z przysiółkiem Leśna Woda, 

    Zamcze i Lednica - cała  miejscowość, 

2) Dobrzyń z osadą Sielska Woda – cała 

     miejscowość,  

3) Garbów – cała  miejscowość, 

4) Michałowice – cała  miejscowość 

5) Myśliborzyce – cała  miejscowość; 

6) Szydłowice – cała  miejscowość  

– dla uczniów  klas VII-VIII. 

 

3. 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa im.   

Jana Pawła II w 

Lubszy, Szkoła 

Filialna  im. Marii 

Skłodowskiej-Curie  

w Dobrzyniu  

 

Szkoła Filialna  im. Marii 

Skłodowskiej-Curie               w 

Dobrzyniu 35, 

49-312 Szydłowice 

 

 

 

 

 

Miejscowość: 

1) Błota z przysiółkiem Leśna Woda, 

    Zamcze i Lednica - cała  miejscowość, 

2) Dobrzyń z osadą Sielska Woda – cała 

     miejscowość,  

3) Garbów – cała  miejscowość, 

4) Michałowice – cała  miejscowość 

5) Myśliborzyce – cała  miejscowość; 

6) Szydłowice – cała  miejscowość  

 

– dla uczniów  klas I-VI. 

4. Publiczna Szkoła 

Podstawowa    

im.  Jana Pawła II  

w Mąkoszycach 

w Zespole  

Szkolno-

Przedszkolnym   

 w Mąkoszycach 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Mąkoszycach ul. Pocztowa 4,  

49-315 Mąkoszyce   

Miejscowość:  

1) Mąkoszyce – cała  miejscowość, 

2)  Rogalice z przysiółkami 

     Książkowice i Smolarnik - cała  

     miejscowość, 

3) Raciszów – cała  miejscowość, 

4) Borucice  z przysiółkiem Boruta- cała  

     miejscowość , 

5) Tarnowiec- cała miejscowość, 

6) Nowy Świat – cała miejscowość, 

7) Roszkowice z przysiółkiem  

     Kopalina – cała miejscowość, 

8) Borek - cała miejscowość. 

Źródło: dane ze szkół prowadzonych przez Gminę 
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Szkoła Filialna w Dobrzyniu ze strukturą organizacyjną klas I-VI podporządkowana jest  

organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Lubszy. Ze względu  na  niekorzystne  

warunki demograficzne w Szkole Filialnej w Dobrzyniu w roku szkolnym  2019/2020  

obowiązek szkolny realizowało 22 uczniów. Została  utworzona: 

1) klasa I,  w którym obowiązek szkolny realizuje 13 uczniów;  

2) klasa II,  w którym obowiązek szkolny realizuje  9 

W roku szkolnym 2020/2021 nadal utrzymują się niekorzystne warunki demograficzne, 

obowiązek szkolny w szkole  filialnej realizuje  29 uczniów. Została  utworzona: 

3) klasa I,  w którym obowiązek szkolny realizuje 7 uczniów;  

4) klasa II,  w którym obowiązek szkolny realizuje  14 uczniów. 

5) klasa  III, w którym obowiązek szkolny realizuje  8 uczniów. 

Uczniowie  niepowołanych klas Szkoły Filialnej w Dobrzyniu   jak również uczniowie klas VII 

i VIII  zgodnie  z  siecią szkół obowiązek szkolny realizują w Publicznej Szkole Podstawowej  

w Lubszy .  

  

Rok szkolny 2019/2020  oraz 2020/2021 charakteryzuje  się organizacją szkół, która zapewniła  

dla  wszystkich uczniów zajęcia w systemie jednozmianowym. 

Rok 2020  to również  okres  pandemii, w której uczniowie jaki i nauczycieli  musieli zmierzyć 

się z nową  rzeczywistością.  

Aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów jak i nauczycieli  nauka w szkołach w okresach 

zmożonej  zachorowalności odbywała się  trybie zdalnym. 

 

Na terenie gminy oprócz szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsza, 

funkcjonuje  Publiczna Szkoła Podstawowa  Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  

w Michałowicach z oddziałem przedszkolnym. Organem prowadzącym szkołę jest 

Stowarzyszenie Przyjaciół  Szkół Katolickich w Częstochowie.  

Gmina  jest organem rejestrującym. Jest to szkoła nie obwodowa.   

W szkole w roku szkolnym 2019/2020 obowiązek szkolny  spełniało  74 uczniów, a w roku 

szkolnym 2020/2021 obowiązek szkolny spełnia  83 uczniów. 

Na funkcjonowanie  tej  placówki  gmina w  roku 2020 przekazała  dotację  w  wysokości  na:  

1) uczniów szkoły  1 271 555,88 zł; 

2) dla uczniów szkoły z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego  -216 331,36 zł; 

3) dzieci przedszkolne   - 334 852,24   zł; 

4) dzieci przedszkolne z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego  - 63 100,52 zł. 

Łączna kwota    udzielonej dotacji  celowej wyniosła 1 885 840,00 zł . 

 

Szkoły dla  których organem prowadzący jest gmina, są szkołami  obwodowymi. Wiąże  się to 

z dowozem uczniów do szkół. Celem zagwarantowania bezpieczeństwa dla uczniów, w każdej 

szkole funkcjonuje  opieka  świetlicowa. 

Gmina zapewnia bezpłatny dowóz i opiekę w czasie przewozu wszystkim dzieciom 

zamieszkałym w obwodzie danej szkoły jak również do przedszkoli.  

Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, celem zagwarantowania 

kształcenia w odpowiednie formie dostosowanej do możliwości ucznia, są dowożeni 

transportem zorganizowanym do specjalistycznych placówek oświatowych. 
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W 2020 r. dowóz  uczniów do szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina, 

odbywał się w oparciu o bilety miesięczne. Na podstawie odrębnej umowy z przewoźnikiem 

dowożono z Gminy Lubsza 17 dzieci niepełnosprawnych objętych obowiązkiem edukacji 

szkolnej z miejsca  zamieszkania do placówek oświatowych w Brzegu i Kup, jak również 

nawiązano  4 umowy z  rodzicami  na  zwrot kosztów przejazdu ucznia  niepełnosprawnego do 

placówki oświatowej.  

Łącznie gmina  wydatkowała na ten cel 567 174,96 zł.  

  

2.2. Dotacje na podręczniki  

Celem zagwarantowania dla  uczniów prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, każda  szkoła na terenie  Gminy Lubsza  otrzymała 

w 2020 r. dotację. Wysokość dotacji  jest uzależniona od  liczby uczniów w poszczególnych 

klasach. Jest to dotacja celowa udzielana przez Wojewodę wnioskowana przez  samorząd – 

tabela nr 13. 

 

Tabela nr 13 Wysokość udzielonej dotacji w 2020 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  
Lp. Nazwa szkoły kwota w zł  

1.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach  16 466,09   

2.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Czepielowicach  23 602,44 

3.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubszy . Szkole jest 

podporządkowana organizacyjnie Szkła Filialna  

w Dobrzyniu  

21 639,32  

4. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich w Michałowicach  

9 109,62   

Razem :  70 817,47   

Źródło: dane ze szkół prowadzonych przez Gminę 

2.3. Doposażenie szkół  

W ramach  rezerwy  oświatowej  subwencji ogólnej na rok 2020 r, gmina  złożyła  wniosek do 

Ministerstwa Edukacji Narodowej  na doposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne  do 

realizacji  podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych  w szkołach podstawowych-  

dla  Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w 

Michałowicach Szkoły. Na ten cel Minister Finansów  przeznaczył kwotę 73 693,00 zł, która to 

kwota została przekazana szkole.   

2.4. Przedszkola  

Prowadzenie przedszkoli  jest zadaniem własnym gminy.  

Na podstawie przepisów ustawy Prawo Oświatowe, gmina jest zobowiązana od 1 września  2017 

roku do zapewnienia miejsc w przedszkolu dla wszystkich dzieci 6-letnich realizujących 

obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  oraz  wszystkim 3-5 latków  zgłoszonych 

podczas rekrutacji , które są  mieszkańcami  gminy. 

 Funkcjonująca sieć przedszkolna w 2020 r. zapewniła wszystkim dzieciom zgłoszonych 

podczas rekrutacji  miejsce realizacji  wychowania przedszkolnego – tabela Nr 14. 
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Tabela nr 14 Sieć przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 

Lp. Nazwa przedszkola /oddziale przedszkolnym  

w szkole 

Ilość miejsc  

w przedszkolu/oddziale 

przedszkolnym 

1. Przedszkole  Publiczne w Kościerzycach  31  50 

2.  Punkt Przedszkolny w Pisarzowicach    25 

3.  Publiczne Przedszkole w Lubszy , ul. 

Kukurydziana 1B 

50 

4. Oddział Przedszkolny w Szkole Filialnej  

w Dobrzyniu  

50 

5. Publiczne Przedszkole w Mąkoszycach  64 

Suma  239 miejsc 

Źródło: dane ze szkół prowadzonych przez Gminę 

 

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół 

Szkół Katolickich w Michałowicach, w której w 2020 r. funkcjonowały dwa oddziały 

przedszkolne o łącznej liczbie miejsc - 50.  

W roku szkolnym 2019/2020 wychowaniem przedszkolnym  na terenie gminy objętych był 252  

dzieci , a w roku szkolnym 2020/2021 wychowaniem przedszkolnym objętych jest  236 dzieci.  

 

W roku 2020  gmina otrzymała i wykorzystała dotację celową z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która była przeznaczona na 

dzieci 5-letnie i młodsze w wysokości 255 843,27 zł.   

 

Podobnie jak w latach poprzednich, z uwagi na uwarunkowania rodzinne, między innymi 

związane z pracą rodziców w 2020 r. do przedszkoli  publicznych i niepublicznych                                     

w miejscowościach położonych  poza gminą uczęszczało 5 dzieci- mieszkańców Gminy Lubsza. 

W związku z tym, gmina zwracała  koszt udzielonej  dotacji na dziecko - mieszkańca  gminy 

Lubsza.    

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego  za mieszkańców Gminy Lubsza zamknął się           

w kwocie 75 702,24  zł.  

 

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę, jak również w 

dotowanym oddziale  przedszkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowicach w 2020 

r. uczęszczali uczniowie 5 -letni i młodsi  , którzy nie byli mieszkańcami Gminy Lubsza.  

Gmina dokonała obciążenia gmin , których  mieszkańcami byli ci  uczniowie i otrzymała                    

z tego tytułu zwrot kosztów  wychowania  przedszkolnego  w kwocie 61 024,84 zł. 

 

2.5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli  

Karta nauczyciela w art. 70a nakłada na gminę obowiązek zabezpieczenia 0,8%  z planowanego 

funduszu płac na wynagrodzenia nauczycieli na ich doskonalenie zawodowe.  

Co roku na wniosek  dyrektorów szkół ustalone są formy, jak również katalog dziedzin objętych 

dofinansowaniem. Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w roku 2020 

przedstawia tabela nr 15. 
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W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy 

placówek oświatowych mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów o dofinansowanie 

kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie wyższe. Z puli na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli można również uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach metodycznych  

i przedmiotowych. 

 
Tabela nr 15 Plan podziału środków na 2020 r. na finansowanie dokształcania i doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w Gminie Lubsza  

 

Nazwa 

szkoły/przedszkola/zespołu 

Wysokość środków  finansowych  na  

dofinansowanie form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w tym :  dofinansowanie do studiów, 

szkolenia, seminaria, warsztaty, kursy, kursy 

kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych, 

delegacje 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Czepielowicach 

 

18 000,00 zł 

 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Mąkoszycach 

 

10 600,00 zł 

 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Lubszy. Szkole podporządkowana jest 

organizacyjnie Szkoła Filialna 

w Dobrzyniu 

 

13 100,00 zł 

4. Publiczne Przedszkole w Lubszy  2 000,00 zł 

 Razem :  43 700,00 zł 

Źródło: dane ze szkół prowadzonych przez Gminę 

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 został 

zatwierdzony Zarządzeniem Wójta Gminy  WG.0050.44.2020 z dnia 25.03.2020r., które to 

zarządzenie przedstawione w formie projektu otrzymało pozytywną opinię zakładowych 

organizacji związkowych: Komisji Zakładowej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania   w Brzegu,  Oddziału  Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Brzegu. 

2.6. Programy dla uczniów  

Projekt „Umiem Pływać” 

Gmina Lubsza w 2020 r. dla potrzeb realizacji projektu „Umiem Pływać” współfinansowanego  

ze środków Ministerstwa Sportu  i Turystyki nawiązała współpracę partnerską  z Wojewódzkim 

Zrzeszeniem  LZS w Opolu. 

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” skierowany jest do uczniów szkół 

podstawowych z klas I – III  jako zajęcia pozalekcyjne. Program miał być realizowany jako 

zajęcia pozalekcyjne na krytej pływalni w Jelczu-Laskowicach.  

Ze względu  na  bezpieczeństwo dzieci w  okres  pandemii  Gmina  Lubsza rozwiązała umowę  

współpracy bez  skutków  finansowych .   
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W 2020 roku na  podstawie Uchwały Rady Gminy Lubsza był realizowany program 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych  Uczniów. Programem zostali objęci absolwenci klasy 

VIII   szkół podstawowych  z terenu Gminy Lubsza, którzy za  swoją pracę , zaangażowanie 

oraz za  wysokie wyniki w nauce i zachowaniu otrzymali jednorazowo stypendium Wójta 

Gminy Lubsza wysokości 450,00 zł. Nominację ucznia do otrzymanie stypendium Wójta Gminy 

Lubsza nadawana była przez  Rady Pedagogiczne danej szkoły.  

 W 2020roku  nominacje zostały nadane przez Rady Pedagogiczne:  

 -  Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej w Czepielowicach, 

 -  Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy,  

 -  Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach . 

Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę   1 350,00 zł  

 

W 2020 roku na  podstawie Uchwały Nr XXIX/212/2017 Rady Gminy Lubsza  z dnia 23 lutego 

2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz 

rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych                            

i trenerów, za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Lubsza, 

została  nawiązana  umowa o przyznaniu rocznego stypendium sportowego dla zawodnika - 

mieszkańca Gminy Lubsza. 

Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 2 400,00 zł  

2.7. Wsparcie  dla uczniów i nauczycieli 

Od 1 kwietnia pojawiła się możliwość finansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu 

umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. 

1. Gmina Lubsza w dniu 02.04.2020 r.  wystąpiła z  wniosek  o przyznanie grantu  pn. 

„Zdalna Szkoła”. Wniosek  gminy został pozytywnie  rozpatrzony. 

