RAPORT
O STANIE GMINY MIEJSKIEJ LUBACZÓW
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
BURMISTRZA MIASTA W ROKU 2019

Opracowany na podstawie danych przekazanych przez pracowników Urzędu Miasta i dyrektorów
jednostek organizacyjnych, stosownie do art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

SPIS TREŚCI

I.

Informacje ogólne:
1. Zarządzanie Miastem.
2. Podstawowe informacje o liczbie i strukturze demograficznej mieszkańców.

II.

Urząd Miejski w Lubaczowie i jednostki organizacyjne:

1.

Struktura organizacyjna i stan zatrudnienia w Urzędzie.

2.

Zadania realizowane przez jednostki organizacyjnych Gminy.

III.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Lubaczowie:

IV.

Działalność inwestycyjna w 2019 roku.

V.

Realizacja programów, polityk i strategii.

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 2019 roku miasto zamieszkiwało 12.001 mieszkańców w tym 5743 mężczyzn i 6258
kobiet.
W 2019 roku w mieście urodziło się 104 dzieci, zarejestrowano 92 zgony oraz udzielono 110 ślubów.

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 66 osób na 65,25 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 – Piotr Kolbuch, Kierownik Referatu
Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Jan Świeboda, Kierownik Biura Obsługi
Mieszkańców – Sabina Bury-Procajło.
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 2019 roku dla nieruchomości nieobjętych planem miejscowym wydano:
- 79 decyzji o warunkach zabudowy, które objęły tereny o powierzchni ok. 32,1365 ha, w tym:
• dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
– 51 decyzji
• dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
– 2 decyzje
• dla zabudowy handlowo – usługowej
– 8 decyzji
• dla zabudowy mieszkalno - usługowej
– 7 decyzji
• dla zabudowy usługowo - oświatowej
- 2 decyzje
• dla zabudowy magazynowo – produkcyjnej
– 8 decyzji
• dla budynków garażowych, garażowo-gospodarczych
– 1 decyzja
- 21 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym:
• budowa sieci gazowej
– 9 decyzji
• budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
– 3 decyzje
• budowa linii kablowej
– 6 decyzji
• rozbudowa budynków użyteczności publicznej
– 2 decyzje
• 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 2019 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 4 587,90 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 2019 r. wydano:
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa

dróg
powiatowych
na
terenie
miasta
Lubaczowa:
1683R
ul.
Nowa
w km 0+000+0+330, nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+000-0+706, ul. Mickiewicza w km 0+000 –
0+519, 1685R ul. Krasińskiego w km 0+000 – 0+275”

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 ustalona została Uchwałą Nr 48/IV/2019 Rady
Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności i wynosiła:
1. Dla nieruchomości zamieszkałych:
− 14,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny,
− 25,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów
komunalnych w sposób nieselektywny.
2. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
a) zbieranych w sposób selektywny
− o pojemności 60 litrów
- 22,00 zł
− o pojemności 110/120 litrów
- 39,00 zł
− o pojemności 240 litrów
- 75,00 zł
− o pojemności 1100 litrów
- 225,00 zł
− kontener KP – 7
- 990,00 zł
b) zbieranych w sposób nieselektywny
− o pojemności 60 litrów
- 33,00 zł
− o pojemności 110/120 litrów
- 58,00 zł
− o pojemności 240 litrów
- 110,00 zł
− o pojemności 1100 litrów
- 335,00 zł
− kontener KP – 7
- 1 485,00 zł.
W roku 2019 roku obowiązywała zniżka dla członków rodziny wielodzietnej w wysokości 50 % w
okresie od 1.01.2019 do dnia 28.02.2019 wynosił, natomiast w okresie od 01.03.2019 do 31.12.2019r.,
20% stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na każdego członka rodziny
wielodzietnej.
W 2019 roku kwota:
a) uzyskana z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości wyniosła
– 2.568.621,11 zł
b) wydatków na gosp. odpadami komunalnymi wyniosła ogółem
– 2.473.515,84 zł
w tym:
- zakup usług odbierania i zagospodarowania odpadów
– 2.370.536,52 zł
- pozostałe wydatki (np. wynagrodzenia)
– 102.979,32 zł.
INFORMACJA o odebranych odpadach komunalnych za rok 2019 – miasto Lubaczów
Kod odpadów

Rodzaj odpadów

150101
150102
150107
160103
200201
200301
200307

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania ze szkła
Zużyte opony
Odpady ulegające biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe
SUMA

Masa odebranych
odpadów komunalnych
[Mg]
258,35
246,62
220,90
11,040
314,08
2 558,66
55,82
3 665,47

INFORMACJA o zebranych odpadach komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów (PSZOK). 37-600 Lubaczów, ul. Kraszewskiego 7

