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I.

Informacje Ogólne

1. Zarządzanie Miastem.
Organami Gminy Miejskiej Lubaczów są, Rada Miejska w Lubaczowie i Burmistrz Miasta.
Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja od 2018 roku trwa 5 lat. Burmistrz
wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania określone przepisami prawa Do zadań Burmistrza
należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem
komunalnym, wykonywanie budżetu, przygotowanie projektów uchwał Rady oraz kieruje
bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
Funkcję Burmistrza sprawuje Krzysztof Szpyt.
Rada Miejska w Lubaczowie jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym od 2018 roku
na pięcioletnią kadencję. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania gminy. Są to m.in.: uchwalenie statutu gminy, uchwalenie budżetu miasta, uchwalenie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwal w sprawach
podatków i opłat. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady raz w
miesiącu.
Radę Miejską w Lubaczowie tworzy 15 radnych, w tym:
- Marek Hadel – Przewodniczący Rady,
- Marta Fircowicz- Mazurek – Wiceprzewodnicząca Rady,
- Krzysztof Czerniak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
- Jan Radłowski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
- Małgorzata Strycharz – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
- Marek Małecki – Przewodniczący Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych,
- Roman Łańcucki – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- Rafał Dudzic – Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
- Stanisław Kusek - Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
- Paweł Włoch – Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
- Marta Zabrońska - Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
- Wojciech Mamczur – Członek Komisji Rewizyjnej,
- Adam Szałański - Członek Komisji Rewizyjnej,
- Piotr Pióro – Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
- Zdzisław Mamczura – Członek Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych.
2. Podstawowe informacje o liczbie i strukturze demograficznej mieszkańców

Miasto Lubaczów położone jest w powiecie lubaczowskim, w województwie podkarpackim i
obejmuje obszar 2575,84 ha2.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku miasto zamieszkiwało 12.207 mieszkańców w tym 5840 mężczyzn i 6367
kobiet.
W wieku od 0 do 6 lat jest 764 osoby, w tym 363 chłopców i 401 dziewczynek. Natomiast grupę osób
uczących się od 7 do 19 roku życia jest 1578. W wieku produkcyjnym jest 7457 mieszkańców ( w tym
3548 kobiety w wieku od 20 do 60 lat i 3909 mężczyzn w wieku od 20 do 65 lat).
Grupę 2408 mieszkańców stanowią osoby w wieku emerytalnym ( 1624 kobiet i 784 mężczyzn).
W 2018 roku w mieście urodziło się 107 dzieci.

II.
1.

Urząd Miejski w Lubaczowie i jednostki organizacyjne gminy:

Struktura organizacyjna i realizacja zadań w Urzędzie.

Burmistrz Miasta wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, w którym
zatrudnionych jest 70 osób na 69,35 etatu. Podstawowym celem działalności Urzędu jest zapewnienie
profesjonalnej i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez
administrację rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę,
infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym).
Natomiast zadania zlecone przez administrację rządową dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego,
wyborów i obronności.
W skład kierownictwa urzędu wchodzą Zastępca Burmistrza, Kierownik Biura Promocji i Informacji –
Janusz Waldemar Zubrzycki, Sekretarz Miasta – Dorota Zwierzyńska, Skarbnik Miasta – Grażyna Pikor,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Anna Gorzelnik, Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego –
Joanna Hadel, Kierownik Referatu Podatków i Opłat – Teresa Stupak, Kierownik Referatu
Organizacyjnego i Kadr – Anna Stankiewicz, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju – Piotr Bednarczyk,
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – Lidia Nowicka, Kierownik Referatu
Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Jan Świeboda.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Na terenie miasta, dla potrzeb realizacji zabudowy uchwalono miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, które obejmują tereny o łącznej powierzchni 195,37 ha tj. ok. 8% powierzchni miasta,
w tym ponad 50% terenów zostało przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej.
W 2018 roku dla nieruchomości nieobjętych planem miejscowym wydano:
- 55 decyzji o warunkach zabudowy, które objęły tereny o powierzchni ok. 25 ha, w tym:
• dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 34 decyzje
• dla zabudowy handlowo – usługowej – 11 decyzji
• dla zabudowy magazynowo – produkcyjnej – 3 decyzje
• dla budynków garażowych, garażowo-gospodarczych – 5 decyzji
• inne – 2 decyzje
- 27 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym:
• budowa sieci gazowej – 9 decyzji
• budowa oświetlenia ulicznego – 7 decyzji
• budowa sieci wodociągowej – 2 decyzje
• budowa linii kablowej –5 decyzji
• rozbudowa budynków użyteczności publicznej – 2 decyzje
• infrastruktura kolejowa (przebudowa mostu na linii kolejowej) – 1 decyzja
• inne – 1 decyzja.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Zamknięte składowisko odpadów zobowiązani jesteśmy monitorować przez okres 30 lat, licząc od dnia
uzyskania decyzji o jego zamknięciu. W ramach monitoringu w 2018 r. wykonano:
- monitoring wód podziemnych (pobranie próbek z pięciu piezometrów, pomiar poziomu wód
podziemnych, określenie parametrów wskaźnikowych) oraz badanie gazu składowiskowego w 7
studzienkach (badania wykonywane 2 razy w roku);
- monitoring – kontrola osiadania powierzchni składowiska i ocena stateczności zboczy - 1 raz
w roku;
- zestawienie dobowych opadów – 1 raz w roku;
na kwotę 4 415,70 zł.

Biorąc pod uwagę załatwiane sprawy z zakresu ochrony środowiska prowadzone były postępowania o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzja
środowiskowa). W 2018 r. wydano:
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie

efektywności gospodarki energetycznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie poprzez
termomodernizację i zastosowanie OZE” na działce o nr ewidencyjnym 1672 przy ul. Mickiewicza w
Lubaczowie;
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.”Hala
produkcyjna nr 04” dla Fabryki Maszyn Lubaczów Sp. z o.o. w Lubaczowie, ul. Mazury 1.