W ramach realizacji grantu „Zdalna Szkoła” gmina pozyskała  środki  finansowe w kwocie                 

56 700,00 zł , z których sfinansowała zakup sprzętu w ilości 21 nowych  laptopów łącznie  z 

oprogramowaniem. Sprzęt został przez gminę ubezpieczony i przekazany w kwietniu dla  

wszystkich szkół  funkcjonujących na terenie gminy, 

 w tym:   

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Czepielowicach w ilości 6 szt. z przeznaczeniem  dla 

  uczniów; 

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy  w ilości  4 szt. z przeznaczeniem  dla  uczniów; 

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach   w ilości 7 szt. z przeznaczeniem dla 

uczniów, w tym 1  dla  nauczyciela; 

- Publicznej Szkoły Podstawowe SPSK  w Michałowicach w ilości  4 szt. z przeznaczeniem  dla  

uczniów w tym 1 dla  nauczyciela; 

Pomoc była ukierunkowana na uczniów i nauczycieli nie posiadających warunków   

technicznych do kształcenia zdalnego we wszystkich  szkołach podstawowych funkcjonujących 

na terenie Gminy Lubsza. 

 

2. Druga  możliwość pozyskana środków  z funduszy  europejskicch pojawiła  się w ramach  

realizacji grantu „Zdalna Szkoła + ”. Gmina złożyła  wniosek i pozyskała środki  w  wysokości 
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53 394,35 zł., z których  sfinansowała zakup  sprzętu w ilości 19 nowych laptopów łącznie  z 

oprogramowaniem i ubezpieczeniem.  

Sprzęt został przez gminę w czerwcu przekazany nieodpłatnie dla wszystkich szkół  

funkcjonujących na terenie gminy, w tym:   

-Publicznej Szkoły Podstawowej w Czepielowicach w ilości  6 szt.  z przeznaczeniem  dla 5  

  uczniów z rodzin wielodzietnych  (3+)  i jednego nauczyciela ; 

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy  w ilości  6 szt. z przeznaczeniem dla 5 uczniów,   

w tym 2 uczniów  rodzin wielodzietnych  (3+)  i jednego nauczyciela; 

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach w ilości 5 szt. z przeznaczeniem dla                             

4 uczniów z rodzin wielodzietnych  (3+)  i jednego nauczyciela; 

- Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK  w Michałowicach w ilości 2 szt. z przeznaczeniem dla 

1 ucznia z rodzin wielodzietnych  (3+)  i jednego nauczyciela; 

Pomoc była przeznaczona dla uczniów i nauczycieli nie posiadających  warunków  technicznych  

do  kształcenia  zdalnego  w szczególności  dla uczniów  z rodzin  wielodzietnych (3+), we 

wszystkich  szkołach podstawowych  funkcjonujących na terenie Gminy Lubsza. 

Przepisy w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia  

funkcjonowania  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem              

i zwalczaniem  COVID-19 –  dały możliwość wsparcia finansowego  dla  nauczycieli   do  kwoty 

500,00 zł na zakup lub dofinansowanie sprzętu multimedialnego potrzebnego do prowadzenia 

nauczania zdalnego. 

Publiczna Szkoła  Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  

w  Michałowicach otrzymała na ten cel wsparcie finansowe w formie dotacji celowej                          

w  kwocie 5000,00 zł. Dotacja w całości  została wykorzystana.  

 

2.8. Pomoc pracodawcom młodocianych pracowników 

Od 1 września 2017 r., zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) pracodawcom zarówno osobom fizycznym jak i prawnym, 

którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania 

zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika  

celem nauki zawodu lub  przyuczenia do  wykonywania określonej pracy .  Decyzję  o udzielonej 

pomocy publicznej wydaje wójt/burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

młodocianego pracownika.   

W 2020 r. Wójt wydał  decyzję w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia  młodocianego 

pracownika  łącznie dla 4 pracodawców w tym: 

1) trzem pracodawcom na dofinansowanie kosztów kształcenia nauki zawodu z tytułu 

kształcenia  trzech  młodocianych pracowników; 

2) jednemu pracodawcy na dofinansowanie kosztów przygotowania do wykonywania 

określonej pracy z  tytułu kształcenie 1 młodocianych pracowników.  

Łącznie udzielona pomocy publicznej wyniosła 26 239,83 zł. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest finansowanie ze środków 

Funduszu Pracy, przekazywane  na  wniosek  gminy przez wojewodę. 
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3. Inwestycje i zadania funduszu sołeckiego zrealizowane w 2020 

roku. 

3. 1. Inwestycje 

1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy –7.490,36 zł. 

2. Współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych oraz dokumentacja 

projektowa na przebudowę dróg powiatowych - 46.035,61 zł, zadanie zrealizowane w 

porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Brzegu. Gmina z własnych środków do 

każdego chodnika dokłada 50% kosztów realizacji zadania.   

3. Budowa drogi transportu rolnego relacji Nowy Świat – Tarnowiec – 239.566,79 zł. 

Zadanie zrealizowane  z dofinansowaniem  w kwocie 121.250,00 zł ze środków budżetu 

Województwa Opolskiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych.  

4. Zakup działek w Mąkoszycach ( park i przyległe działki ) – 103.383,00 zł. Działki mają 

być przeznaczone na budowę świetlicy wiejskiej. 

5. Zakup samochodu dla OSP Michałowice – 249.586,00 zł, kwota przekazana dla 

stowarzyszenia w formie dotacji. 

6. Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach - 363.612,60 zł.  

7. Rozbudowa budynku w celu dostosowania obiektu dla klas 1-8 w Mąkoszycach – 

1.024.741,52 zł. Zadanie zostało w części sfinansowane ze środków z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych, tj. w kwocie 607.580,00 zł. 

8. Zwrotu dotacji na budowę klubu dziecięcego - 21.333,12 zł. Kwota została zwrócona 

ponieważ nie spełniono warunku z umowy dotyczącego ilości dzieci w placówce w 

poszczególnych miesiącach jej funkcjonowania  w roku ubiegłym 

9. Oświetlenie wsi planowane jest ze środków własnych, w tym ze również ze środków 

funduszy sołeckich – 42.224,35 zł. 

10. Objęcie nowych udziałów w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice sp. 

z o.o. - 20.000,00 zł. Spółka w roku 2020 miała zająć się budową kanalizacji we wsi 

Śmiechowice. 

11. Budowa wiat przystankowych – 9.173,35 zł, w tym środki funduszu sołeckiego  wsi 

Czepielowice 4.000,00 zł. 

12. Doposażenie placów zabaw i budowa wiat biesiadnych ze środków funduszy sołeckich 

w wysokości      40.453,93 zł, w tym 20.000,00 zł środki z programu Marszałkowska 

Inicjatywa Sołecka. 

13. Altana ogrodowa oraz ogrodzenie placu zabaw wraz z jego wyposażeniem ze środków 

funduszu sołeckiego wsi Lubicz – 12.000,00 zł. 

14. Budowa wiaty biesiadnej wraz z zagospodarowaniem terenu – 21.000,00 zł, w tym 

środki funduszu sołeckiego wsi Kościerzyce 17.600,00 zł. 

15. Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej ze środków funduszu sołeckiego wsi Szydłowice 

– 11.500,00 zł 

16. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kolniach – 49.325,44 zł.  

17. Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę 

wiejską w Kościerzycach – 17.000,00 zł. 

18. Budowa szatni sportowych w Dobrzyniu - 50.000,00 zł, w tym środki funduszu 

sołeckiego 6.700,00 zł. 
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19. Przebudowa mieszkań przy ul. Kolejowej w Mąkoszycach - 151,00 zł. Zadanie ma być 

realizowane w roku 2021 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu 

Finansowego Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego finansowanego przez 

BGK z Funduszu Dopłat. 

20. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Lubsza oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Lubsza – 9.600,00 zł. 

21. Budowa remizy OSP w Szydłowicach – 2.997,82 zł. Realizacja zadania zapoczątkowana 

środkami funduszu sołeckiego. 

22. Dokumentacja i budowa PSZOK w Mąkoszycach – 46.633,60 zł. Na dofinansowanie 

realizacji zadania  ze środków RPO WO został złożony stosowny wniosek. 

23. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem – 1.300,00 zł, w tym środki funduszu 

sołeckiego wsi Myśliborzyce  w kwocie 1.000,00 zł.  

24. Budowa placu zabaw i wiaty biesiadnej – 7.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego 

wsi Lubsza. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2019 i będzie kontynuowane w roku 

2021.  

 

3.2. Inwestycje sfinansowane z funduszu sołeckiego 

 Od 2015 r. w Gminie Lubsza funkcjonuje fundusz sołecki. Zadania realizowane w 

sołectwach finansowane są zarówno ze środków funduszu sołeckiego, jak  i z budżetu Gminy 

Lubsza. 

Realizacja wydatków Funduszu odbywa się wyłącznie w ramach kwot zawartych 

w załączniku do uchwały budżetowej i przyjętych do realizacji, na przedsięwzięcia zgłoszone 

przez sołectwa we wnioskach 

 

Tabela nr 16 Zadania sołeckie realizowane w ramach funduszu sołeckiego roku 2020 

Nazwa  

sołectwa  
Nazwa zadania  

Planowana kwota 

zadania 

Wykonana kwota 

zadania 
Razem 

Błota 

Zakup strojów ludowych 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

20 354,61 zł 

Organizacja imprez integracyjnych 
1 000,00 zł 999,61 zł 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Zakup umundurowania bojowego 

dla OSP Błota 
12 355,00 zł 12 355,00 zł 

Borucice 

Oświetlenie wsi 3 300,00 zł 0,00 zł 

11 095,25 zł 

Remont dróg gminnych  1 000,00 zł 1 000,00 zł 

Remont, doposażenie oraz 

ogrodzenie świetlicy wiejskiej 

2 500,00 zł 2 499,98 zł 

6 000,00 zł 6 000,00 zł 

Zakup sprzętu i umundurowania dla 

OSP w Lubszy 
1 500,00 zł 1 500,00 zł 

Utrzymanie czystości i porządku 100,00 zł 95,27 zł 

Czepielowice 

Oświetlenie wsi 5 700,00 zł 3 100,00 zł 

31 118,50 zł Przebudowa i rozbudowa remizy 

OSP w Czepielowicach  
7 500,00 zł 7 500,00 zł 
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Doposażenie świetlicy wiejskiej  3 543,63 zł 3 540,00 zł 

Zakup wiaty przystankowej  4 000,00 zł 4 000,00 zł 

Remont dróg gminnych  10 000,00 zł 10 000,00 zł 

Utrzymanie czystości i porządku na 

wsi 

2 800,00 zł 2 778,50 zł 

200,00 zł 200,00 zł 

Dobrzyń 

Zakup bramek na boisko sportowe 5 300,00 zł 5 300,00 zł 

28 697,09 zł 

Doposażenie świetlicy wiejskiej  8 939,03 zł 8 891,12 zł 

Budowa szatni sportowych w 

Dobrzyniu 
6 700,00 zł 6 700,00 zł 

Organizacja spotkań integracyjnych  805,97 zł 805,97 zł 

Zakup umundurowania dla OSP 

Dobrzyń   
7 000,00 zł 7 000,00 zł 

Garbów 

Remont drogi gminnej 8 000,00 zł 8 000,00 zł 

11 221,44 zł 

Remont remizy OSP Michałowice 330,00 zł 330,00 zł 

Utrzymanie czystości i porządku  

530,00 zł 0,00 zł 

2 970,00 zł 2 487,69 zł 

500,00 zł 403,75 zł 

Kościerzyce 

Utrzymanie czystości i porządku na 

wsi 
479,35 zł 459,93 zł 

44 959,93 zł 

Doposażenie placu zabaw 

przedszkola w Kościerzycach 
3 000,00 zł 3 000,00 zł 

Organizacja spotkań integracyjnych 1 400,00 zł 1 400,00 zł 

Budowa wiaty na gminnym boisku  2 500,00 zł 2 500,00 zł 

Budowa wiaty biesiadnej wraz z 

zagospodarowaniem terenu wokół  
17 600,00 zł 17 600,00 zł 

Remont dróg 20 000,00 zł 20 000,00 zł 

Lubicz 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 1 785,00 zł 1 784,99 zł 

11 407,86 zł 

Altana ogrodowa oraz ogrodzenie 

placu zabaw wraz z jego 

wyposażeniem 

9 000,00 zł 9 000,00 zł 

Organizacja spotkań integracyjnych  415,00 zł 413,00 zł 

Utrzymanie czystości i porządku na 

wsi  
218,00 zł 209,87 zł 

Lubsza 

Utrzymanie terenów zielonych we 

wsi 
489,55 zł 489,55 zł 

45 589,55 zł 

Budowa placu zabaw i wiaty 

biesiadnej  
7 000,00 zł 7 000,00 zł 

Spotkania integracyjne dla 

mieszkańców  
4 000,00 zł 4 000,00 zł 

Zakup sprzętu i umundurowania dla 

OSP w Lubszy 
15 000,00 zł 15 000,00 zł 

Remont dróg gminnych  10 000,00 zł 10 000,00 zł 

Oświetlenie wsi 20 000,00 zł 3 100,00 zł 

Monitoring boiska sportowego przy 

szkole w Lubszy  
6 000,00 zł 6 000,00 zł 

Mąkoszyce 

Organizacja spotkań integracyjnych 
538,00 zł 538,00 zł 

34 000,00 zł 
2 700,00 zł 2 700,00 zł 

Budowa wiaty przy przedszkolu w 

Mąkoszycach 
2 000,00 zł 2 000,00 zł 
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Remont dróg gminnych  10 000,00 zł 10 000,00 zł 

Oświetlenie wsi 9 481,39 zł 9 300,00 zł 

Zakup aparatów ochrony dróg 

oddechowych dla OSP Mąkoszyce 
9 462,00 zł 9 462,00 zł 

Michałowice 

Zagospodarowanie terenu wokół 

świetlicy wiejskiej 
7 000,00 zł 6 999,00 zł 

31 955,13 zł 
Remont dróg gminnych  13 000,00 zł 13 000,00 zł 

Oświetlenie wsi  5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Remont remizy OSP Michałowice 6 956,13 zł 6 956,13 zł 