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

150101
150102
150107
160103
200134

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania ze szkła
Zużyte opony
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01
33
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 wielkogabarytowe
SUMA

200135

200136
200307

Masa odebranych
odpadów komunalnych
[Mg]
6,46
4,54
7,90
9,029
0,54
4,203

0,807
46,28
79,759

Wg. stanu na dzień 31.12.2019r. liczba osób zadeklarowanych w deklaracjach o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 8 570.
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
W 2019 roku Gmina Miejska Lubaczów realizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lubaczów”. Obejmowało ona demontaż, zbieranie,
transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji, których właściciele zgłosili
chęć uczestnictwa w przedmiotowym przedsięwzięciu.
Zadanie zrealizowano w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania
wyrobów zawierających azbest” z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie,
na
podstawie
umowy
dotacji
nr 2377/2019/OZ/R/DA z dnia 04.09.2019r. zawartej z WFOŚiGW w Rzeszowie.
Całkowity koszt projektu wyniósł 16 796,16 złotych,
w tym:
• 8 398,08 zł (50%) – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• 5 878,66 zł (35%) – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie ,
• 2 519,42 zł (15%) – Gmina Miejska Lubaczów.
W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 24,00 Mg.
W projekcie wzięło udział 18 właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lubaczowa.
Z 9 obiektów zdemontowano płyty cementowo-azbestowe, a z pozostałych nieruchomości
specjalistyczna firma odebrała wyroby zawierające azbest, celem unieszkodliwienia na składowisku
odpadów niebezpiecznych.
CHARAKTERYSTYKA GRUNTÓW MIEJSKICH
Według stanu na dzień 31.12.2019r. Gmina Miejska Lubaczów jest właścicielem bądź użytkownikiem
wieczystym 1655 działek (położonych na terenie Miasta i poza nim) o łącznej powierzchni 424 ha i
wartości księgowej 17 961 170,52 zł.
W ogólnej powierzchni miasta, która wynosi 2570 ha – 17,00 % stanowią grunty będące własnością
gminy. Część tych gruntów o pow. 46 ha jest przekazana w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym
i prawnym. W stosunku do roku ubiegłego ilość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste zmniejszyła
się o ok. 10 ha w związku z przekształcenie gruntów pod budynkami mieszkalnymi we własność. Znaczna
część gruntów komunalnych tj. 32,00 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym ogródków działkowych.

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 – 10 976,80 zł.
Miasto jest użytkownikiem wieczystym powierzchni 0,7411 ha gruntów będących własnością Skarbu
Państwa. Działki powyższe stanowią drogi.
Na koniec 2019 roku Gmina wydzierżawiała:
- 210 dzierżawcom 24,5436 ha gruntów na cele rolne,
- 148 dzierżawcom 0,6783 ha gruntów pod inną działalność i garaże,
- 18 dzierżawcom 0,0979 ha gruntów pod handel i cele składowe.
W 2019 r. zawarto 70 nowych umów na dzierżawę gruntów.
Z tytułu gospodarowania nieruchomościami uzyskano następujące wpływy do budżetu miasta oraz
poniesiono następujące wydatki:
WPŁYWY

Wyszczególnienie
I.

W trybie bezprzetargowym
3 działki o pow. 0,0210 ha

7 560,97

raty z tytułu wykupu gruntów 1 działka

3 118,59

II

W trybie przetargowym
17 działek budowlanych o pow. 1,5949 ha
4 działki inwestycyjne o pow. 1,9049 ha

III

VI.

106 806,00

Lokale mieszkalne dla najemców (z bonifikatą)
- 3 lokale mieszkalny

67 203,11

- raty z tyt. wykupu lokali

24 957,94

Ponadto wpłynęły kwoty
- z tytułu użytkowania wieczystego opłaty roczne

139 937,38

- z tytułu dzierżawy na cele handlowe

32 453,37

- z tytułu dzierżawy na cele rolnicze

14 059,63

- dzierżawy inne ( garaże)

31 860,19

- odsetki z tytułu rat i w/w wpłat nieterminowych
VII.

883 656,12

Wykup użytkowania wieczystego
2 dz. - o pow. 0,5408 ha

V.

Kwota

4 794,97

Wieża /czynsz/

97 410,52

Opłata adiacencka

29 246,64

Opłata przekształceniowa

158 801,40

Wyszczególnienie
VIII

Kwota

Opłaty z tytułu trwałego zarządu

1 241,50

Razem:

1 603 108,33

WYDATKI
I.

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

72 865,85

II.

Opłata roczna za wieczyste użytkowanie od Skarbu Państwa

10 976,80

III.

Zwrot akcyzy paliwowej + zakup materiałów

70 783,63

IV.