GOSPODARKA ODPADAMI
Zakres świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami obejmował w mieście zarówno
odbieranie jak i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Opłatą za odbiór odpadów komunalnych objęto nieruchomości zamieszkałe, jak również
nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy była zróżnicowana w zależności od rodzaju zabudowy i liczby
mieszkańców.
Obowiązywały następujące stawki za wywóz odpadów:
1. opłata w wys. 16,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w
zabudowie jednorodzinnej, w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób
nieselektywny;
- w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny, stawka wynosiła:
1) 10,50 zł w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje do 3 osób,
2) 9,00 zł w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje powyżej 3 osób;
2. opłata w wys. 15,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej dany lokal w zabudowie
wielorodzinnej, w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.
- w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny, stawka wynosiła:
1) 10,00 zł w przypadku, gdy lokal zamieszkuje do 3 osób,
2) 8,50 zł w przypadku, gdy lokal zamieszkuje powyżej 3 osób
Obowiązywała również obniżona stawka opłaty dla dużych rodzin.
Maksymalna (realnie najwyższa możliwa) stawka opłaty (gdy danej rodzinie nie przysługują
żadne ulgi) jaką płaciło miesięcznie gospodarstwo domowe składające się z 4 osób wynosiła:

1)
2)
3)
4)

Opłata
Opłata
Opłata
Opłata

przypadająca na 1 osobę – segregacja – 9,0 zł
dla 4-osobowego gospodarstwa domowego – segregacja – 36 zł,
przypadająca na 1 osobę – bez segregacji - 16,0 zł,
dla 4-osobowego gospodarstwa domowego bez segregacji – 64,0 zł.

Kwota uzyskana z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
właścicieli nieruchomości wyniosła w 2018 r. – 1.646.657,92 zł
Kwota wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła ogółem 1.881.878,66zł
Na zakup usług odbierania i zagospodarowania odpadów wyniosła ogółem – 1.798.043,46 zł
Pozostałe wydatki (np. wynagrodzenia) – 83.835,20 zł
Informacja o odebranych odpadach komunalnych z terenu miasta w 2018 r.
Kod odpadów

150101
150102
150107

Rodzaj odpadów

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania ze szkła

Masa odebranych odpadów
komunalnych [Mg]

282,70
196,96
207,70

160103
200135

200136

200201
200301
200307

Zużyte opony
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Odpady ulegające biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe
Łączna masa odebranych odpadów

5,58
1,99

0,52

37,36
2 751,38
34,54
3 518,73

CHARAKTERYSTYKA GRUNTÓW MIEJSKICH
Według stanu na dzień 31.12.2018r. Gmina Miejska Lubaczów jest właścicielem bądź użytkownikiem
wieczystym 1664 działek (położonych na terenie Miasta i poza nim) o łącznej powierzchni 440 ha i
wartości księgowej 22 463 186,58 zł.
W ogólnej powierzchni miasta, która wynosi 2570 ha – 17,00 % stanowią grunty będące własnością
gminy. Część tych gruntów o pow. 56 ha jest przekazana w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym
i prawnym ( w tym 9 ha osoby fizyczne). Znaczna część gruntów komunalnych tj. 32,6570 ha
przekazana jest w użytkowanie wieczyste ogrodom działkowym.
W trwałym zarządzie jednostek samorządowych znajduje się 24 ha gruntów komunalnych. Gmina
posiada również grunty własne poza terenem Miasta o łącznej powierzchni 0,5173 ha, które
zlokalizowane są w Lisich Jamach i Młodowie.
Przysługujące prawo użytkowania wieczystego ogółem - 0,7411 ha
Kwota rocznej opłaty z tego tytułu wynosi – 8 836,80 zł.
Miasto jest użytkownikiem wieczystym powierzchni 0,7411 ha gruntów będących własnością Skarbu
Państwa. Działki powyższe stanowią drogi.
Z tytułu gospodarowania nieruchomościami uzyskano następujące wpływy do budżetu miasta oraz
poniesiono następujące wydatki:
WPŁYWY

Wyszczególnienie
I.

W trybie bezprzetargowym
10 działek o pow. 0,1262 ha

II

Kwota

61 860,68

zamiana działek

----------

raty z tytułu wykupu gruntów 1 działka

2 398,24

W trybie przetargowym
9 działek o pow. 1.7817 ha – 8 budowl. (1 dz. ul. Handlowa, 3 ul.
Mickiewicza, 1 dz. ul. Starzyny, 1 dz. przy ul. Słonecznej, 3 dz. ul.
Kopernika)

949 282,00

III Wykup użytkowania wieczystego
1 dz. - o pow. 0,0367 ha
IV. Odszkodowanie za drogi

14 485,00

Wyszczególnienie

Kwota

Przejęte od GM pod drogi woj. (obwodnica) 3,7742 ha
V.

1 844 162,97

Lokale mieszkalne dla najemców (z bonifikatą)
- 9 lokali mieszkalny o pow. 338,74 m², piw. 25,24 m²

182 100,44

- raty z tyt. wykupu lokali

6 306,67

VI. Ponadto wpłynęły kwoty
- z tytułu użytkowania wieczystego opłaty roczne

170 348,40

- z tytułu dzierżawy na cele handlowe

30 085,01

- z tytułu dzierżawy na cele rolnicze

13 650,59

- dzierżawy inne ( garaże)

30 934,58

- odsetki z tytułu rat i w/w wpłat nieterminowych

3 825,00

VII. Wieża /czynsz/

85 365,91

VIII - z tytułu trwałego zarządu

1 245,36
Razem:

3 396 050,85

WYDATKI
I.

Zakup usług geodezyjnych - opłaty sądowe i notarialne, wypisy i wyrysy z
ewidencji, podziały działek, ogłoszenia prasowe i inne usługi wykonane w referacie

II.

Opłata roczna za wieczyste użytkowanie od Skarbu Państwa

III.

Odszkodowania za drogi 1 dz. o pow. 0,1565 ha (decyzja podziałowa)

26 835,39

IV.

Zwrot akcyzy paliwowej + zakup materiałów

58 241,71

V.

Konserwacja rowów melioracyjnych

VI.

Nabycie nieruchomości -6 dz. o pow. 1,9265 ha (za nowym cmentarzem -3, ul. 3
Maja -1, ul. Sadowa – 2)

VII.

Umieszczenie zwierząt w schronisku, utylizacja padłych zwierząt

VIII

Nabyte pod ul. Hubala 0,4330 ha (odszkodowanie do zapłaty w 2019r.)
Razem

96 670,90

8 836,80

5 312,00
98 957,00
6 558,75

301 412,55

2.

Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta.