Myśliborzyce 

Utrzymanie czystości i porządku na 

wsi 

370,00 zł 309,18 zł 

13 041,83 zł 

2 130,00 zł 2 063,65 zł 

300,00 zł 300,00 zł 

100,00 zł 100,00 zł 

Budowa placu zabaw wraz z 

ogrodzeniem  
1 000,00 zł 1 000,00 zł 

Remont drogi gminnej 9 269,00 zł 9 269,00 zł 

Nowe Kolnie 

Doposażenie placu zabaw 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

13 290,00 zł 
Remont i doposażenie świetlicy 

wiejskiej  
3 315,00 zł 3 290,00 zł 

Remont drogi gminnej 8 000,00 zł 8 000,00 zł 

Nowy Świat 

Zakup aparatów ochrony dróg 

oddechowych dla OSP Mąkoszyce 
500,00 zł 500,00 zł 

13 642,70 zł 
Doposażenie świetlicy wiejskiej 1 000,00 zł 999,33 zł 

Remont drogi gminnej  11 143,37 zł 11 143,37 zł 

Spotkanie integracyjne 

mieszkańców 
1 000,00 zł 1 000,00 zł 

Piastowice 

Zakup sprzętu i umundurowania dla 

OSP w Lubszy 
300,00 zł 300,00 zł 

13 530,10 zł 

Utrzymanie czystości i porządku na 

wsi 
300,00 zł 296,17 zł 

Organizacja imprez integracyjnych  150,00 zł 150,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej i 

budynku gospodarczego  
5 850,00 zł 5 850,00 zł 

Remont drogi gminnej 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

Doposażenie placu zabaw  4 933,93 zł 4 933,93 zł 

Pisarzowice 

Remont chodnika  5 000,00 zł 5 000,00 zł 

22 867,70 zł 

Utrzymanie czystości i porządku we 

wsi 

400,00 zł 383,70 zł 

2 260,00 zł 2 244,00 zł 

840,00 zł 840,00 zł 

Oświetlenie wsi 8 000,00 zł 0,00 zł 

Doposażenie placu zabaw 8 400,00 zł 8 400,00 zł 

Remont dróg gminnych  6 000,00 zł 6 000,00 zł 

Raciszów 

Zakup aparatów ochrony dróg 

oddechowych dla OSP Mąkoszyce 
500,00 zł 500,00 zł 

9 983,20 zł 

Budowa wiaty przy przedszkolu w 

Mąkoszycach 
400,00 zł 400,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej  5 780,00 zł 5 780,00 zł 

Utrzymanie czystości i porządku we 

wsi 

147,00 zł 0,00 zł 

23,00 zł 0,00 zł 
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830,00 zł 824,50 zł 

387,00 zł 277,99 zł 

Oświetlenie wsi (projekt) 1 500,00 zł 1 500,00 zł 

Doposażenie świetlicy wiejskiej  720,00 zł 700,71 zł 

Rogalice 

Remont drogi gminnej 16 926,02 zł 16 926,02 zł 

19 625,01 zł Zakup kosy spalinowej 2 200,00 zł 2 198,99 zł 

Budowa wiaty przy przedszkolu w 

Mąkoszycach 
500,00 zł 500,00 zł 

Roszkowice 

Zakup aparatów ochrony dróg 

oddechowych dla OSP Mąkoszyce 
500,00 zł 500,00 zł 

12 218,19 zł 

Budowa wiaty przy przedszkolu w 

Mąkoszycach 
500,00 zł 500,00 zł 

Doposażenie placu zabaw 3 120,00 zł 3 120,00 zł 

Doposażenie i remont świetlicy 

wiejskiej 

4 400,00 zł 4 398,19 zł 

1 200,00 zł 1 200,00 zł 

Remont drogi gminnej 2 500,00 zł 2 500,00 zł 

Szydłowice 

Utrzymanie czystości i porządku na 

wsi 

370,00 zł 290,91 zł 

22 315,57 zł 

2 130,00 zł 2 043,20 zł 

500,00 zł 500,00 zł 

Oświetlenie wsi  1 000,00 zł 0,00 zł 

Ogrodzenie terenu świetlicy 

wiejskiej 
11 529,34 zł 11 500,00 zł 

Remont i doposażenie świetlicy 

wiejskiej  

1 500,00 zł 1 490,73 zł 

500,00 zł 500,00 zł 

Doposażenie boiska sportowego  3 000,00 zł 2 992,91 zł 

Budowa remizy OSP Szydłowice 3 000,00 zł 2 997,82 zł 

Śmiechowice 

Organizacja spotkań integracyjnych 
1 282,40 zł 1 279,91 zł 

14 420,94 zł 
2 700,00 zł 2 700,00 zł 

Remont drogi gminnej 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 5 500,00 zł 5 441,03 zł 

Tarnowiec 

Zakup aparatów ochrony dróg 

oddechowych dla OSP Mąkoszyce 
500,00 zł 500,00 zł 

20 191,84 zł 

Budowa wiaty przy przedszkolu w 

Mąkoszycach 
700,00 zł 700,00 zł 

Organizacja spotkań integracyjnych  3 500,00 zł 3 499,74 zł 

Zagospodarowanie i utrzymanie 

terenu rekreacyjnego sołectwa wraz 

z jego monitoringiem 

9 800,00 zł 9 800,00 zł 

Remont dróg gminnych  4 192,10 zł 4 192,10 zł 

Utrzymanie czystości i porządku na 

wsi 

200,00 zł 0,00 zł 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 

RAZEM: 479 696,21 zł 445 526,44 zł 445 526,44 zł 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Lubszy 
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4. Ochrona środowiska 

4.1. Azbest 

W roku 2020 Gmina Lubsza kontynuowała realizację zadania wynikającego  

z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest, który został przyjęty w lutym 2016 r. 

Uchwałą Rady Gminy Lubsza. W ramach zadnia w 2020r. usunięto 37,71 Mg wyrobów 

azbestowych w tym wyroby luzem – 32,55 Mg oraz pochodzące z demontażu pokryć 

dachowych 5,16 Mg. W roku 2020 na terenie Gminy Lubsza nie stwierdzono innych odpadów 

niebezpiecznych. 

Planuje się wznowienie zadania w następnych latach po ogłoszeniu naboru przez WFOŚiGW w 

Opolu. 

4.2. Przydomowe oczyszczalnie 

 W celu ograniczenia ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków bytowo-

gospodarczych do gleby i wód, Gmina Lubsza podjęła Uchwałę Nr XLIV/335/2018 Rady 

Gminy Lubsza z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska 

realizowanych na terenie gminy Lubsza polegających na budowie przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

Dotacje udzielane są na obszarach, dla których: 

-  brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, określonej  

w dokumencie o charakterze prawa miejscowego, na terenie, na którym planowana jest budowa 

przydomowej oczyszczalni ścieków; 

- brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej; 

- ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zgodnie z ww. Regulaminem Wnioskodawca uzyskuje dofinansowanie wynoszące 50% 

kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł. 

W 2020 r. Gmina ze środków własnych udzieliła 18 dotacji na łączną kwotę 53.999,00 zł. 

 

4.3. Edukacja ekologiczna 

Gmina Lubsza w 2020r. prowadziła edukację ekologiczną, ukierunkowaną na ochronę 

środowiska i kształtowanie zachowań proekologicznych. Główny cel to uświadomienie 

społeczności lokalnej o istniejących zagrożeń, a także rozbudzanie szacunku dla przyrody. 

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane były głównie przez placówki oświatowe 

z terenu gminy Lubsza (m.in. „Sprzątanie Świata”) oraz przez organizacje pozarządowe.  

W 2020r. prowadzono kampanię informacyjną wśród mieszkańców gminy Lubsza na 

temat zasad segregacji odpadów. W ramach zadania rozdawane są ulotki informacyjne dla 

mieszkańców gminy. 
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5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Gminy zapewniają  jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych.     
Na terenie Gminy Lubsza działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym: 

 „S2” – 3 jednostki, 

 „S1” – 5 jednostki, 

Trzy jednostki tj: OSP Lubsza , OSP Michałowice, OSP Czepielowice wchodzą w skład  

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki te mają ogromną wartość operacyjną 

pod względem liczebności, wyszkolenia i usprzętowienia oraz dyspozycyjności operacyjnej.               

W razie  konieczności mogą być dysponowane na terenie powiatu a nawet województwa czy 

kraju. 

Tabela nr 17 Liczba strażaków uprawnionych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych 

Nazwa jednostki OSP Liczba uprawnionych 

strażaków 

Błota 12 

Czepielowice 16 

Dobrzyń 11 

Lubsza 34 

Mąkoszyce   15 

Michałowice 19 

Szydłowice 13 

Rogalice 4 

Razem 124 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Lubszy 

Tabela nr 18 Baza lokalowa i sprzęt  
Lp. OSP Opis jednostki 

1. Błota Jednostka typu „S1” obiekt  z 2 stanowiskami garażowymi  wyposażonym 

w samochód gaśniczy STAR 244 GBA 2,5/16 i sprzęt: agregat 

prądotwórczy, motopompa pływająca, motopompa PO-5,motopompa 

szlamowa, pilarka do drewna, aparaty powietrzne, 

2. Czepielowice Jednostka typu  „S1” obiekt  z 1 stanowiskiem garażowym wyposażonym 

w samochód ratowniczo-gaśniczy GBART 2,5/16/40 IVECO-MAGIRUS 

i sprzęt: agregat prądotwórczy, pilarka do drewna, agregat hydrauliczny, 

motopompa szlamowa, motopompa pływająca, motopompa SPEC-POŻ, 

aparaty powietrzne, poduszki powietrzne, torba PSP-R-1 z tlenoterapią, 

deska ortopedyczna, przyczepka przystosowana do ratownictwa 

technicznego, ubranie ochronne przeciw szerszeniom, pilarka ratownicza, 

defibrylator. 

3 Dobrzyń Jednostka typu „S1” obiekt z 2  stanowiskami  garażowymi  

wyposażonym w samochód gaśniczy  GBA 2,5/16 STEYR 590 i sprzęt: 

motopompa szlamowa, piła motorowa do drewna, motopompa SPEC-

POŻ, motopompa pływająca, 

torba PSP-R-1 z tlenoterapią, deska ortopedyczna. 
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4 Lubsza Jednostka typu „S-2” obiekt z 4 stanowiskami garażowymi wyposażonym  

w samochody ratowniczo-gaśnicze Renault S-140/ GBART 0,6/40,  

VOLVO FL44R – 4x4  GBA 3/16/40 i sprzęt: przecinarka do stali i 

betonu, motopompa TOHATSU, motopompa szlamowa, motopompa 

pływająca, pilarka do drewna szt. 2, agregat hydrauliczny, agregat 

oddymiający, piła ratownicza, , torba PSP-R1 z tlenoterapią szt. 2, deska 

ortopedyczna szt. 2,  wyposażenie do ratownictwa wodnego, wyposażenie 

do ratownictwa wysokościowego, ubrania przeciw szerszeniom szt. 4, 

poduszki powietrzne wysokociśnieniowe, aparaty powietrzne,  łódź 

ratownicza z silnikiem zaburtowym na przyczepie, defibrylator. 

5 Mąkoszyce Jednostka typu „S-2” obiekt z 2 stanowiskami garażowymi wyposażonym 

w samochody ratowniczo – gaśnicze  STAR 266 /GBA2,5/16, i  FORD 

/SLRT i sprzęt: motopompa pływająca, pilarka do drewna szt. 2, agregat 

prądotwórczy, motopompa SPEC-POŻ, motopompa szlamowa, agregat 

hydrauliczny, torba PSP-R 1, deska ortopedyczna. 

6 Michałowice Jednostka typu „S-2” obiekt z 2 stanowiskami garażowymi wyposażonym  

w samochody ratowniczo-gaśnicze VOLVO FL44R – 4x4  GBA 3/16/40, 

VW-T4 SRW i sprzęt : agregat hydrauliczny, motopompa TOHATSU, 

motopompa pływająca ,pilarka do drewna, agregat prądotwórczy, agregat 

oświetleniowy, motopompa szlamowa, przecinarka do stali i betonu, 

aparaty powietrzne, ponton z silnikiem zaburtowym na przyczepie. 

7 Rogalice Jednostka typu”S-1” obiekt z  2 stanowiskami garażowymi wyposażonym 

w samochód gaśniczy Steyr 790 GBA3/16/40 i sprzęt: motopompa 

szlamowa, pilarka do drewna, motopompa PO-5, motopompa pływająca, 

torba PSP-R-1 z tlenoterapią, deska ortopedyczna 

8 Szydłowice Jednostka typu „S-1” obiekt z 1 stanowiskiem garażowym  wyposażonym 

w samochód gaśniczy GBA2,5/16 i sprzęt: motopompa szlamowa, agregat 

prądotwórczy, motopompa pływająca, motopompa PO-5, pilarka do 

drewna, . 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Lubszy 
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Tabela nr 19 Wyjazdy jednostek OSP Gminy Lubsza do akcji ratowniczo-gaśniczych w 2019 

roku 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Lubszy 

Legenda:   

P – pożary, MZ – miejscowe zagrożenia,  AF – fałszywy alarm,  CZ – ćwiczenia, WG- wyjazd 

gospodarczy,  PZR – poza rejonem działania. 

 

 

Wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP w  2020 roku przedstawiały 

się następująco:       

Swój wkład w poprawę efektywności działania zgodnie z obowiązującymi regulacjami 

prawnymi mają również władze naszej gminy, które celem zabezpieczenia realizacji zadań 

wynikających z ustaw zabezpieczają środki finansowe, które  przeznaczone są na poprawę 

gotowości  bojowej, zakupy sprzętu, wyszkolenie i prowadzenie remontów.  