W celu realizacji zadań własnych gmina tworzy jednostki organizacyjne. W mieście Lubaczów
funkcjonuje 12 jednostek organizacyjnych, w tym 10 działających w formie jednostki budżetowej, a
dwie to instytucje kultury. Zadania realizowane przez te jednostki przedstawiają się następująco:
- Żłobek Miejski
Zadanie z zakresu sprawowania opieki nad dziećmi do 3 lat, realizuje Żłobek Miejski przy ul. M.
Konopnickiej 9. Celem działania żłobka jest zapewnienie opieki dzieciom w warunkach umożliwiających
rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju
oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka. W ramach opieki realizowane są funkcje; opiekuńcza,
wychowawcza i edukacyjna. Dzieci są podzielone na dwie grupy wiekowe, do których uczęszcza 34
wychowanków.
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł: 11 osób: 9 osób pełnozatrudnionych oraz 2
osoby niepełnozatrudnione – zatrudnienie wynosi 9,75. Funkcję dyrektora jednostki sprawuje Teresa
Nadstawna.
- Przedszkola
W mieście funkcjonują trzy przedszkola, które realizują zadania z zakresu opieki, wychowania i
nauczania dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Jednostki biorą udział w różnych konkursach i programach
edukacyjnych, profilaktyczne i terapeutyczne np.; „Czyste powietrze wokół nas”, „Baw się z nami”,
„Mamo, tato wole wodę”, „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”, „Kubusiowi przyjaciele natury”.
Miejskie Przedszkole Nr 1 „Kraina Uśmiechu” położone przy ul. Mickiewicza 33, prowadzi 5
oddziałów, do których uczęszcza 121 wychowanków. Funkcję dyrektora sprawuje Wiesława
Kozłowska. Przedszkole zatrudnia 12 nauczycieli (w tym dyrektor i katecheta na 2/22 oraz 2
nauczycieli wspomagających) oraz 1 pracownika administracji na ¾ etatu i 12 pracowników obsługi.
Wartość majątku przedszkola brutto wynosi 539.651,38 zł ( brutto), w tym:
-

Budynki: 505.732,76 zł ( brutto),
Budowle: 9.717,00 zł ( brutto),
Maszyny i urządzenia: 15.853,62 zł ( brutto),
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie: 8.348,00 ( brutto).

Miejskie Przedszkole Nr 2 „Tęczowe Przedszkole” przy ul. M. Konopnickiej 9 w roku szkolnym
2017/2018 objęło opieką 101 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci zostały przydzielone do czterech grup
wiekowych.
Funkcję dyrektora sprawuje Teresa Nadstawna. Przedszkole zatrudnia 11 nauczycieli na 8,35 etatu.
Obok kadry pedagogicznej w przedszkolu zatrudnionych jest 10 osób personelu administracyjno –
obsługowego (1 pracownik administracji, 9 pracowników obsługi).
Wartość majątku przedszkola brutto wynosi 721 809,11 zł, w tym:

- budynki 613 485,05 zł,
- budowle 61 999,72 zł,
- maszyny i urządzenia 14 784, 89 zł
- urządzenia techniczne 11 141, 28 zł
- narzędzia, przyrządy i wyposażenia 20 398,17 zł
Miejskie Przedszkole Nr 3 „Wesoła Trójeczka”, ul. Słowackiego 16 prowadzi 6 oddziałów do
których uczęszcza 150 wychowanków. Funkcje dyrektora sprawuje Elżbieta Maksymowicz. Przedszkole
zatrudnia 13 nauczycieli (na 11,94 etatu) i 14 pracowników obsługi.
Wartość środków trwałych:
•
•

840 546,90 zł – budynek
31 968,91 zł – maszyny i urządzenia

Wartość pozostałych środków trwałych w używaniu:
•

121 899,11 zł

- Szkoły Podstawowe
Miasto Lubaczów prowadzi dwie ośmioletnie szkoły podstawowe, które realizują podstawy programowe
określone przez MEN oraz sprawują opiekę nad dziećmi od 7 do 15 roku. W szkołach prowadzona jest
świetlica szkolna, biblioteka oraz stołówka. Dzieci mają zapewnioną pomoc psychologiczna i medyczną.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie z siedzibą przy ul. M.
Konopnickiej 5, w roku szklonym 2018/2019 kształci 560 uczniów w 26 oddziałach;
Klasy I – 3 oddziały,
Klasy II – 3 oddziały,
Klasy III – 2 oddziały,
Klasy IV – 3 oddziały,
Klasy V – 4 oddziały,
Klasy VI – 2 oddziały,
Klasy VII – 2 oddziały,
Klasy VIII – 4 oddziały,
Gim III kl – 3 oddziały -

Średnio – 26 uczniów w oddziale.

Miesięczny koszt przypadający na jednego ucznia wynosił 722,00 zł.
Funkcję dyrektora szkoły sprawuje Piotr Salik. Stan kadry na koniec grudnia 2018 roku to 54
nauczycieli, w tym
43 dyplomowanych,
6 mianowanych,
4 nauczycieli kontraktowych,
1 stażysta.
Pełnozatrudnionych nauczycieli 48.
Niepełnozatrudnionych 6 osób - 3 mężczyzn i 3 kobiety - 54,00 etatu
Pracownicy: administracji 2 sekretarki,
obsługi - 10 w tym- kuchnia 3, intendent 1, sprzątaczki 7, woźna 2, konserwator 2,5 .
Remonty wykonane w roku szkolnym 2018/2019 r.
•

zakupiono i zainstalowano słupki z łańcuchami zabezpieczające wejście na ulicę,

•
•
•
•
•

odmalowano kuchnie oraz zaplecze kuchenne,
założono rolety we wszystkich klasach szkoły,
odmalowano ściany w klasach i na korytarzach po wymianie okien,
założono rolety w pokoju nauczycielskim ,
odmalowano pomieszczenia socjalne pracowników obsługi,

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa, ul. Słowackiego 9 w roku szklonym 2018/2019
kształci 555 uczniów w 26 oddziałach.
Klasy I - 4 oddziały
Klasy II – 3 oddziały
Klasy III – 2 oddziały
Klasy IV – 4 oddziały
Klasy V – 3 oddziały
Klasy VI – 3 oddziały
Klasy VII – 2 oddziały
Klasy VIII – 2 oddziały
Klasy III-gim – 3 oddziały
Średnia liczba uczniów w klasie: 21, 34.
Miesięczny koszt przypadający na jednego ucznia wynosił 713,00 zł.
Funkcję dyrektora szkoły sprawuje Tomasz Ratowski. Stan kadry na koniec grudnia 2018 roku to 54
nauczycieli, w tym
40 dyplomowanych,
8 mianowanych,
2 nauczycieli kontraktowych,
3 stażysta.
Prawnicy administracyjni i obsługi – 14 osób.
W sierpniu 2018r. zrealizowano projekt Stowarzyszenia Trampolina – Zielona Zona i parking przy
Szkole (projekt Rady Rodziców), a także zamontowano poidełka dla uczniów (projekt Rady Rodziców).
Wyremontowano trzy sale lekcyjne i gabinet pedagoga. Zakupiono do jednej sali nowe oświetlenie,
rolety.
Miejski Zespół Obsługi z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 9, sprawuje obsługę finansowo–
księgową, kadrową oraz prowadzi sprawy finansowe w zakresie oświaty realizowane przez Gminę
Miejską Lubaczów. Obsługa obejmuje następujące jednostki organizacyjne: Szkoły Podstawowe Nr 1
i Nr 2, Miejskie Przedszkola Nr 1, Nr 2 i Nr 3, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Żłobek Miejski
w Lubaczowie.
W Zespole zatrudnionych jest 8 osób na 7,5 etatu. Funkcję dyrektora sprawuje Małgorzata Niemiec.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaczowie realizuje zadania z zakresu
upowszechniania sportu oraz administruje obiekty sportowe. W zarządzie jednostki pozostaje Stadion
Miejski wraz z parkingiem przy ul. Wyszyńskiego, boisko „Orlik”, hala sportowa przy ul. Kopernika oraz
boisko wielofunkcyjne i sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 1.
MOSiR prowadzi cztery sekcje sportowe zgodnie ze stałym tygodniowym rozkładem zajęć tj.:
tenis stołowy (młodzież i seniorzy), siatkówka (szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły
średnie, dorośli), koszykówka (gimnazjum i szkoły średnie), lekkoatletyka (szkoły podstawowe
i starsi), dodatkowo zajęcia na ściance wspinaczkowej, które nie mają stałej liczby uczestników.
W jednostce zatrudnionych jest 11 osób, na 9,5 etatu. Funkcję dyrektora sprawuje Waldemar Łuczak.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i
rodzinnej, która ma na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, wyrównania szans oraz
podnoszenie poziomu życia mieszkańców. Siedziba Ośrodka znajduje się przy ul. Wyszyńskiego 4 i ul.
Rynek 2/2.
W ramach pomocy społecznej w 2018 roku przyznane zostały:
- zasiłki okresowe, celowe i specjalne celowe, na kwotę 149.980,47 zł,
- zasiłek stały, który pobierało 31 osób samotnych i 4 pozostające w rodzinie. Łącznie wypłacono 331
świadczeń. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 546,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej i
271,21 zł dla osoby w rodzinie.
- finansowanie pobytu w domach opieki społecznej 5 osobom, na kwotę - 160.089,55 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej dla 31 osób, z tytułu pobierania niektórych świadczeń z pomocy
społecznej oraz świadczeń rodzinnych w wysokości 15.281,98 zł,
- usługi opiekuńcze świadczone były dla 7 osób, łącznie wykonano 1.116,5 godzin usług. Całkowity koszt
świadczeń stanowi kwotę 49.607,80 zł.,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone dla jednej osoby dorosłej i jednego dziecka,
wykonano łącznie 1.556 godz. usług, całkowity koszt świadczenia 26.054,17 zł.
Zrealizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, całkowity koszt realizacji programu
wyniósł 150.115,28 zł, tego kwota 105.000,00 zł (69,95 % wartości zadania) pochodziła z dotacji, wkład
własny gminy wyniósł 45.115,28 zł (30,05 % wartości zadania),
MOPS podejmuje działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 2018 r. wpłynęło 12
Niebieskich Kart.
W 2018 r. wypłacono stypendia 64 uczniom, w tym 44 ze szkół podstawowych, 4 z gimnazjów i 16 ze
szkół ponadgimnazjalnych.
Dodatki mieszkaniowe pobierało 116 osób na łączną kwotę 162.629,24 zł (liczba świadczeń – 1.266),
natomiast dodatki energetyczne pobierało 71 osób na łączna kwotę 8.657,35 zł.
Z tytułu świadczeń rodzinnych przyznano:
Rodzaj świadczenia
Zasiłek rodzinny
Dodatek do zasiłku rodzinnego, w tym:
z tytułu urodzenia dziecka
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego.
z tytułu samotnego wychowywania. dziecka
z tytułu kształcenia i rehabilitacji
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zasiłek dla opiekuna
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Fundusz alimentacyjny
Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie „Za Życiem”
Składki ZUS
Ogółem świadczenia

Liczba świadczeń

Kwota

8.600
2.816
49
237

968.822,97
407.135,03
46.335,14
92.119,46

341
587
262

63.288,46
58.785,73
21.833,81

479
861
4.853
528
157
125
84
994
277
1
619

45.093,65
79.675,78
767.362,00
771.800,00
81.673,00
66.800,00
84.000,00
445.095,00
254.326,00
4.000,00
192.516,79
4.043.530,79

W 2018r. MOPS Lubaczów realizuje projekt „Usługi opiekuńcze i asystenckie dla mieszkańców
Lubaczowa”. Całkowita wartość projektu w roku 2018 wyniosła 229.792,50 zł, w tym środki z
Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 223.856,32 zł oraz środki własne w wysokości
26.666,17 zł.
W MOPS zatrudnionych jest 28 osób, w tym 6 pracowników socjalnych, 11 administracji, 4,74 obsługi,
2,25 asystentów i 4 osoby w ramach projektu. Funkcję kierownika jednostki pełni Renata Meder.
Wartość brutto majątku jednostki to:
Budynki –
406.901,00
Budowle –
2.785,00
Urządzenia techniczne –
132.929,86
Pozostałe maszyny i urządzenia –
95.485,06
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie przy ul.
Wyszyńskiego 31, zarządza utrzymaniem czystości dróg, administruje miejskim zasobem
mieszkaniowym i cmentarzami komunalnymi, gospodaruje mieniem komunalnym, utrzymuje komunalne
tereny zielone, administruje oraz obsługuje miejską sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz realizuje
zadania wynikające z ustawy o zbiorowym zaparzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
pobiera opłatę targową oraz z opłaty z tytułu parkowania pojazdów w Strefach Płatnego Parkowania.
Stan zatrudnienia na koniec 2018 roku – 38 osób zatrudnionych na pełny etat. Jednostką kieruje
Tadeusz Winiarz.
Majątek brutto Zakładu na kwotę 33.879.577,46 zł stanowią:

- budynki i lokale

8.912.843,83 zł

- budowle

21.125.453,56 zł

- maszyny i urządzenia

2.588.689,73 zł

- środki transportowe

662.501,32 zł

- grunty

508.897,00 zł

- prawo użytkowania wieczystego

Powierzchnia budynków i lokali - ogółem :

81.192,00 zł

7.748,52 m2 w tym:

- budynków mieszkalnych

4.516,00 m2

- budynków pozostałych

1.955,26 m2

- piwnic i komórek
Grunty ogółem

1.277,26 m2
11,5628 ha

Instytucje Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie realizuje zadania
związane z prowadzeniem oraz udostępnianiem zbiorów bibliotecznych.
Na dzień 31.12.2018r. księgozbiór Biblioteki liczył 49 666 woluminy (stan księgozbioru w 2018r.
powiększył się o 1 671 woluminy) oraz zbiory specjalne 3 552 szt. (audiobuki, książki na czytak, i-buk
libra).
W 2018r. ubyło (wycofane, zniszczone) 805 woluminy. W dniu 31.12.2018r. księgozbiór Wypożyczalni
dla Dorosłych liczył 19 682 wol., Oddziału dla Dzieci- 16 832 wol., Czytelni- 13 152 wol. Zarejestrowano
3 409 czytelników oraz użytkowników.
Biblioteka organizuje spotkania autorskie, wystawy, wykłady, konferencje oraz konkursy tematyczne.
W jednostce zatrudnionych jest 15 pracowników, w tym 7 na stanowiskach bibliotekarskich, 5 w

administracji i 2 obsługi. Funkcje dyrektora biblioteki sprawuje Katarzyna Pelc-Antonik.
STAN MAJĄTKU WEDŁUG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ BRUTTO
grunty

5 678,40

budynek biurowy MBP

758 350,81

zespoły komputerowe

15 831,00

maszyny i urządzenia

146 625,81

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

297 525,63

zbiory biblioteczne

691 915,94

wartości niematerialne i prawne

Razem

18 450,00

1 934 377,59

Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie prowadzi działalność
kulturalną. W szczególności prowadzi zespoły muzyczne, taneczne, teatralne, pracownie artystyczną,
jest organizatorem wystaw i konkursów.
W 2018 r. w MDK działały następujące formy działalności merytorycznej:
- Teatr Małych Form, Teatr Światła „Magapar”, Teatr Dziecięcy „Lentylki”, Teatr „Arka Lwowska”,
- Chór Dziecięcy „Canzonetta”, Chór Młodzieżowy „ Canzone”,
- Grupa Taneczna „Iskierki”, „ Iskierki mini”, Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „ Mali Lubaczowianie”,
- Zespoły muzyczne: S 23, TNT, trio akustyczne MDK, Rebel house, Sidus, On/Of, Defenders, Music
rage, akompaniamenty, trio akustyczne,
- Aerobic i Fitnes.
Równolegle z działalnością merytoryczną MDK odbywały się seanse filmowe kina cyfrowego „Melodia”
(do dnia remontu) oraz funkcjonuje Polski Związek Niewidomych i Klubu „Krwinka” Honorowych Dawców
Krwi, Stowarzyszenie Gier Umysłowych „Sokół”, Klub Seniora.
Funkcje dyrektora jednostki sprawuje Andrzej Kindrat.
Stan zatrudnienia w MDK na dzień 31.12.2018 r. – 18 osób – 15 etatów
- pracownicy merytoryczni (instruktorzy), dyrektor

- 8 osób – 5,75 etatów

- pracownicy administracyjno-biurowi

- 4 osób – 3,25 etatów

- pracownicy obsługi, techniczni

- 6 osób – 6 etatów

Stan majątku MDK według wartości księgowej brutto na dzień 31.12.2018 r.
- budynek MDK

904 407,21

- maszyny i urządzenia, w tym system kina cyfrowego

201 965,66

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

286 872,30

- sprzęt nagłaśniający, scena-estrada

419 947,12

- środki transportu Bus transporter

17 000,00

Razem

1 830 192,29

III.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Lubaczowie

Rok 2018 to zakończenie VII kadencji Rady Miejskiej i początek VIII kadencji Rady. W roku
sprawozdawczym Rada podjęła 150 uchwał, w tym 114 uchwał podjętych przez Radę VII kadencji i 36

uchwał podjętych przez Radę VIII kadencji. 116 uchwał zostało zrealizowanych, 14 uchwał to akta
obowiązujące, realizowane na bieżąco w ciągu kolejnych lat, np. w sprawie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, pedagogów, logopedów, psychologów i doradcy
zawodowego zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów,
w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania.
Natomiast w trakcie realizacji jest 11 uchwał. 4 uchwały będą realizowane w 2019 roku. Znaczna część
uchwał dotyczy budżetu i jego zmian (37 uchwał), 28 uchwał dotyczyło gospodarki nieruchomościami –
sprzedaż (5), nabycie (4), zbycie (5), zamiana (2), dzierżawa (10), przejęcia drogi (1), darowizna
nieruchomości na rzecz powiatu lubaczowskiego (1). Z zakresu spraw oświatowych podjęto 3 uchwały,
pomocy społecznej - 3 uchwały, planów przestrzennych 3 uchwały.
W 2018r. uhonorowano wpisem do Księgi Honorowej 9 osób, oraz podjęto dwie uchwały intencyjne w
sprawie uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie i w sprawie
stanowiska Samorządu Lubaczowskiego z okazji 100 rocznicy walk w obronie polskości Lwowa i
Przemyśla.
W załączeniu – informacja Burmistrza Miasta o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Lubaczowie podjętych
w 2018r.

IV.