 

Wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP przedstawiały się następująco:       

1. Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych: 27 934,99 

2. Wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu i pojazdów w OSP, składki 

 na ubezpieczenia społeczne: 49 623,09 

3. Zakupy: 165 772,50   

           - paliwa, oleje, części zamienne do pojazdów, motopomp, pił motorowych 

             aparatów powietrznych, 

          - akumulatory – OSP Czepielowice, Błota, Rogalice Dobrzyń,  

          - zakup aparatów ochrony dróg oddechowych Mąkoszyce, 

          - prenumerat czasopisma „Strażak”, 

          - zakup kamery termowizyjnej OSP Lubsza, 

          - środki dezynfekujące i ochrony osobistej (korona wirus COVID-19) 

          - materiały do remontu remiz Mąkoszyce, Michałowice,  

          - materiały do wyciągu spalin Lubsza, 

Jednostka KSRG P MZ AF CZ WG PZR Razem 

OSP Błota NIE 15 6 1 0 1 3 26 

OSP 

Czepielowice TAK 4 8 0 0 3 1 16 

OSP 

Dobrzyń NIE 9 2 1 0 1 0 13 

OSP Lubsza TAK 48 52 11 1 7 6 125 

OSP 

Mąkoszyce NIE 6 12 1 0 9 0 28 

OSP 

Michałowice TAK 32 45 7 1 13 3 101 

OSP 

Rogalice NIE 2 2 0 0 0 0 4 

OSP 

Szydłowice NIE 34 6 1 0 4 0 

 

45 

 

Ogółem 150 133 22 2 38 13 358 
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          - materiały do naprawy samochodu OSP Błota, 

          - środek pianotwórczy Michałowice,  

          - uzupełnienie sprzętu i wyposażenia w jednostkach OSP  tj.( ubrania specjalne, obuwie 

strażackie, rękawice, latarki, itp.).                                                                                                                                          

4. Zakup energii elektrycznej, wody: 17 230,31           

5.  Zakup usług remontowych: 25 560,01   

     - naprawa autopompy OSP Dobrzyń                                                                                                               

     - naprawa samochodów OSP Michałowice,  Czepielowice, Rogalice, Lubsza   

     - naprawa butli aparatów powietrznych Błota, Dobrzyń   

     - adaptacja przyłącza wodnego remiza OSP Michałowice                                                                                                                                                                                                                                        

 6. Badania okresowe strażaków: 7 640,00                                                                                                                                                

 7. Zakup usług pozostałych: 24 391,22 

     -  szkolenia strażaków OSP  Michałowice, Lubsza, Błota,  

        Dobrzyń, Mąkoszyce  z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, 

     - przegląd aparatów powietrznych  

     - przegląd techniczny samochodów, przegląd gaśnic,  

     - opłata za zaświadczenia dla kierowców,                             

     - odbiór ścieków, 

     - usługi kurierskie, 

     - przegląd stacji alarmowych DSP -50 Błota, Dobrzyń Rogalice, Mąkoszyce, 

     - wycena samochodów OSP Szydłowice, Błota, 

     - przegląd agregatów hydraulicznych Mąkoszyce, Michałowice, Lubsza, Czepielowice,     

 8.  Opłata środowiskowa, ubezpieczenia samochodów, strażaków, remiz: 26 345,00 

 9.  Inwestycje 

       - przebudowa remizy OSP Czepielowice,  

       - wykonanie mapki do celów  projektowych OSP Szydłowice: 366 610,42                                                                

10.  Dotacja  

      - na zakup samochodu dla OSP Michałowice: 249 586,00           

Wydatki poniesione ogółem: 960 693,54                                                                                                                         

w tym z funduszu sołeckiego: 65 400,95 
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6. Realizacja uchwał 
W 2020 roku odbyło się 6 sesji rady gminy, podczas których rada gminy podjęła                        

87 uchwał w sprawach:  

- zmian budżetu gminy,  

- podatków i opłat lokalnych,  

- organizacyjnych,  

- społecznych,  

- ochrony środowiska,  

- porządkowych,  

- oświaty,  

 

Uchwały były przekazywane według kompetencji nadzorowi Wojewody Opolskiemu lub 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.  

Uchwały realizowane są na bieżąco i zgodnie z ich założeniami. 

Tabela nr 20 Wykaz uchwał podjętych w 2020 r. 
Lp Nr uchwały Z dnia Treść 

1 XVI/118/2020 13 lutego 2020 r w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 

2 XVI/119/2020 13 lutego 2020 r 
w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 

opłaty 

3 XVI/120/2020 13 lutego 2020 r 

W sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – 

funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w 

Starostwie Powiatowym w Brzegu 

4 XVI/121/2020 13 lutego 2020 r 
w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2020 

5 XVI/122/2020 13 lutego 2020 r 

w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie w drodze 

bezprzetargowej umowy najmu nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Lubsza na czas określony dłuższy niż 3 

lata 

6 XVI/123/2020 13 lutego 2020 r w sprawie  ustalenia wysokości opłat za zajęcia pasa 

drogowego 

7 XVI/124/2020 13 lutego 2020 r w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubsza 

na 2020 rok 

8 XVI/125/2020 13 lutego 2020 r w sprawie  uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady 

Gminy Lubsza na 2020 rok 

9 XVI/126/2020 13 lutego 2020 r 

w sprawie  rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia w 

formie uchwały petycji o dokonanie  pełnej intronizacji 

Jezusa Chrystusa na Króla Polski 

10 XVI/127/2020 13 lutego 2020 r 
w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Szydłowice 

11 XVII/128/2020 25 kwietnia 2020 r w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 
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12 XVII/129/2020 25 kwietnia 2020 r w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

13 XVII/130/2020 25 kwietnia 2020 r 

w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

Powiatem Brzeskim w sprawie współdziałania w celu 

realizacji zadania obejmującego sporządzenie 

dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania 

remontu ul. Kolejowej w m. Mąkoszyce 

14 XVII/131/2020 25 kwietnia 2020 r 
w sprawie   przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Lubsza na lata 2020 – 2022 

15 XVII/132/2020 25 kwietnia 2020 r 
w sprawie   ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego 

16 XVII/133/2020 25 kwietnia 2020 r w sprawie   określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

gminie Lubsza na rok szkolny 2019/2020 

17 XVII/134/2020 25 kwietnia 2020 r 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie 

gminy Lubsza w roku 2020 

18 XVII/135/2020 25 kwietnia 2020 r 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

19 XVII/136/2020 25 kwietnia 2020 r w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla 

instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy 

20 XVII/137/2020 25 kwietnia 2020 r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Lubsza 

21 XVII/138/2020 25 kwietnia 2020 r w sprawie   wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  

położonych w obrębie Mąkoszyce 

22 XVII/139/2020 25 kwietnia 2020 r 
w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

na lata 2020-2025” 

23 XVII/140/2020 25 kwietnia 2020 r 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie 

dziecka w Klubie Dziecięcym w Lubszy 

24 XVII/141/2020 25 kwietnia 2020 r 
w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom terminów 

płatności rat podatku od nieruchomości 

25 XVIII/142/2020 28 maja 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

26 XVIII/143/2020 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 

27 XVIII/144/2020 28 maja 2020 r. w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej  

28 XVIII/145/2020 28 maja 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc 

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 
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29 XVIII/146/2020 28 maja 2020 r. 
w sprawie  ustalenia Regulaminu określającego zasady 

udzielania stypendiów Wójta Gminy Lubsza dla uczniów 

30 XVIII/147/2020 28 maja 2020 r. w sprawie  Gminnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Uczniów 

31 XVIII/148/2020 28 maja 2020 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty 

32 XVIII/149/2020 28 maja 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

33 XVIII/150/2020 28 maja 2020 r. 

w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie w drodze 

bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy, 

nieruchomości przeznaczonych do wykorzystania na cele 

rolnicze, na ogrody przydomowe, stanowiących własność 

gminy 

34 XVIII/151/2020 28 maja 2020 r. 
w sprawie  rozpatrzenia petycji w zakresie przyjęcia 

uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed 

elektroskażeniem 

 
35 XVIII/152/2020 28 maja 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego, a w szczególności 

wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej” na 

wszystkich obywateli gminy 

 36 XIX/153/2020 2 lipca 2020 r. 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubsza wotum 

zaufania 

37 XIX/154/2020 2 lipca 2020 r 
w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

gminy za rok 2019 wraz z sprawozdaniem z wykonania 

budżetu 

38 XIX/155/2020 2 lipca 2020 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubsza 

za rok 2019 

39 XIX/156/2020 2 lipca 2020 r w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 

40 XIX/157/2020 2 lipca 2020 r 

w sprawie   zmiany  Uchwały Nr XVII/141/2020 Rady 

Gminy Lubsza z dnia  25 kwietnia 2020r.  w sprawie 

przedłużenia przedsiębiorcom terminów płatności rat 

podatku od nieruchomości 

41 XIX/158/2020 2 lipca 2020 r w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

gminie Lubsza na rok szkolny 2020/2021 

42 XIX/159/2020 2 lipca 2020 r 
w sprawie   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Ośrodka 

Wypoczynkowego w Kościerzycach 

43 XIX/160/2020 2 lipca 2020 r 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/58/2019 Rady Gminy 

Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza obręb 

Mąkoszyce 
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44 XIX/161/2020 2 lipca 2020 r 

w sprawie  zmiany Uchwały Nr IX/59/2019 Rady Gminy 

Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza obręb 

Mąkoszyce 

 

 

 

 

 

 

 

45 XIX/162/2020 2 lipca 2020 r w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego 

46 XIX/163/2020 2 lipca 2020 r 
w sprawie wyrażanie zgody na współdziałanie z Powiatem 

Brzeskim w zakresie wykonania zadania obejmującego 

budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1169 O w 

miejscowości Błota 
47 XIX/164/2020 2 lipca 2020 r w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szydłowice 

48 XX/165/2020 29 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 

49 XX/166/2020 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 

50 XX/167/2020 29 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę 

wymiaru podatku rolnego na rok  2021 

51 XX/168/2020 29 października 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

52 XX/169/2020 29 października 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXXIII/224/2009 Rady 

Gminy Lubsza z dnia 12.03.2009r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za  

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw jak również  szczegółowe zasady przyznawania i 

wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 

zatrudnionych  w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Lubsza zmienionej uchwałą nr: XI/74/2011 z 

dnia 22.09.2011r., uchwałą  nr XI/298/2018 z dnia 1 marca 

2018r., oraz uchwałą  nr XII/88/2019 z dnia 12 września 

2019r.  

53 XX/170/2020 29 października 2020 r. 

w sprawie  zaopiniowania projektu zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w 

sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu 

przyrody ,,Leśna Woda” 

54 XX/171/2020 29 października 2020 r. 

w sprawie  zaopiniowania projektu zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w 

sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu 

przyrody ,,Rogalice” 

55 XX/172/2020 29 października 2020 r. 
w sprawie kontynuacji realizacji programu polityki 

zdrowotnej 

56 XX/173/2020 29 października 2020 r. 
w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Mąkoszyce 

57 XX/174/2020 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Lubsza 
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58 XX/175/2020 29 października 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Lubsza 

59 XX/176/2020 29 października 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze 

bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy,  

nieruchomości przeznaczonych do wykorzystania na cele 

rolnicze, na ogrody przydomowe, stanowiących własność 

gminy 

60 XX/177/2020 29 października 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/58/2019 Rady Gminy 

Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza obręb 

Mąkoszyce 

61 XX/178/2020 29 października 2020 r. 

w sprawie  zmiany Uchwały Nr IX/59/2019 Rady Gminy 

Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza obręb 

Mąkoszyce 

62 XX/179/2020 29 października 2020 r. 
w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Lubsza, obręb Lubsza 

63 XX/180/2020 29 października 2020 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Lubsza, obręb Lubsza 64 XX/181/2020 29 października 2020 r. w sprawie  rozpatrzenia skargi 

65 XX/182/2020 29 października 2020 r. w sprawie  zmiany Uchwały nr XVII/132/2020 z dnia 25 

kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za 

zajęcie pasa drogowego 

66 XX/183/2020 29 października 2020 r. 
w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Lubsza, obręb Dobrzyń 

67 XX/184/2020 29 października 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Lubsza, obręb Dobrzyń 

68 XX/185/2020 29 października 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Lubsza, obręb Szydłowice 

69 XX/186/2020 29 października 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Lubsza, obręb Szydłowice 

70 XX/187/2020 29 października 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego współdziałania Gminy Lubsza i Gmin Brzeg, 

Lewin Brzeski, Olszanka, Oława oraz Skarbimierz  przy 

realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i 

granic aglomeracji Brzeg. 

71 XXI/188/2020 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 

72 XXI/189/2020 10 grudnia 2020 r. w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

73 XXI/190/2020 10 grudnia 2020 r. w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
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74 XXI/191/2020 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok 

75 XXI/192/2020 10 grudnia 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie 

dziecka w Klubie Dziecięcym w Lubszy 

76 XXI/193/2020 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubsza 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2021 

77 XXI/194/2020 10 grudnia 2020 r. 
w sprawie  zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Lubszy 

78 XXI/195/2020 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania 

79 XXI/196/2020 10 grudnia 2020 r. 
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za 

świadczenia z pomocy społecznej 

80 XXI/197/2020 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Lubsza 

81 XXI/198/2020 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za  uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

82 XXI/199/2020 10 grudnia 2020 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

83 XXI/200/2020 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/163/2020 z dnia 2 lipca 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z 

Powiatem Brzeskim z zakresie wykonania zadania Powiatu 

Brzeskiego obejmującego budowę chodnika przy drodze 

powiatowej nr 1169 O w miejscowości Błota 

84 XXI/201/2020 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – 

funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w 

Starostwie Powiatowym w Brzegu 

85 XXI/202/2020 10 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lubsza do stowarzyszenia 

pod nazwą Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna 

86 XXI/203/2020 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubsza na 

2021 rok 
87 XXI/204/2020 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady 

Gminy Lubsza na 2021 rok 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Lubszy 
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7. Gospodarka mieniem komunalnym 
Z wejściem w życie dnia 27 maja 1990 r. ustawy o samorządzie terytorialnym                                 

i pracownikach samorządowych mienie państwowe stało się z mocy prawa mieniem gminy,  na 

obszarze której jest położone. 

Zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt Gminy m.in. poprzez ewidencjonowanie 

nieruchomości, zbywanie oraz nabywanie nieruchomości do zasobu, wykonywanie czynności 

związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu, 

wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczenie nieruchomości wchodzących w skład zasobu. 

7.1. Stan mienia na dzień 31.12.2020 r. 

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności  

1. Zabudowane i niezabudowane grunty, które są własnością Gminy Lubsza:  

1) rowy: 49,1143 ha, 

2) drogi: 297,4486 ha, 

3) grunty niezabudowane: 129,9369 ha, 

4) grunty zabudowane: 23,0097 ha, 

5) lasy: 11,3208 ha, 

6) wody stojące: 7, 4700 ha, 

7) przekazane w użytkowanie wieczyste: 6,1424 ha, 

8) przekazane w trwały zarząd: 4,0654 ha. 