Działalność inwestycyjna

W 2018 roku zakończono następujące inwestycje:
1. Przebudowa oraz rewitalizacja nawierzchni dróg gminnych oraz parkingów na terenie miasta
Lubaczowa:
a) wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Kasztanowej, ul. Sikorskiego,
b) wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Witosa,
c) wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Żuki,
d) wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. gruntów 3284/22 (boczna
od ul Kościuszki przy PUP),
e) przebudowa dróg gminnych: ul. Dębickiego oraz łącznik do ul. Mickiewicza
2. Przebudowa dróg gminnych: ul. Starzyny w km od 0+218 do 0+343.
3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej drogi wewnętrznej ul. Obrońców Lwowa w
Lubaczowie.
4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej drogi gminnej nr 104948R ul. Armii Krajowej
w Lubaczowie .
5. Wykonanie nawierzchni chodnika i zatoki postojowej na os. Słowackiego w Lubaczowie.
6. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, betonowej drogi gminnej nr 104966R ul.
Kraszewskiego w Lubaczowie, od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Matejki
7. Budowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie w ciągu ulic: Handlowej, Słonecznej, Kraszewskiego,
Rzeczna, Kochanowskiego, Matejki, B.Prusa, Partyzantów w Lubaczowie 450 tyś zł.
8. Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Mazury II i Mazury VI w Lubaczowie 380 tyś zł.
9. Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych ul. Zbożowej i Sadowej .
10. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowej w Lubaczowie .
11. Rozbudowa oświetlenia terenów rekreacyjnych (RODOS) przy ul. Norwida w Lubaczowie.
12. Wykonanie infrastruktury wod.kan. + nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej ul. Zacisze , dz. nr
ewid gr 1599, 1522,
13. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyszyńskiego ,
14. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słowackiego -etap I.
W ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku wykonano:
1) Likwidacja barier architektonicznych na Lubaczowskim cmentarzu (czwarta brama Cmentarza
Komunalnego położonego przy ul. Kościuszki);
2) Budowa drogi pieszo-jezdnej przy ul. Sadowa (teren od skrzyżowania z ul. Zbożową do rzeki
„Lubaczówka”;

3) Budowa oświetlenia oraz nawierzchni z kostki brukowej, betonowej przejścia dla pieszych (teren po
byłym ZDZ/przedszkolu przy ul. Mickiewicza 90) w Lubaczowie, w ramach budżetu obywatelskiego;
4) Modernizacja boiska osiedlowego Piaskowiec oraz budowy altany wielofunkcyjnej (ul. Zielona);
5) Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej przy ul. Władysława Jagiełły w
Lubaczowie;
6) Przebudowa nawierzchni parkingów przy ul. Wł. Jagiełły w ramach ;
7) Budowa drogi pieszo-jezdnej od ul. Obrońców Lubaczowa do rzeki Sołotwa ( zadanie zostało
wstrzymane do czasu wydzielenia działki pod pas drogowy decyzją ZRID).
Wnioski/Dotacje: Zakończone w 2018 roku;
1) Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w
Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie; koszty całkowite: 1 546
280,24, kwota dofinansowania 926 487,36;
2) Termomodernizacja budynków jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Lubaczów; koszty całkowite:
3 768 201,10, kwota dofinansowania 2 627 394,11 ;
3) Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej POIŚ.02.03.00-00-0222/16-00; ul. Wyszyńskiego,
Przemysłowa, Monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej MZGKiM w Lubaczowie; koszty całkowite: 3,6 mln
zł, wkład wł.: 438 tys. zł.
V.

Realizacja programów, polityk i strategii

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
podjęty Uchwałą Nr 413/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 20 grudnia 2017r. zakłada
nowoczesne podejście do problematyki alkoholowej będącej kontynuacją działań realizowanych w tym
zakresie od kilku lat na terenie miasta Lubaczowa. Podejmowane działania ukierunkowane były na grupy
osób uzależnionych od alkoholu i ich rodziny jak również tych, którzy przyczyniają się do zmniejszenia
rozmiarów i dotkliwości problemów, jakie niesie za sobą nadużywanie alkoholu.
Do
zadań
programu
związanych
z
dostępnością
pomocy
terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin należało:
Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i
Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Finansowanie psychoterapii grupowej w ramach programu terapeutycznego prowadzonej przez
specjalistę terapii uzależnień w grupach AA.
Dofinansowanie Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Lubaczowie.
Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się pomocą uzależnionym i ich rodzinom poprzez
kierowanie na szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dofinansowanie świadczeń i usług wykonywanych przez izbę wytrzeźwień nie stanowiącej jej
podstawowej działalności, tj. związanej z profilaktyką.
Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dla klientów
Punktu Informacyjno –
Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy w Rodzinie oraz udostępnianie literatury
specjalistycznej osobom zainteresowanym.
Podstawowymi metodami pracy w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i
edukacyjnej była realizacja programów skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta
Lubaczowa. W 2018 roku w ramach programu, zrealizowano następujące przedsięwzięcia zawierające
programy profilaktyczne:
- Prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „PROMYK” z programem socjoterapeutycznym dla
dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową przy udziale Punktu Informacyjno – Konsultacyjnym ds.
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- „Ferie z MDK - projekcja bajki pt. „Kumple z dżungli”.
- „Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” .
- „Warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy - projekt pt. „Nie daj
się wciągnąć”.
- „Wycieczka podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej "Promyk".

- Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu, narkomanii i przemocy".
Ponadto
w
2018
roku
przy
współpracy
z
różnego
rodzaju
instytucjami
i organizacjami społecznymi dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej zorganizowano zajęcia i
imprezy profilaktyczne służące wypełnieniu wolnego czasu. Do najważniejszych możemy zaliczyć m.in.:
- "Realizacja programu profilaktycznego podczas obozu szkoleniowego w Łukawcu - ferie 2018" współpraca ze Związkiem Strzeleckim "Strzelec" w Lubaczowie.
- Zawody sportowe i rekreacyjne – „Dni Lubaczowa 2018".
- „Majówka z Miesięcznikiem Teraz" - współpraca z Klubem Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie.
- „Piknik wędkarski z okazji Dnia Dziecka" - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu –
współpraca z Kołem Miejskim Lubaczów.
- „Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie” współpraca ze Stowarzyszeniem
Narodowo – Patriotycznym „ROTA”.
- „Ogólnopolskie warsztaty szkoleniowe z Mistrzem Hubertem Laenen z Belgii
–
Lubaczów 2018” - współpraca z Lubaczowską Akademią Sztuk Walki.
- Współpraca z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lubaczowie -„Spotkania
integracyjne z elementami profilaktyki”.
- „Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej”.
- „Hufcowy Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”.
- „Konkurs kolęd i pastorałek pt.: „Śpieszmy do Betlejem”.
Podczas realizacji programu podjęte zostały działania w zakresie wspierania działalności stowarzyszeń,
instytucji i osób fizycznych przyczyniających się rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Do głównych
przedsięwzięć na tej płaszczyźnie działalności należały:
- Zapewnienie bezpłatnej bazy lokalowej dla grup abstynenckich.
- Udostępnienie sali rehabilitacyjnej członkom stowarzyszeń, grup abstynenckich i osobom
niezrzeszonym chcącym spędzać wolny czas bez używek.
- Współorganizowanie wyjazdów na turnusy terapeutyczne i spotkania trzeźwościowe dla członków
stowarzyszeń, w tym m.in.:
- „Spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Roztocze”.
- „XXIX Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie" - współpraca ze Stowarzyszeniem Klubu
Abstynenta "Roztocze" w Lubaczowie.
- „Ogólnopolski Trzeźwościowy Rajd Rowerowy - Racibórz 2018" - współpraca ze Stowarzyszeniem Klubu
Abstynenta "Roztocze" w Lubaczowie.
- „Spotkania Trzeźwościowe w Dębowcu" - współpraca ze Stowarzyszeniem Klubu Abstynenta "Roztocze"
w Lubaczowie.
- Zakup literatury i broszur fachowych.
Jednym z głównych zadań Programu jest podejmowanie interwencji w związku
z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dokonywaniem kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami
alkoholowymi, podejmowaniem interwencji, występowaniem przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego w przypadkach złamania ustawy oraz podejmowaniem działań zmierzających do nałożenia
obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu przez osobę uzależnioną od alkoholu zajmuje się
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Realizując to zadanie komisja w roku 2018 spotkała się na 13 posiedzeniach. Posiedzenia zwoływane
były na podstawie wniosków o objęcie leczeniem danej osoby. Na podstawie w/w wniosków komisja
wszczynała postępowanie w 17 sprawach z których 12 zostało skierowanych na drogę sądową celem
nałożenia przymusowego obowiązku leczenia. W stosunku do 11 osób zostały przeprowadzone rozmowy
interwencyjno - motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu.
Komisja w 2018 roku rozpatrzyła 28 wniosków o zaopiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Komisja wydała 67 opinii do wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie miasta Lubaczowa w podziale na dwie kategorie:
1. Spożycie poza miejscem sprzedaży – 59 opinii z czego:
- 22 opinie – do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
- 18 opinii – powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 19 opinii – powyżej 18% zawartości alkoholu.
2. Spożycie w miejscu sprzedaży - 8 opinii, z czego:
- 4 opinie – do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
- 2 opinie – powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 2 opinie – powyżej 18% zawartości alkoholu.
Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaczowie na podstawie
upoważnienia Burmistrza Miasta Lubaczowa dokonali kontroli punktów handlowych usytuowanych na
terenie miasta Lubaczowa. Kontrola została przeprowadzona w 5 punktach handlowych na terenie
miasta Lubaczowa. W niektórych z kontrolowanych punktów brakowało bądź były słabo widoczne
informacje dla klientów dotyczące szkodliwości spożywania alkoholu, zakazie spożywania napojów
alkoholowych w obrębie placówki, zakazie sprzedaży osobom nieletnim oraz zakazie sprzedaży osobom
nietrzeźwym. Właściciele punktów handlowych zostali poinformowani przez kontrolujących o
obowiązku umieszczenia w/w informacji.
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok podjęty Uchwałą Nr
414/XLIII/2017
Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 20 grudnia 2017 r. zakładał prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej, rozwój edukacji publicznej i
szkolenie przedstawicieli różnych zawodów, instytucji i wyspecjalizowanych służb w dziedzinie
przeciwdziałania narkomanii, a zwłaszcza w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów
wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi.
W roku 2018 do głównych zadań programu związanych z dostępnością pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem, należało:
-Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
i
Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
-Rozwiązywanie problemów uzależnień (alkoholizm, współuzależnienie, przemoc, narkomania).
- Wspieranie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych realizujących program profilaktyczny.
- Działania informacyjne dotyczące możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym
i ich rodzinom.
- Współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami i szpitalami na rzecz osób uzależnionych na terenie
województwa.
- Zakup i udostępnianie materiałów informacyjnych o narkomanii (broszury i ulotki).
W szkołach realizowany były programy profilaktyki uzależnień. Koncentrują się one na uczeniu dzieci i
młodzieży różnych umiejętności psychologicznych, które w efekcie mają przyczynić się do kształtowania
odpowiedzialnej i dojrzałej postawy młodzieży wobec narkotyków. Ponadto w roku 2018 przy współpracy
z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży służące
wypełnieniu wolnego czasu. W ramach realizacji Programu podjęte zostały też działania w zakresie
wspierania działalności stowarzyszeń, instytucji i osób fizycznych przyczyniających się przeciwdziałaniu
narkomanii. W ramach programu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
- Prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „PROMYK” z programem socjoterapeutycznym dla
dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami przy udziale Miejskiego Punktu Informacyjno –
Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania
Narkomanii.
- Udostępnienie sali rehabilitacyjnej członkom stowarzyszeń i osobom niezrzeszonym chcącym spędzać
wolny czas bez używek.
-„Mikołajki -2018”.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w 2018 r. podjęty Uchwałą Nr 475/XLVIII/2018 Rady
Miejskiej w Lubaczowie ma na celu ograniczenie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie im właściwej
opieki. Realizacja programu obejmuje następujące zadania:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
- opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym dokarmianie,
- odławianie bezdomnych zwierząt,
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- usypianie ślepych miotów,
- sterylizacja i kastracja zwierząt,
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
- całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
W związku realizacją programu przeprowadzono 8 sterylizacji dzikich kotek, udzielono pomocy
weterynaryjnej kotu potrąconemu przez samochód, oddano do adopcji 4 psy. Zakupiono czytnik do
identyfikacji zagubionych i zaczipowanych psów oraz zaczipowano 8 psów.

Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi
na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr 384/XLI/2017 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26
października 2017 r. zakłada wsparcie organizacji pozarządowych, umacnianie w świadomości społecznej
poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną, włączenie organizacji do
realizacji programów służących rozwojowi i promocji miasta.
Stosownie do powyższego współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi była realizowana w
zakresie następujących zadań:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ochrona dóbr kultury oraz tradycji narodowej i lokalnej.
Działania na rzecz edukacji, oświaty i wychowania.
Promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Wspieranie i upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.
Rozwój i upowszechnianie sportu.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.
7. Upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego.
8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
9. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Formy współpracy finansowej obejmowały powierzenie wykonywania zadania publicznego wraz z
udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Dotacje przyznawano w drodze otwartych
konkursów ofert oraz zadań z pominięciem otwartych konkursów ofert czyli z własnej inicjatywy.