 

2. Budynki stanowiące własność  Gminy Lubsza: 

1) Borucice  - świetlica wiejska z lokalem użytkowym, 

2) Błota   - remiza OSP z świetlicą wiejską, 

3) Czepielowice  - remiza OSP,  

- dom ludowy, 

- szkoła podstawowa, 

- ośrodek zdrowia, 

4) Dobrzyń - szkoła podstawowa z przedszkolem i lokalami mieszkalnymi, 

- dom ludowy, 

    - szatnia sportowa, 

5) Garbów   - świetlica wiejska, 

6) Kościerzyce  - przedszkole, 

    - szkoła podstawowa, 

    - budynek mieszkalny, 

- ośrodek wypoczynkowy wraz z całą infrastrukturą techniczną    

i zabudowaniami, 

    - szatnia sportowa, 
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7) Lubsza   - budynek użytkowy – Urząd Gminy, 

- budynek mieszkalno-użytkowy- biura OPS i lokale mieszkalne, 

- budynek gospodarczy (przy OPS) 

- budynek użytkowy (byłe przedszkole) 

    - dom ludowy, 

    - przedszkole, klub dziecięcy, 

    - szkoła podstawowa, 

    - remiza OSP, 

    - hala sportowa 

- basen z całą infrastrukturą techniczną i zabudowaniami, 

- budynek mieszkalny (nieużytkowany do remontu), 

- budynek gospodarczy, 

 

8) Mąkoszyce  - szkoła podstawowa, 

- przedszkole, 

    - hala sportowa, 

    - dom ludowy, 

    - remiza OSP,  

- budynek mieszkalno – gospodarczy (w trakcie  remontu ), 

- budynki gospodarcze, 

9) Michałowice  - dom ludowy, 

    - remiza OSP, 

10) Myśliborzyce  - świetlica wiejska i lokale mieszkalne, 

11) Nowy Świat  - świetlica wiejska, 

12) Piastowice  - świetlica wiejska i lokal mieszkalny, 

- budynek gospodarczy, 

13) Raciszów  - budynek gospodarczy, 

- świetlica wiejska, 

14) Rogalice   - remiza OSP i świetlica wiejska, 

   Smolarnik  - budynek mieszkalny, 

15) Roszkowice  - świetlica wiejska, 

16) Szydłowice  - świetlica wiejska, 

- remiza OSP, 

    - szatnia sportowa i lokal użytkowy, 
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    - budynek użytkowy  (nieużytkowany), 

17) Śmiechowice  - budynek mieszkalno – użytkowy:  lokale mieszkalne, lokal 

      użytkowy, świetlica wiejska, 

18) Tarnowiec  - budynek mieszkalny, 

19) Bąkowice  - garaże na terenie Gminy Świerczów. 

3. Budynki stanowiące współwłasność gminy 

1) Błota  - dwa budynki gospodarcze (przysiółek Lednica), 

2) Kościerzyce - budynek mieszkalno – użytkowy: lokal użytkowy  i świetlica wiejska,                          

3)   Lubsza  - budynek mieszkalno – użytkowy: lokale użytkowe, 

- budynek mieszkalny-  (nieużytkowany do remontu), 

- dwa budynki gospodarcze, 

4)  Lubicz   - budynek mieszkalno – użytkowy: świetlica wiejska, 

5)  Nowe Kolnie - budynek mieszkalno – użytkowy: świetlica wiejska, 

6)  Pisarzowice - budynek mieszkalno - użytkowy: lokal użytkowy i świetlica wiejska, 

- budynek mieszkalno – użytkowy: przedszkole, 

      7) Tarnowiec - budynek mieszkalno – użytkowy: lokal mieszkalny i użytkowy, 

- budynek  mieszkalno – użytkowy: lokal użytkowy i świetlica wiejska, 

8) Bąkowice - lokale mieszkalne. 

 

W skład wyżej wymienionych nieruchomości wchodzą: 

1) lokale mieszkalne: 35,  

2) lokale użytkowe: 11, 

3) szkoły podstawowe: 5, 

4) przedszkola:  5, 

5) domy ludowe:  5, 

6) świetlice wiejskie: 16, 

7) remizy OSP:  7, 

8) ośrodki zdrowia: 1, 

9) hale sportowe: 2, 

10) szatnie sportowe: 3, 

11) boisko „Orlik”: 1, 

12) garaże:   10, 

13) budynek OPS  1, 

14) budynek Urzędu Gminy: 1, 

15) budynek użytkowy (ul. Szkolna 1) 

16) pozostałe budynki i budowle: kotłownie hal sportowych, budynki gospodarcze, wiaty 

przystankowe, place zabaw. 

 

4. Stan mienia komunalnego – inne prawa niż własność: 

1) użytkowanie: 0,1011 ha 

2) użyczenie: 0,4340 ha 

3) służebność gruntu: 0,1064 ha  
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Nieruchomości w użytkowaniu gminy. 

 

Gmina posiada w użytkowaniu nieruchomość o pow. 0,1011 ha, stanowiącą własność Skarbu 

Państwa – Lasy Państwowe, na której usytuowane są studnie głębinowe oraz grunty pokryte 

wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa – zarządca: Marszałek Województwa 

Opolskiego, zajęte pod gminne obiekty i urządzenia. 

Służebność gruntu polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę 

stanowiącą własność osoby fizycznej  na rzecz gminy (ogółu użytkowników, w obrębie 

Kościerzyce). Ustanowiona służebność pozwoli na swobodne korzystanie z działki nr 256                     

i nr 261. W obrębie Mąkoszyce ustanowiono służebność polegającą na prawie swobodnego 

przejazdu i przechodu przez działkę nr 34/37 i nr 34/44  na rzecz każdoczesnego właściciela 

działki nr 435 (szkoła podstawowa wraz z zabudowaniami towarzyszącymi). Ustanowiona 

służebność pozwala na swobodny dojazd m.in. w celu dowozu paliwa. 

 

Nieruchomości w użyczeniu gminy: 

 

W użyczeniu gmina posiada działki gruntu o pow. 0,4340 ha. Użyczone tereny są własnością 

Parafii Rzymskokatolickiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Wykorzystane są na cele 

publiczne tj. jako tereny sportowe przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym, oraz remizę OSP. 

 

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 nastąpiły zmiany ewidencyjne gruntów, które powstały 

w wyniku pomiarów geodezyjnych i zmiany użytków. 
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7.2. Zmiany  w stanie mienia komunalnego w roku 2020 

Nieruchomości  zbyte przez Gminę w okresie od  01.01.2020 r. do  31.12.2020 r.  

Tabela nr 21 Zbycie gruntów niezabudowanych 

Położenie 

 

Powierzchnia w ha Wartość Forma zbycia 

Mąkoszyce 0,1138 268,05 Własność: akt not. Rep. A nr 

1301/2020 z 21.04.2020r. 

Mąkoszyce 0,0939 221,17 Rep. A nr  1314/2020 z 

21.04.2020r. 

Nowy Świat 0,0236 56,25 Rep. A nr 2385/2020 z 

08.06.2020 

Błota  0,0391 92,13 Rep. A nr 2488/2020 z 

15.06.2020 

Lubsza 0,0162 36,28 Rep. A nr 5849/2020 z 

17.11.2020  

Czepielowice 0,2200 530,00 Decyzja Starosty Brzeskiego  

nr G.6821.2.1.2020 z 

04.02.2020  

Razem 0,5066 1 203,88  

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Lubszy 

Sprzedaż  nieruchomości w Mąkoszycach przeprowadzono w trybie nieorganicznych 

przetargów ustnych. Nieruchomości położone w miejscowości Nowy Świat, Błota, Lubsza 

zostały zbyte w trybie bez przetargu na polepszenie zagospodarowania nieruchomości 

przyległych, stanowiących własność nabywców. 

Decyzją nr G.6821.2.1.2020 z dnia 04.02.2020 Starosta Brzeski dokonał nieodpłatnego 

przeniesienia prawa własności działki deputatowej oznaczonej nr 653/2 o powierzchni 0,2200 

ha, położonej w obrębie Czepielowice -  na rzecz osoby fizycznej. 

 Tabela nr 22  Nieruchomości nabyte przez Gminę w okresie od 01.01.2020 – 31.12.2020r. 

Położenie 

 

Pow. w ha Rodzaj użytku Cena/ 

wartość 

Forma nabycia 

Borucice 0,0359 Grunt niezabudowany 2 424,50 Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 

o gosp. nieruch. tj. z 2020r. poz. 1990ze zm. 

Czepielowice 0,0054 Grunt niezabudowany 747,00 Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 

o gosp. nieruch. tj. z 2020r. poz. 1990ze zm. 

Dobrzyń 0,0205 Grunt niezabudowany 1 577,50 Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 

o gosp. nieruch. tj. z 2020r. poz. 1990ze zm. 

Kościerzyce 0,0118 Grunt niezabudowany 1 099,00 Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 

o gosp. nieruch. tj. z 2020r. poz. 1990ze zm. 

Lubsza 0,0406 Grunt niezabudowany 2 683,00 Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 

o gosp. nieruch. tj. z 2020r. poz. 1990ze zm. 

Mąkoszyce 
0,0040 

Grunt niezabudowany 

 

 

670,00 

Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 

o gosp. nieruch. tj. z 2020r. poz. 1990 ze zm. 

Mąkoszyce 
0,0212 

Grunt niezabudowany 

 
1 616,00 

Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 

o gosp. nieruch. tj. z 2020r. poz. 1990 ze zm. 

Michałowice 
0,0175 

Grunt niezabudowany 

 
1 412,50 

Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 

o gosp. nieruch. tj. z 2020r. poz. 1990 ze zm. 

Michałowice 
0,0117 

Grunt niezabudowany 

 
1 093,50 

Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 

o gosp. nieruch. tj. z 2020r. poz. 1990 ze zm. 

Michałowice 
0,0057 

Grunt niezabudowany 

 
538,50 

Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 

o gosp. nieruch. tj. z 2020r. poz. 1990 ze zm. 

Michałowice 

0,0121 

Grunt niezabudowany 

 890,50 

Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 

o gosp. nieruch. tj. z 2020r. poz. 1990 ze zm. 
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Michałowice 
0,0357 

Grunt niezabudowany 

 
2 413,50 

Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 

o gosp. nieruch. tj. z 2020r. poz. 1990 ze zm. 

Myśliborzyce 
0.0148 

Grunt niezabudowany 

 
1 039,00 

Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 

o gosp. nieruch. tj. z 2020r. poz. 1990 ze zm. 

Myśliborzyce 
0,0203 

Grunt niezabudowany 

 
1 341,50 

Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 

o gosp. nieruch. tj. z 2020r. poz. 1990 ze zm. 

Raciszów 
0,1153 

Grunt niezabudowany 
3 228,30 

Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 

o gosp. nieruch. tj. z 2020r. poz. 1990 ze zm. 

Raciszów 
0,0315 

Grunt niezabudowany  
882,00  

Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 

o gosp. nieruch. tj. z 2020r. poz. 1990 ze zm.  

Szydłowice 
0,0031 

Grunt niezabudowany 620,50 

 

Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 

o gosp. nieruch. tj. z 2020r. 

 

Razem:    

 

0,4071 

 

  

24 276,80 

 

 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Lubszy 

Tabela nr 23  Zakup nieruchomości na mienie gminy 

Położenie Pow. w ha Rodzaj użytku Cena/wartość 

Grunt/budynki 

Forma nabycia 

Mąkoszyce 0,3500 Grunt  zabudowany 17 500,00 / 

      82 586,97 

Akt notarialny Rep 

.A nr 4872/2020 z 

02.10.2020 

Mąkoszyce 0,1371 Grunt  zabudowany 2 562,00 /  

        1 200,00 

Akt notarialny Rep. 

A nr 5519/2020 z 

29.10.2020 

Mąkoszyce 4,1341 Grunt  zabudowany w 

części o pow. 0,3677ha 

77 242,50 /  

     17 000,00 

Akt notarialny Rep. 

A nr 5519/2020 z 

29.10.2020 

Mąkoszyce 0,0909 Grunt  zabudowany 1 698,00 /  

        1 100,00 

Akt notarialny Rep. 

A nr 5519/2020 z 

29.10.2020 

Mąkoszyce 0,0595 Grunt niezabudowany 

 

1 112,00 Akt notarialny Rep. 

A nr 5519/2020 z 

29.10.2020 

Razem: 4,7716  101 886,97  

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Lubszy 

Grunty nabyte przez gminę na własność, na  podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 ze zm.)  zgodnie z planem 

zagospodarowania przestrzennego gminy stanowią tereny pod drogi dojazdowe, poszerzenia 

dróg do wydzielonych działek pod budownictwo mieszkaniowe, zagrodowe,  usługi itp. 

W miejscowość Mąkoszyce, Gmina nabyła w drodze darowizny nieruchomość o powierzchni 

0,3500 ha. Grunt zabudowany budynkami, budowlami i urządzeniami po nieczynnej 

oczyszczalni ścieków. W skład zabudowy wchodzą: budynek oczyszczalni ścieków, 

przepompownia ścieków, osadnik imhoffa, złoże biologiczne, budowle towarzyszące osadnik 

wtórny, osadnik popłuczyn, poletko, wyciągarka, droga o nawierzchni betonowej, ogrodzenie.                                               

Obiekt jest nieużytkowany, stan techniczny budynków, budowli i urządzeń zły, nie nadający się 

do eksploatacji. 

Nabycie nieruchomości nastąpiło z przeznaczeniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. 

W miejscowości Mąkoszyce Gmina nabyła również tereny o łącznej powierzchni  4,4216 ha               

w skład których wchodzi park i tereny przyległe. Nieruchomość położona w zabytkowej części 
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wsi, działka o powierzchni 4,1341 ha  stanowi park wiejski pochodzący z XIX wieku z okazałym 

starodrzewem. Obecnie brak charakteru rekreacyjnego. Grunty zabudowane budynkami 

gospodarczymi. Są to tereny po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Zakupione tereny 

wykorzystane zostaną na budowę świetlicy wiejskiej oraz utworzenie terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych. Zakupiona działka nr 34/46, na której zlokalizowany jest park  obciążona 

jest ograniczonym prawem rzeczowym – służebność gruntowa polegająca na prawie 

swobodnego przechodu i przejazdu, pasem umożliwiającym swobodną jazdę , a przebiegającym 

wzdłuż granicy z działkami gruntu oznaczonymi nr 34/20 i nr 34.21 i umożliwiającym jej dostęp 

do drogi publicznej – na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 34/21. 

 

Tabela nr 24 Komunalizacja 

Położenie Pow. w ha Rodzaj użytku Cena/wartość Forma nabycia 

Pisarzowice 0,1297 Grunt niezabudowany 65 000,00 Decyzja Wojewody 

Opolskiego nr 

IN.II.7532.1.19.2020MR 

z 16.03.2020 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Lubszy 

Wojewoda Opolski decyzją nr IN.II.7532.1.19.2020MR z 16.03.2020 stwierdził nabycie z mocy 

prawa przez gminę , nieodpłatnie , własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w 

obrębie Pisarzowice, oznaczonej nr 92/1. Działka położona w zabudowie wsi. 

Trwały zarząd 

Decyzją nr GN.6844.1.2020 Wójta Gminy Lubsza z dnia 20.03.2020r. w sprawie wygaśnięcia 

trwałego zarządu, wygaszono trwały zarząd dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Czepielowicach na nieruchomość położoną w obrębie Kościerzyce oznaczoną w ewidencji 

gruntów i budynków jako działki nr 244, nr 245 o łącznej powierzchni 0,1400 ha. Nieruchomość 

zabudowana, budynkiem przedszkola oraz budynkami i budowlami towarzyszącymi. 

Nieruchomość stała się dla zarządcy zbędna. Przedszkole przeniesiono do innego budynku. 

Gmina planuje rozbudowę nieruchomości – świetlica wiejska. 

Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność gminy: 

- na cele rolnicze: 31,4672 ha, 

- na cele rolnicze, ogrody przydomowe (bezumowne korzystanie): 1,5656 ha, 

- na cele nie rolne: 10,4775  ha. 

Użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy:     

- boiska sportowe: 4,1450 ha, 

- nieruchomości zabudowane, przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej    (świetlice, 

domy  ludowe, biblioteki, biura Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu  Wodociągów i 

Kanalizacji, teren przy oczyszczalni ścieków, remiza OSP): 4,6753 ha, 

- nieruchomości zabudowane i niezabudowane na cele rekreacyjne, sportowe, 

  wypoczynkowe: 0,6735 ha,  

- nieruchomość w części do wykorzystania na przejście, przejazd: 0,0155 ha, 
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- grunty pod pojemniki na odzież używaną: 0,0008 ha. 
 

Najem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy: 

- oddane w najem lokale mieszkalne: 34 lokale 

- oddane w najem lokale użytkowe i garaże: 4 lokale i 10 garaży. 

 

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 

Gmina Lubsza posiada udziały w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 

działającej pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice spółka. z o.o.                               

w Śmiechowicach. Wartość udziałów wynosi  10 130 700,00 zł tj. 101.307 udziałów po 100,00 

zł. 

 

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 

okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020  

-  wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości: 33 194,72 zł 

- wpływy z najmu i  dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego 

oraz innych umów o podobnym charakterze: 167 649,29 zł 

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości: 84 103,40 zł                                  

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 958,58 zł    

RAZEM: 285 905,99 zł                                                       

Gmina nie posiada innych praw majątkowych oprócz wymienionych wyżej. 
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8. Ochrona zdrowia 

8.1. Program Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy 

Lubsza 

Rada Gminy Lubsza podjęła dnia 7 października 2016 r. uchwałę nr XXIV/173/2016 w sprawie 

Programu Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Lubsza 

na lata 2016-2020. Co roku mieszkańcy korzystają z tego programu. Również w 2020 r.                       

74 mieszkańców otrzymało skierowania od lekarza POZ w celu przeprowadzenia nieodpłatnej 

rehabilitacji. Wykonawcą, wyłonionym w drodze konkursu jest NZOZ „ARS-MED.” sp.j. 

Czesław Sokół Andrzej Salij w Lubszy. Aby skorzystać z omawianego programu trzeba być 

mieszkańcem Gminy Lubsza oraz posiadać skierowanie wydane przez lekarza POZ. Można było 

skorzystać z następujących rodzajów zabiegów rehabilitacyjnych: masaże dostosowane do 

konkretnych schorzeń zdiagnozowanych przez lekarza kierującego, laser, jonoforeza, 

ultradźwięki, krioterapia, pole magnetyczne, lampa sollux, galwanizacja, ćwiczenia czynne, 

ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia usprawniające, tens, elektrostymulacja. Wszystkie 

oferowane zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są na nowoczesnym, specjalistycznym sprzęcie 

oraz przez wykwalifikowaną kadrę. Budżet gminy przewiduje 10.000,00 zł na omówiony 

program i ta kwota jest w całości wykorzystana. 

Przeciwdziałanie COVID-19, tj. zakup środków ochrony indywidualnej (stacja do dezynfekcji 

rąk, środki do dezynfekcji, maski, przyłbice itp.). Koszt poniesiony 21880,72 zł 

8.2. Promocja zdrowia w szkołach 

Również Szkoły znajdujące się na terenie gminy Lubsza zajmują się promocją zdrowia. Poniżej 

przykłady działań podjętych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lubszy w roku 2020. 

Szkoła ta przystąpiła do ogólnopolskiego programu pn. „Szkoła promująca zdrowie”. Aktualnie 

stara się o uzyskanie tego tytułu na poziomie wojewódzkim. 

1. Konkurs fotograficzny dla uczniów kl. I – VIII PSP w Lubszy ,,Zdrowe śniadanie w 

obiektywie”. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia, zasad zdrowego 

odżywiania wśród dzieci i młodzieży. Zadanie polegało na przygotowaniu zdrowego 

śniadania, a następnie przesłania jego zdjęcia. Program skierowany był do całej 

społeczności, czyli 170 uczniów, udział wzięło 37 osób. 

2. Ekspozycje wizualne na szkolnym korytarzu PSP w Lubszy na następujące tematy: 

- ,,Jak ustrzec się przed grypą?”; 

- ,,Zasady dbania o higienę osobistą”; 

- ,Zasady bezpiecznego wypoczynku”; 

- ,,Światowy Dzień Mycia Rąk”. 

3. Spotkanie z dietetykiem pn: "Zdrowy rodzic - zdrowe dziecko", w którym wzięło udział 

ok. 50 osób. Podczas zebrania z rodzicami specjalista z zakresu zdrowego żywienia 

omawiał ważne aspekty dietetyczne dla rodziców i ich dzieci. 

4. Utrzymanie prawidłowej sylwetki. Podczas lekcji wychowania fizycznego w klasach IV-

VIII (119 osób) realizowane były tematy z zakresu utrzymania prawidłowej sylwetki. 

Przykładowe tematy: ,,Podstawowe ćwiczenia wzmacniające kręgosłup”;, ,,Zdrowe 

życie – wzrost i masa ciała”; ,,Ćwiczenia na szczupłą sylwetkę w warunkach 

domowych”. 
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5. Uczestnictwo uczniów w ,,Programie dla szkół” – rozprowadzanie wśród uczniów 

przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw – ok. 100 uczniów. 

Działania podjęte na rzecz promocji zdrowia przez Zespół Szkolno-Przedszkolny                                       

w Mąkoszycach: 

1. Realizacja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej ,,Bieg po zdrowie" -                          

15 uczniów 

2. „Dzień czystego biurka” – promocja zdrowia psychicznego, udział w programie wzięło 

140 uczniów 

3. Uczniowie klas I – III (39 osób) wzięli udział w programie „Dziel się uśmiechem”. 

Celem spotkań było przekazanie wiedzy na temat zębów, ich funkcji, zasad ich mycia 

oraz szczególne zwrócenie uwagi na higienę jamy ustnej  już od najmłodszych lat. Każdy 

uczeń w ramach projektu otrzymał bezpłatnie foliopak zawierający: 

- podręcznik uzupełniony o kwestię zdrowego odżywiania, m.in. piramidy zdrowego 

żywienia oraz słodzonych produktów w codziennej diecie, 

- pastę do zębów, 

- szczoteczkę do zębów, 

- gumę bezcukrową Orbit. 

4. Psychiczne wsparcie uczniów PSP w Mąkoszycach podczas pandemii COVID-19.                 

W ramach wsparcia psychicznego uczniów w trakcie nauczania zdalnego wychowawcy 

klas IV – VIII byli w stałym kontakcie telefonicznym, e-mail i poprzez platformę 

edukacyjną Microsoft Teams ze swoimi wychowankami, realizowane były godziny 

wychowawcze on-line, w których podejmowano działania wspierające funkcjonowanie 

emocjonalne uczniów. 

Artykuły umieszczane na stronie internetowej szkoły na temat zasad bezpieczeństwa i higieny 

w związku z wystąpieniem epidemii COVID – 19. Artykuły umieszczane na stronie internetowej 

szkoły na temat higieny korzystania z Internetu. Artykuły umieszczane na stronie internetowej 

szkoły na temat higieny zdrowia psychicznego uczniów. Godziny wychowawcze wspierające 

uczniów psychicznie podczas nauczania zdalnego. 

 

. 
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9. Gospodarka odpadami 
Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje na podstawie 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z póź zm. oraz 

uchwał Rady Gminy w Lubszy. 

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubsza 

obejmuje nieruchomości zamieszkałe oraz domki letniskowe i inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Mieszkańcy gromadzą odpady w sposób 

selektywny z podziałem na pięć frakcji (tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło, bio oraz 

odpady zmieszane segregowane). System zakłada także zbiórkę frakcji odpadów tj. odpadów 

wielkogabarytowych, oraz użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Polega on na 

odbiorze odpadów bezpośrednio od mieszkańca z przed posesji i odbywa się raz w roku.  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzona została na podstawie 

ww. ustawy i stanowi od lipca 2013r. dochód własny gminy. 

 

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiły: 

Tabela nr 25 Odpady selektywne oddawane 

Gospodarstwo mikro - 1 osobowe  20,00 zł  – opłata miesięczna 

Gospodarstwo małe – 2 osobowe 35,00 zł – opłata miesięczna 

Gospodarstwo średnie – 3 osobowe 33,00 zł – opłata miesięczna 

Gospodarstwo duże – 4 osoby i więcej 48,00 zł – opłata miesięczna 

Domki letniskowe lub inne nieruchomości 180,00 zł – opłata ryczałtowa roczna 

 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Lubszy 

 

Tabela nr 26  Odpady nieselektywnie oddawane 

Gospodarstwo  160,00 zł – opłata miesięczna 

Domki letniskowe lub inne nieruchomości 490,00 zł – opłata ryczałtowa roczna 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Lubszy 
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Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 1 kwietnia 2020r. wynosiły: 

Tabela nr 27  Odpady selektywne oddawane 

Gospodarstwo mikro - 1 osobowe  21,00 zł  – opłata miesięczna 

Gospodarstwo małe – 2 osobowe 42,00 zł – opłata miesięczna 

Gospodarstwo średnie – 3 osobowe 63,00 zł – opłata miesięczna 

Gospodarstwo duże – 4 osoby i więcej 84,00 zł – opłata miesięczna 

Domki letniskowe lub inne nieruchomości 169,00 zł – opłata ryczałtowa roczna 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Lubszy 

 

Tabela nr 28  W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny  

Gospodarstwo mikro - 1 osobowe  42,00 zł  – opłata miesięczna 

Gospodarstwo małe – 2 osobowe 84,00 zł – opłata miesięczna 

Gospodarstwo średnie – 3 osobowe 126,00 zł – opłata miesięczna 

Gospodarstwo duże – 4 osoby i więcej 168,00 zł – opłata miesięczna 

Domki letniskowe lub inne nieruchomości 338,00 zł – opłata ryczałtowa roczna 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Lubszy 

Tabela nr 29 Ilość gospodarstw, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych: 

Stan na dzień 31.12.2020r 

543 gospodarstw 1 osobowych 

744 gospodarstw 2 osobowych 

502 gospodarstw  3 osobowych 

830 gospodarstw 4 osobowych 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Lubszy 

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020 r.- 8887 osób. 
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Tabela nr 30  Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy, według informacji 

przedłożonych przez firmy odbierające odpady. 

kod odpadu  Nazwa odpadu Masa odebranych odpadów Mg 

20 03 01  niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

1308,840 

20 02 01  odpady ulegające biodegradacji                                               289,040 

15 01 01  opakowania z papieru i tektury 90,500 

15 01 07  opakowania ze szkła  182,380 

20 03 07 (01) odpady wielkogabarytowe segregowane 272,720 

16 01 03 zużyte opony 30,140 

17 01 07 zmieszane odpady z betonu 32,280 

20 01 08  odpady kuchenne ulegające bio 243,38 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 320,960 

RAZEM  2770,24 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Lubszy 

 

W roku 2020 usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy świadczyły 

przedsiębiorstwa: 

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. Śmiechowice 20, 49-314 Pisarzowice 

- Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „WIRGA” Andrzej Wirga ul. 1 Maja 7, 49-305 Brzeg 

Odpady były przyjęte i zagospodarowane przez Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp z o.o. w Gać 

90, 55-200 Oława. 

Gmina doposażyła nieruchomości zamieszkałe w kosze do selektywnej zbiórki odpadów,  koszt zadania 

wyniósł – 21 408,15 złotych. 

W gminie brak jest Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanym PSZOK.        

W grudniu 2020r. został złożony wniosek do Marszałka Województwa Opolskiego o dofinansowanie 

zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Mąkoszycach, w gminie 

Lubsza” w ramach działania 5.2 Poprawa Gospodarowania Odpadami Komunalnymi RPO WO 2014-

2020.  
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10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego 
Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy Lubsza, 

a także uwzględniającym ustalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

Opolskiego” jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Lubsza”, które Rada Gminy Lubsza uchwaliła w 2014 roku (uchwała nr XLIX/356/2014 

z dnia 25 września 2014r.). Dokument ten podlegał na przestrzeni czasu zmianom. Obecnie 

Gmina Lubsza przystąpiła do procedury zmiany studium dla wybranych działek w obrębie 

miejscowości Nowe Kolnie, Mąkoszyce, Lubsza, Błota, Tarnowiec. 

 

Gmina Lubsza zajmuje powierzchnię 21 217 ha, a w jej skład wchodzi 31 wsi (21 sołectw). 

Gmina Lubsza posiada obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego dla całego 

obszaru gminy z wyłączeniem miejscowości Pisarzowice i Garbów. Obowiązujące miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego. Obowiązujące studium 

oraz plany miejscowe dostępne są na stronie BIP-u Urzędu: 

bip.lubsza.ug.gov.pl/2842/740/gospodarka-przestrzenna „Plan zagospodarowania 

przestrzennego”.  

Na terenach objętych planami miejscowymi, czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na 

budowę dla planowanych inwestycji znacząco się skrócił. W 2020 roku wydano 78 wypisów i 

wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, celem sporządzenia 

dokumentacji projektowych. 

W 2020 r., w związku z dużym ruchem związanym z obrotem ziemią (kupno/sprzedaż), wydano 

276 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym, które były 

przedkładane wraz z innymi dokumentami w Kancelariach Notarialnych i bankach. 

Inwestycje planowane do realizacji na terenach nie objętych planami przestrzennymi, wymagają 

ustalenia dla nich warunków zabudowy, w decyzjach o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późniejszymi 

zmianami). W 2020 roku, wydano ogółem 7 takich decyzji, natomiast w latach poprzednich 

ilość ta oscylowała w granicach 6 szt. rocznie. Wydane decyzje dotyczyły głównie inwestycji 

związanych z zabudową mieszkaniową, jednorodzinną. 