Dotacje udzielone w ramach otwartych konkursów ofert i dotacje z uchwały o klubach sportowych na
realizację zadań publicznych w 2018r.

L.p.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Nazwa zadania publicznego

Kwota dotacji

Zakres

1.

Miejski Klub Sportowy
„Pogoń Sokół”

Rozwój i upowszechnienie sportu
w Lubaczowie w roku 2018

173 000, 000 zł

Rozwój sportu.

2.

Towarzystwo Muzyczne
w Lubaczowie

Organizacja życia kulturalnego w
mieście, występy
okolicznościowe, doskonalenie
warsztatu muzycznego –
opracowanie nowego repertuaru,
organizacja czasu wolnego dzieci
młodzieży, rozwijanie zamiłowań
muzycznych.

18 000,00 zł

3.

Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągwi
Podkarpackiej Hufca im.
ks. hm. Wiktora Haasa
Paneckiego w
Lubaczowie

Związek Harcerstwa Polskiego
Rówieśnik Niepodległej

4.

Klub Pływacki „Delfin”
w Horyńcu Zdroju

Organizacja zajęć pływackich

5.

Uczniowski Klub
Sportowy „Football
Academy” Lubaczów

„Szkolenie dzieci i młodzieży oraz
współzawodnictwo w piłce
nożnej poprzez utożsamianie się
z piłkarzami reprezentacji Polski

3 000,00 zł

3 000,00 zł

10 000,00 zł

Kultury

Nauki, edukacji, oświaty i
wychowania.

Wspieranie i
upowszechnianie Kultury
fizycznej
Wspieranie i
upowszechnianie Kultury
fizycznej.

na mistrzostwa świata 2018 jako
przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym”
6.

Towarzystwo
Miłośników Lwowa i
Kresów PołudniowoWschodnich Oddział
Lubaczów

„Pamięć nie umiera- Narodowy
Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa
jako promocja miasta”

3 000,00 zł

Kultury, edukacji, ochrony
dóbr i dziedzictwa
narodowego.

7.

Stowarzyszenie
mieszkańców na rzecz
rozwoju „Osiedla Piaski”

Sportowy piknik rodzinny na
boisku osiedlowym „Piaskowiec“

3 000,00 zł

Wspieranie i
upowszechnianie Kultury
fizycznej w zakresie
przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii.

8.

Związek Harcerstwa
Polskiego

Złaz miejscami pamięci
narodowej

3 000,00 zł

9.

Stowarzyszenie Barwy
Jesieni

Spotkanie seniorów z kulturą i
językiem ojczystym

10.

Polskie stowarzyszenie
Diabetyków zarząd
Regionu Ziemi
Przemyskiej

Cukrzyca dotyczy każdej rodziny.

1 800,00 zł

11.

Podkarpacki Oddział
okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w
Rzeszowie – oddział
Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w
Jarosławiu

Pozyskanie krwi. Sto litrów na
Stu lecie odzyskania
Niepodległości.

2 000,00 zł

12.

Fundacja Rozwoju
Dobre Życie

Aktywni Lokalnie

3 000,00 zł

3 000,00 zł

Podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
jako prowadzenie działań z
zakresu promocji miasta
Podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
jako prowadzenie działań z
zakresu promocji miasta

Ochrona i promocja zdrowia.
Profilaktyka uzależnień

Podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i

społeczności lokalnych,
kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego.
13.

Lubaczowskie
Stowarzyszenie na
Rzecz Trzeźwości „VIA”

„XXIX Bernardyńskie Rekolekcje
Pomocy Rodzinom
Dysfunkcyjnym “

Razem

2 160,00 zł

Przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom
społecznym.
Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie i jej
zapobieganie

227 960, 00 zł

Dotacje na realizacje zadań publicznych zgłoszonych z własnej inicjatywy w 2018 r. otrzymały
następujące organizacje pozarządowe

L.p.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Nazwa zadania publicznego

Kwota dotacji

Zakres

1.

Lubaczowskie
Stowarzyszenie na
Rzecz Trzeźwości
„VIA”

XXVIII Bernardyńskie
Rekolekcje Pomocy
Rodzinom Dysfunkcyjnym”
w Leżajsku

960,00 zł

Przeciwdziałanie
Uzależnieniom i patologiom
społecznym

2.

Fundacja Pamięć i
Tożsamość im JP II.
Międzynarodowe
Centrum młodzieży w
Lubaczowie

Lubaczowscy seniorzy w
Sandomierzu

3 835,00 zł

Podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej

3.

Towarzystwo
Muzyczne w
Lubaczowie

„Prace jurorskie i
warsztatowe podczas XI
Międzyregionalnego
Przeglądu Fortepianowego
Uczniów Szkół Muzycznych I
stopnia w klasach I-III
sześcioletniego cyklu
nauczania - Lubaczowskie
Impresje Muzyczne

1 752,00 zł

Przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom
społecznym.
Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie i jej
zapobieganie. Edukacja,
oświata i wychowanie

4.

Lubaczowskie
Stowarzyszenie na
Rzecz Trzeźwości
„VIA”

III warsztaty –edukacyjne terapeutyczne Bieszczady
2018” jak przezwyciężyć
nieśmiałość i lęk po wyjściu
z nałogu”

2 800,00 zł

Przeciwdziałanie
Uzależnieniom i patologiom
społecznym

5.

Lubaczowskie
Stowarzyszenie na
Rzecz Trzeźwości
„VIA”

IX Bieszczadzka pielgrzymka
trzeźwościowa Zboiska 2018

1 370,00 zł

Przeciwdziałanie
Uzależnieniom i patologiom
społecznym

6.

Międzyszkolnemu
Uczniowskiemu
Klubowi Karate

”Puchar Karate SGI Poland”

1 500,00 zł

Przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom
społecznym.

Powiatu
Lubaczowskiego

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie i jej
zapobieganie. Edukacja,
oświata i wychowanie
Razem:

12 217,00 zł

Burmistrz Miasta Lubaczowa w 2018 roku przekazał na wykonanie zadań publicznych
organizacjom pozarządowym dotację w wysokości 240 177,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści
tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych), w tym w ramach otwartych konkursów ofert i na kluby
sportowe kwotę 227,960,00zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt
złotych) oraz na wykonanie zadań z własnej inicjatywy przez organizacje pozarządowe kwotę 12 217,00
zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście siedemnaście złotych).

--