Od wydanych w 2020 roku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wpłynęło 

jedno odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.  

Zgodnie z art. 32 cytowanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

wójt dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w 

opracowywaniu planów miejscowych z uwzględnieniem wydanych decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wniosków w sprawie sporządzenia bądź zmiany 

planu miejscowego. Wyniki sporządzonej analizy, po uzyskaniu opinii gminnej komisji 

urbanistyczno-architektonicznej, wójt przekazuje radzie gminy co najmniej raz w czasie 

kadencji rady. Rada podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, 

a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania w celu 

doprowadzenia ich do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 
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Gmina Lubsza po dokonaniu zmiany studium przystąpi do procedury zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek w obrębie miejscowości Nowe 

Kolnie, Mąkoszyce, Lubsza, Błota, Tarnowiec. 

Dalsze zmiany w opracowaniach planistycznych wykonywane będą na bieżąco w zależności od 

potrzeb. 

  



56 
 

11. Polityka społeczna na rzecz mieszkańców 
Kluczową instytucją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Lubsza jest 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Do zadań pomocy społecznej należy przyznawanie i wypłacanie 

świadczeń, prowadzenie pracy socjalnej, rozwój i prowadzenie niezbędnej infrastruktury 

socjalnej czy rozwijanie nowych form pomocy. 

Ośrodek w ramach przekazanych upoważnień w 2020r. realizował również inne zadania z 

zakresu polityki społecznej na rzecz mieszkańców gminy, które  przyczyniają się do poprawy 

warunków życia, tworzenia równych szans dla wszystkich i uczestnictwa w życiu społecznym. 

11.1. Pomoc społeczna 

Świadczenia z pomocy społecznej przysługiwały osobom samotnym i rodzinom, u których 

musiały wystąpić przesłanki tj. określona sytuacja dochodowa osoby i rodziny oraz niezbędność 

występowania okoliczności, która powodowała, że osoba lub rodzina nie była w stanie 

przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej. Obecnie kryterium dochodowe osoby samotnie 

gospodarującej wynosi 701,00 zł, natomiast kryterium dochodowe na osobę w rodzinie 

wynosi 528,00 zł. 

  

Tabela nr 31 Powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej w 2020 r. 

Lp Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

1 Ubóstwo 97 162 

2 Sieroctwo 0 0 

3 Bezdomność 9 9 

4 Potrzeba ochrony macierzyństwa 

W tym wielodzietność 

13 

8 

59 

41 

5 Bezrobocie 50 126 

6 Niepełnosprawność 89 137 

7 Długotrwała lub ciężka choroba 84 150 

8 Bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego 

6 13 

9 Przemoc w rodzinie 1 4 

10 Alkoholizm 12 27 

11 Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 

2 2 

12 Zdarzenie losowe 1 3 

13 Sytuacja kryzysowa 15 21 

Źródło: dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy 

 

Tabela nr 32 Rodzaj, liczba rodzin, świadczeń oraz kwoty wypłaconych świadczeń z pomocy 

społecznej w 2020r. 

Lp Rodzaj świadczenia Liczba rodzin Liczba świadczeń Kwota  

1 Zasiłki celowe, specjalne celowe, 

zdarzenie lodowe 

94 151 79 768,28 

2 Zasiłki okresowe 44 218 76 655,00 

3 Zasiłki stałe 56 613 359 527,64 

4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 51 562 30 411,65 

5 Schronienie, transport, sprawienie 7 64 64 091,16 
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pogrzebu 

6 Domy pomocy społecznej 17 153 372 714,66 

7 Pomoc w zakresie dożywiania 180 2832 193 249,00 

8 Usługi opiekuńcze 7 1 226 25 120,93 

Źródło: dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy 

11.2. Prace społecznie użyteczne 

Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do 

zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

Prace te odbywały się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. 

Organizowane były przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. 

Wykonywanie prac społecznie użytecznych w 2020r. odbyło się na podstawie porozumienia 

zawartego między starostą a gminą.  

Starosta zrefundował gminie ze środków Funduszu Pracy 60% minimalnej kwoty świadczenia 

przysługującego bezrobotnemu. 

Prace te mogły być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. 

 

Tabela nr 33 Liczba osób wykonujących prace społecznie użyteczne, ilość godzin wykonanych prac 

oraz koszty zadania w 2020r. 

Ilość osób r Ilość wykonanych 

godzin 

Łączny koszt 

zadania 

W tym wysokość 

refundacji 

W tym wysokość 

wkładu własnego 

3 507 4 467,70 zł 2 614,02 zł 1 853,68 zł  

Źródło: dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy 

11.3. Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny 

Świadczenia rodzinne to forma wsparcia materialnego dla rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji ekonomicznej oraz rodzin, w których występowała osoba niepełnosprawna, 

wymagająca opieki i pomocy.  

System świadczeń rodzinnych obejmuje; 

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,  

 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy  i 

świadczenie pielęgnacyjne,  

 zapomogę wypłacana przez gminy, 

 jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, 

 świadczenie rodzicielskie. 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego to forma wsparcia osób uprawnionych do alimentów, 

które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb z powodu niemożności 

wyegzekwowania alimentów. Warunkiem otrzymania świadczenia jest bezskuteczność 

egzekucji alimentów w okresie dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz dochód 

nieprzekraczający w 2020r. kwoty 900,00 zł na osobę w rodzinie. 
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Tabela nr 34 Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i funduszu 

alimentacyjnego  w 2020r.  

Rodzaj świadczenia Liczba wypłaconych 

świadczeń z w 2020 r. 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 4738 

Zasiłek pielęgnacyjny 2035 

Świadczenie pielęgnacyjne 448 

Specjalny zasiłek pielęgnacyjny 43 

Zasiłek dla opiekuna 36 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 48 

Świadczenie rodzicielskie 228 

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacana za osoby 

pobierające świadczenie opiekuńcze do ZUS 

321 

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacana za osoby 

pobierające świadczenie opiekuńcze do KRUS 

24 

Fundusz alimentacyjny 518 

Źródło: dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy 

 

Tabela nr 35  Kwota  wypłaconych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych , funduszu 

alimentacyjnego oraz kosztów utrzymania w 2020r.  

Rodzaj świadczenia Łączna kwota wypłaconych 

świadczeń w 2020 r. 

Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny oraz składki 

na ubezpieczanie społeczne 

2 433 108,93 zł 

Koszty utrzymania     69 699,24 zł 

Razem 2 502 808,17 zł 

Źródło: dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy 

 

Tabela nr 36 Liczba i kwota opłacanej składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające 

świadczenie opiekuńcze w 2020r.  

Rodzaj świadczenia Liczba wypłaconych 

świadczeń z w 2020 r. 

Łączna kwota wypłaconych 

świadczeń w 2020 r. 

Składka zdrowotna 173 23 654,79 

Źródło: dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy 

Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone były postępowania mające na celu zwiększenie 

ściągalności alimentów. W tym celu w 2020r. podejmowane były działania we współpracy m. 
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in. z Powiatowym Urzędem Pracy, Prokuraturą, Starostwem Powiatowym, komornikami 

sądowymi. 

 

Tabela nr 37 Rodzaj i liczba działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych w 2020r.  

Działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych w 2020r. 

Dłużnicy alimentacyjni, wobec których prowadzono postępowanie 60 

Wezwanie dłużnika na wywiad alimentacyjny 20 

Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odebranie od dłużnika 

oświadczenia majątkowego 
12 

Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji 

zawodowej dłużnika 
2 

Zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w powiatowym 

urzędzie pracy 
3 

Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 1 

Skierowanie do starosty wniosku o uchylenie decyzji o zatrzymaniu 

prawa jazdy dłużnika 
1 

Złożenie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo z art. 209 

Kodeksu karnego 

3 

Zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa niealimentacji 
13 

Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych 
3 

Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie uznania 

dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 
1 

Źródło: dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegały zwrotowi przez dłużnika wraz z odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie na drodze egzekucji sądowej. Zwroty dokonywane przez dłużników 

z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazywane były w 40% na 

budżet gminy, w 60% na budżet państwa, zwroty z tytułu odsetek w całości zasilały budżet 

państwa. Zwroty z tytułu zaliczki alimentacyjnej  rozliczane były na budżet gminy i na budżet 

państwa w wysokości po 50% zwracanych kwot. 

 

Tabela nr 38 Kwoty zwrotów dokonanych przez dłużnika alimentacyjnego w 2020r.  

Zwroty dokonane przez dłużników alimentacyjnych w 2020 r. 

Łącznie Zaliczone na poczet 

wypłaconej zaliczki 

alimentacyjnej 

Zaliczone na poczet wypłaconych 

świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

Zaliczone na poczet 

odsetek ustawowych za 

opóźnienie 

99 961,35 zł 14 269,49 zł 41 588,51 zł 44 103,35 zł 

Źródło: dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy 

11.4. Świadczenia wychowawcze 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z 

wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
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Świadczenie wychowawcze przysługiwało matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo 

opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 

500,00zł miesięcznie.  

Od dnia 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do 

ukończenia 18 roku życia i przyznawane jest informacją, nie wymaga wydania decyzji. W 2020 

roku świadczenie wychowawcze było wypłacane na wnioski złożone w 2019 r. 

Koszty realizacji zadania wyniosły 74 845,17 zł.  

       

    

Tabela nr 39  Liczba złożonych wniosków i wydanych decyzji administracyjnych w sprawie 

świadczenia wychowawczego oraz informacji o przyznaniu świadczenia w 2020 r.                                                                                                                     

 

Liczba 

złożonych 

wniosków o 

przyznanie 

świadczenia 

wychowawcz

ego w 2020 r. 

Informacje/Decyzje  

Łączna 

liczba 

wydanych 

decyzji i 

informacji 

w 2020r. 

Liczba 

wydanych 

informacji o 

przyznaniu 

świadczenia 

Liczba decyzji 

odmawiających 

świadczenia 

wychowawczego 

w 2020r. 

Liczba decyzji 

uchylających 

świadczenie 

wychowawcze w 

2020r. 

Liczba 

decyzji o 

umorzeniu 

postępowania 

w sprawie 

przyznania 

wychowawcz

ego w 2020r. 

Liczba 

decyzji o 

ustaleniu 

nienależnie 

pobranych 

świadczeń w 

2020r. 

116 106 0 8 2 1 117 

Źródło: dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy 

Tabela nr 40 Liczba i kwota świadczeń wychowawczych wypłaconych w 2020 r. 

Średnio miesięczna liczba świadczeń 

wypłacanych w 2020r. 

Łączna liczba wypłaconych 

świadczeń w 2020 roku 

Łączna kwota 

wypłaconych świadczeń 

wychowawczych w 2020 

r. 

1 385 1 761 8 730 470,92 

Źródło: dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy 

11.5. Świadczenia „Dobry start” 

Świadczenie „Dobry start”  to forma pomocy na pokrycie wydatków z tytułu rozpoczęcia roku 

szkolnego, przysługująca raz w roku na dziecko uczące się w szkole, w wysokości 300,00 zł. 

Wypłacane na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego albo osoby uczącej się. 

Świadczenie przyznawane były  na dzieci w wieku do ukończenia 20 roku życia a w przypadku 

dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24 roku życia.  

 

Tabela nr 41 Liczba złożonych wniosków i sposób rozstrzygnięcia  w sprawie świadczenia „ Dobry 

Start” w 2020r. 

 

Liczba złożonych 

wniosków o przyznanie 

świadczenia „Dobry 

start” w 2020 r. 

Liczba rozstrzygnięć, w tym:  

Wnioski 

pozostawione bez 

rozpatrzenia 

Przyznających 

świadczenie 

„Dobry start” 

Odmawiających 

świadczenia 

„Dobry start” 

O umorzeniu postępowania 

w sprawie przyznania 

świadczenia „Dobry start” 

767 751 1 3 1 

Źródło: dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy 
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Koszty obsługi świadczenia „Dobry start” wynosiły w 2020r. po 10,00 zł za przyznanie 

świadczenia, wydanie decyzji odmownej oraz pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

 

Tabela nr 42 Liczba i kwota wypłaconych świadczeń „Dobry start „ oraz koszty obsługi zadania w 

2020r.  

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

„Dobry start” w 

2019 r. 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

„Dobry start” 

Koszty obsługi  

Łączne koszty 

obsługi 
Przyznanie 

świadczenie 

„Dobry start” 

Odmowa 

świadczenia 

„Dobry start” 

Wnioski 

pozostawione 

bez rozpatrzenia 

1060 318 000,00 zł 10 600,00 zł 

(1060 x 10 zł) 

10,00 zł 

(1 x 10 zł) 

10,00 zł 

(1 x 10 zł) 

10 620,00 zł 

Źródło: dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy 

11.6. Karta Dużej Rodziny 

Karta Dużej Rodziny to dokument uprawniający do zniżek m.in. na stacjach paliw, w sklepach, 

restauracjach, środkach transportu, instytucjach kultury na terenie całego kraju. W 2019r. 

przysługiwała ona rodzicom i małżonkom rodziców, którzy mają na wychowaniu co najmniej 

trójkę dzieci, jak również rodzicom i małżonkom rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie 

co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Karta 

należy się również dzieciom do 18 roku życia, a także dzieciom do 25 roku życia jeśli dziecko 

uczy się w szkole lub w szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych jeśli dziecko posiada 

orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. Karty dostępne były 

w dwóch formach: tradycyjnej - plastikowej oraz elektronicznej – jako aplikacja do 

wyświetlenia na telefonie komórkowym. 

 

Tabela nr 43  Liczba złożonych wniosków o przyznanie „Karty Dużej Rodziny” oraz koszty obsługi 

zadania w 2020r.  

Łączna liczba 

złożonych 

wniosków. 

Liczba wniosków o 

przyznanie karty – rodzina 

składająca się wyłącznie z 

rodziców 

Koszty obsługi  Koszt wniesionej opłaty za 

„domówienie” drugiego rodzaju 

nośnika Karty Dużej Rodziny 

128 15 218,72 zł 73,68 zł 

Źródło: dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy 

11.7. Pomoc materialna dla uczniów 

Stypendium szkolne przyznawano w 2020r. uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w 

rodzinie występowało: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina była niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium wynosi 528,00 zł.  
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Tabela nr 44 Liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego oraz liczba 

uprawnionych uczniów w 2020r. 

Okres 
Liczba wniosków o przyznanie stypendium szkolnego  

Liczba uczniów , którzy złożyli 

wniosek o przyznanie stypendium 

Liczna uczniów , którym przyznane 

zostało stypendium szkolne 

Styczeń – Czerwiec  15 13 

Wrzesień – Grudzień  9 5 

Razem 24 19 

Źródło: dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy 

Wysokość stypendium w 2020 r. wynosiło od 111,60 zł do 130,20 zł miesięcznie. 

Łączny koszt stypendiów w 2020 r wyniósł:            4 639,08 zł, w tym : 

                                               - budżet gminy              927,82 zł 

                                              - budżet Wojewody     3 711,26 zł 

 

11.8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Zespół interdyscyplinarny został powołany przez Wójta z przedstawicieli: jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. Zespół w 2020r. 

realizował m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,  podejmowanie działań w 

środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji 

w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne było opracowywanie i realizacja 

indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, 

a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach.  

Do zadań zespołu należało również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich 

efektów. 

 

Tabela nr 45 Liczba formularzy „Niebieskich Kart-A” sporządzonych i przekazanych do Zespołu 

Interdyscyplinarnego , przez podmioty uprawnione do wszczęcia procedury w 2020r. 

Przedstawiciele: Liczba sporządzonych formularzy: 

Ośrodek Pomocy Społecznej 1 

Gmina Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 
0 

Policja 9 

Oświata 0 

ochrona zdrowia 0 

RAZEM 10 

Źródło: dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy 

Tabela nr 46 Rodzaj i liczba działań podejmowanych przez członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego  w ramach procedury „Niebieska karta” w 2020 r. 

Działanie :  Liczba podjętych działań  

liczba posiedzeń Zespołu 4 

liczba utworzonych grup roboczych 9 

powiadomienie Sądu Rejonowego w Brzegu Wydziału 

Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodziny 
1 
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złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa 
2 

skierowanie na program edukacyjno- korekcyjny dla 

sprawców przemocy  
3 

Zakończenie procedury „Niebieska karta” 4 

decyzja o przekazaniu  procedury do innej gminy  1 

Źródło: dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy 

Zespół Interdyscyplinarny w 2020 r. utworzył 9 grup roboczych w celu rozwiązywania 

problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

Do zadań grup roboczych należało w szczególności: opracowanie i realizacja planów pomocy 

w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji 

rodzin, w których dochodziło do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, 

dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodziło do przemocy 

oraz efektów tych działań. 

Tabela nr 47 Rodzaj i ilość działań podejmowanych przez członków grup roboczych w 2020r. 

Działanie : Liczba podjętych działań 

sporządzenie formularzy „Niebieskich Kart-C” 4 

sporządzenie formularzy „Niebieskich Kart-D” 2 

informowanie o możliwości skorzystania z pomocy 

Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień od alkoholu, 

narkotyków, przemocy 

6 

comiesięczny monitoring sytuacji rodziny (prac. 

socjalni oraz dzielnicowy) 

w zależności od potrzeb rodziny nie rzadziej niż raz 

w miesiącu 

Źródło: dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy 

11.9. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek 

udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta w 2019r. realizowana była 

poprzez działania asystenta rodziny, który wspierał  rodziny w przezwyciężaniu trudności 

związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. 

Asystent miał za zadanie ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych aby doprowadzić do 

osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza 

rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdowały się pod pieczę 

zastępczą, rolą asystenta były działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. 

 

Tabela nr 48 Liczba asystentów, rodzin, dzieci objętych wsparciem oraz koszty zadania w 2020r. 

Ilość zatrudnionych 

asystentów rodziny 

Ilość rodzin objętych 

wsparciem asystenta 

Ilość dzieci w 

rodzinach 

Łączny koszt 

zadania 

W tym wysokość 

uzyskanego 

dofinansowania 

1 9 17 55 142,11 zł 0 

Źródło: dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy 

Zgodnie z w/w ustawą w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym 

domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosiła odpowiednio wydatki w 

wysokości: 
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1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej; 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej. 

 

Tabela nr 49 Liczba dzieci umieszczonych postanowieniem sądu w pieczy zastępczej oraz koszty 

zadania sfinansowane przez gminę w 2020r. 

 Ilość dzieci Kwota wydatkowana przez gminę 

dzieci umieszczone w rodzinie 

zastępczej 

5 12 405,33 zł 

dzieci umieszczone w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej 

5 65 408,68 zł 

Źródło: dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy 

11.10. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

Dodatek mieszkaniowy to  świadczenie mające na celu dofinansowanie wydatków 

mieszkaniowych osobom o niskich dochodach. W 2020r. dodatek przysługiwał jeśli dochód na 

osobę w rodzinie nie przekraczał 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie 

jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Drugim warunkiem 

przyznania dodatku mieszkaniowego była normatywna powierzchnia użytkowa lokalu 

mieszkalnego nieprzekraczająca wielkości określonej w ustawie. 

Dodatek energetyczny to forma rekompensaty kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię 

elektryczną. Dodatek przysługiwał tzw. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, tj. osobom, 

którym przyznano dodatek mieszkaniowy oraz miały zawartą umowę z przedsiębiorstwem 

energetycznym i zamieszkiwały w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

 

Tabela nr 50 Liczba złożonych wniosków na dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz koszty 

wypłaconych dodatków i obsługi w 2020r. 

 Liczba złożonych wniosków 

w 2020 r. 
Kwota wypłaconych 

dodatków 

Koszty obsługi 

Dodatek mieszkaniowy 4 3 317,90 zł - 

Dodatek energetyczny 4 378,48 zł 7,57 zł 

Źródło: dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy 

11.11. Pomoc żywnościowa z Programu Europejskiego  Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym (FEAD) 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą 

żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Program Operacyjny 

Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym.  W ramach podprogramu 2019/2020. tut. Ośrodek współpracował 

z 3 instytucjami wspierającymi najbardziej potrzebujących ( Brzeskie Stowarzyszenie Chorych 

na SM. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Namysłowie, Stowarzyszenie  

Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Sami dla siebie” w Namysłowie). Każda zakwalifikowana 

osoba/rodzina otrzymała paczki żywnościowe, składające się m.in.  z: makaronu, ryżu białego, 
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płatków kukurydzianych, mleka UHT, koncentratu pomidorowego, dżemu, oleju rzepakowego, 

soków, cukru, kawy zbożowej, sera topionego, mielonki wieprzowej, konserw mięsnych i 

rybnych, fasolki białej, groszku z marchewką, kaszy gryczanej, herbatników, kabanosów, 

miodu. 

Tabela nr 51 Ilość wydanych skierowań, osób uprawnionych oraz instytucji realizujących Program 

na terenie gminy Lubsza w 2020r. 

Ilość wydanych skierowań Ilość osób uprawnionych Ilość instytucji 

259 419 3 

Źródło: dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy 
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12. Działalność kulturalna 

12.1. Zadania zrealizowane w 2020 r. 

Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy realizuje zadania związane z rozwojem kulturalnym w 

gminie. W 2020 r. zostały zorganizowane: 

1) III Orszak Trzech Króli – współorganizacja wydarzenia z Parafią w Lubszy – Dom 

Ludowy  w Lubszy – 6 stycznia; 

2) Organizacja otwarcia świetlicy wiejskiej w Piastowicach po przeprowadzonym remoncie 

z udziałem środków zewnętrznych; 

3) Prezentacja Zespołów Jasełkowych w kategorii szkół i przedszkoli – Dom Ludowy  w 

Lubszy –  19 stycznia; 

4) Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – Ferie 2020  – 28 stycznia -  8 lutego w 

tym: gry i zabawy dla dzieci, warsztaty techniczne,  literackie, wycieczka do kina w 

Oławie i kręgielnię, warsztaty z legorobotyki, zabawa karnawałowa dla dzieci z 

animatorem kultury, poczęstunek i wata cukrowa; 

5) Koncert z okazji Dnia Kobiet – Dom Ludowy w Lubszy - 1 marca; 

6) Współorganizacja Dnia Sołtysa w domu Ludowym w Lubszy – 11 marca; 

7) Szycie maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy  - kwiecień – maj; 

8) W ramach organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach gminy Lubsza  

podczas wakacji 2020 zorganizowano zajęcia rekreacyjno-sportowe na świeżym 

powietrzu, świetlicowe turnieje piłki nożnej, gry i zabawy podwórkowe z wykorzystaniem 

różnorodnego sprzętu sportowego oraz ćwiczenia na siłowniach zewnętrznych i placach 

zabaw; 

9) Organizacja wystawy biograficznej ,, Karol Wojtyła. Narodziny” w Domu Ludowym w 

Lubszy – od października 2020 roku do 31 maja 2021 roku. 

12.2. Upowszechnianie czytelnictwa 

GOK pełni nadzór nad bibliotekami, które funkcjonują przez cały rok. 

W ramach upowszechniania czytelnictwa odbyły się:  

1) spotkanie autorskie z  Krzysztofem Jagiełło pn.: ,, Walczące kobiety w historii” – 

Biblioteka Publiczna w Mąkoszycach – 31 stycznia; 

2) spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki z Panią Ewą Kossala  

Biblioteka w Dobrzyniu – 22 września – spotkanie  z czytelnikami DKK i wszystkimi 

zainteresowanymi z gminy Lubsza; 

3) zakup nowości wydawniczych do 6 bibliotek gminy Lubsza – 660 wol. o wartości 

13802,86 zł z czego 4831,00 zł dotacja z Biblioteki Narodowej; 

4) z usług bibliotek skorzystało – 7106 osób (liczba odwiedzin ogółem),  zarejestrowanych 

czytelników 592, liczba wypożyczeni 7917, liczba odwiedzin w wypożyczalni 7106, 

odwiedziny w czytelni 7792. 

12.3.  Poprawa bazy lokalowej i wyposażenia placówek 

1) Doposażenie świetlic – zakupy:  

- maszyny do szycia, deska do prasowania, zasilacz awaryjny, pralka, zmywarka, karcher, 

traktorek do koszenia trawy – Dom Ludowy w Lubszy, 

- materiał do szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy, 
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-  stoły i krzesła do świetlic w ramach uzupełnienia wyposażenia, 

- meble kuchenne do świetlic w miejscowościach: Szydłowice, Nowe Kolnie, Lubicz, 

Czepielowice, 

- lodówki do świetlic w Lubiczu, Nowych Kolniach, Czepielowicach, 

- grzejniki elektryczne do Nowych Kolni, 

- zadaszenie z montażem nad wejściem do świetlicy w Piastowicach, 

- witryna chłodnicza do świetlicy w Michałowicach, 

- kuchenka gazowo-elektryczna, 

- zmywarki do świetlic w Lubiczu i Nowych Kolniach, 

- rowerek stacjonarny i orbitrek oraz akcesoria sportowe do świetlicy w Lubiczu  w ramach 

projektu PROW; 

2) Doposażenie bibliotek: 

- zakup stołów i krzeseł do czytelni w Mąkoszycach, Michałowicach, Kościerzycach  i 

Dobrzyniu; 

3) Remonty i drobne naprawy w świetlicach i bibliotekach:  

- naprawa dachu w Błotach, 

- naprawy sprzętu oraz urządzeń w świetlicach wiejskich, 

- naprawa dachu w Mąkoszycach, 

- zakup i montaż rolety wewnętrznej w bibliotece w Dobrzyniu, 

- czyszczenie i konserwacja podłogi w świetlicy w Szydłowicach oraz w Domu Ludowym 

w Lubszy, 

- naprawa systemu nagłośnienia konferencyjnego w Domu Ludowym w Lubszy, 

- wykonanie chodnika przy świetlicach w Nowych Kolniach, Szydłowicach, Lubiczu, 

- malowanie kuchni w Czepielowicach; 

4) Zakup usług pozostałych: deratyzacja w świetlicy w Błotach, przeglądy okresowe,  

elektryczne, budowlane, kominiarskie, ppoż, wywóz nieczystości,  zakup energii  i wody 

oraz usług telekomunikacyjnych i internetowych, uruchomienie transmisji obrad, 

serwisowanie programów komputerowych, usługi pocztowe, serwisowanie kotłów 

grzewczych – na bieżąco. 

12.4. Współpraca z instytucjami oraz pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych 

W 2020 r. GOK w Lubszy nawiązał współpracę z:  

1) Parafia w Lubszy – współorganizacja Orszaku Trzech Króli; 

2) Ochotnicze Straże Pożarne gminy Lubsza; 

3) Szkoły Podstawowe na terenie gminy Lubsza. 

12.5. Wnioski o środki pozabudżetowe 

1) Realizacja wniosku - Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego pn.: Modernizacja, remont 

i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubiczu. Wartość projektu 63085,97 zł w tym wkład 

własny 22944,97 zł; 

2) Biblioteka Narodowa -  sfinansowanie zakupu nowości wydawniczych – 4831,00 zł    

3) Instytut Książki – zakup nowości wydawniczych w ramach DKK – Dobrzyń, 

Kościerzyce; 

4) Opolskie Eduko - ,,Wierszem i pieśnią – 100 lecie urodzin Jana Pawła II” – 

wnioskowano o 6542,30 zł, nie otrzymano dotacji na realizację zadania; 
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5) Fundacja KGHM Polska Miedź – wnioskowano o 5000,00 zł na organizację zajęć 

sportowych – nie otrzymano odpowiedzi; 

6) Kraszewski Komputery dla Bibliotek 2020 -  wnioskowano o 18585,00 zł na zakup 

komputerów do bibliotek – nie otrzymano dotacji z powodu za wysokiego wskaźnika 

dochodu gminy; 

7) Pogram Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Promocja czytelnictwa 2021 

– ,,Moja przygoda z książką” – wnioskowano o 7500,00 zł. Nie otrzymano 

dofinansowania; 

8) Innowacyjne akcje edukacyjne – projekt ekologiczny – LGD Stobrawski Zielony Szlak 

– wnioskowano o 6595,14 zł – nie otrzymano odpowiedzi o rozwiązaniu konkursu; 

9) Fundacja PZU- Kultura u Seniora - półroczny projekt skierowany do seniorów – 

warsztaty artystyczno-plastyczne – przyznano kwotę 11000,00 zł (realizacja w 2021 

roku); 

10) Fundacja Myśli Jana Pawła II – uzyskano prawa autorskie do publikacji w przestrzeni 

publicznej wystawy tematycznej - ,,Karol Wojtyła. Narodziny”. 

 

 

 

Bogusław Gąsiorowski 

 

 

Wójt Gminy Lubsza 


		2021-05-31T11:19:47+0200
	Bogusław Edward Gąsiorowski