Konserwacja rowów melioracyjnych

5 318,00

V.

Izby rolnicze

4 295,38

VI.

Umieszczenie zwierząt w schronisku, utylizacja padłych zwierząt

3 071,06

VII.

Nabyte ul. Sosnowa 1 dz., z mocy prawa dec. Woj. 5 dz., Niedziela 1 dz.
Razem

2.

20 000,00
187 310,72

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 31
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.
Miejskie Przedszkole Nr 1 „Kraina Uśmiechu” położone przy ul. Mickiewicza 33, prowadzi 5
oddziałów, do których uczęszcza 118 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 i 12 pracowników obsługi.
Wartość majątku przedszkola brutto wynosi 549.368,38 zł ( brutto), w tym:
-

Budynki: 515.449,76 zł,
Budowle: 9.717,00 zł,

-

Maszyny i urządzenia: 15.853,62 zł,
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie: 8.348,00.

Miejskie Przedszkole Nr 2 „Tęczowe Przedszkole” przy ul. M. Konopnickiej 9 w roku szkolnym
2018/2019 objęło opieką 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci zostały przydzielone do czterech grup
wiekowych.
Funkcję dyrektora sprawuje Teresa Nadstawna. Przedszkole zatrudnia 12 nauczycieli na 9,42 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 29 osób (na 27,21) .
Wartość środków trwałych:
• 872 515,81 zł – budynek
Wartość pozostałych środków trwałych w używaniu:
•

125 8507,56 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 psychologiczną i medyczną.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie z siedzibą przy ul. M.
Konopnickiej 5, w roku szklonym 2019/2020 kształci 483 uczniów w 22 oddziałach;
Klasy I – 3 oddziały,
Klasy II – 3 oddziały,
Klasy III – 3 oddziały,
Klasy IV – 2 oddziały,
Klasy V – 3 oddziały,
Klasy VI – 4 oddziały,
Klasy VII – 2 oddziały,
Klasy VIII – 2 oddziały,
Średnio – 26 uczniów w oddziale.
Miesięczny koszt przypadający na jednego ucznia wynosił 762,00 zł.
Funkcję dyrektora szkoły sprawuje Piotr Salik. Stan kadry na w roku szkolnym 2019/2020 to 48
nauczycieli, w tym
40 dyplomowanych,

3 mianowanych,
4 nauczycieli kontraktowych,
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,
wymalowano kuchnie oraz zaplecze kuchenne,
założono rolet we wszystkich klasach szkoły,
zmodernizowano i wyposażono salę do gimnastyki korekcyjnej
odmalowanie ścian w klasach i na korytarzach,
założono rolety w pokoju nauczycielskim ,
odmalowano pomieszczenia socjalne pracowników obsługi,
bieżące usuwanie usterek – przecieki, odpryski, podmalowania, udrażnianie instalacji, itp.,

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa, ul. Słowackiego 9 w roku szklonym 2019/2020
kształci 485 uczniów w 25 oddziałach.
Klasy I - 3 oddziały
Klasy II – 4 oddziały
Klasy III – 3 oddziały
Klasy IV – 2 oddziały
Klasy V – 4 oddziały
Klasy VI – 3 oddziały
Klasy VII – 3 oddziały
Klasy VIII – 3 oddziały
Średnia liczba uczniów w klasie: 19,4.
Funkcję dyrektora szkoły sprawuje Tomasz Ratowski. Stan kadry na koniec grudnia 2019 roku to 54
nauczycieli, w tym
40 dyplomowanych,
8 mianowanych,
4 nauczycieli kontraktowych,
2 stażysta.
Prawnicy administracyjni i obsługi – 14 osób.
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 7,75 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 2019 roku przyznane zostały:
- zasiłki okresowe, celowe i specjalne celowe, na kwotę 149.784,80 zł, z tej formy pomocy skorzystało
75 osób, w tym 41 osób otrzymało zasiłek celowy, średnia wysokość zasiłku wynosiła 361,24 zł,
- zasiłek stały, który pobierało 32 osoby samotne i 2 pozostające w rodzinie. Łącznie wypłacono 300
świadczeń. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 577,11 zł dla osoby samotnie gospodarującej i
196,71 zł dla osoby w rodzinie.
- finansowanie pobytu w domach opieki społecznej 5 osobom, na kwotę – 121697,14 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej dla 32 osób, z tytułu pobierania niektórych świadczeń z pomocy
społecznej oraz świadczeń rodzinnych w wysokości 14.562,20 zł,
- usługi opiekuńcze świadczone były dla 7 osób, łącznie wykonano 1.107 godzin usług. Całkowity koszt
świadczeń stanowi kwotę 74.431,47 zł.,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone dla jednej osoby dorosłej i jednego dziecka,
wykonano łącznie 1.240 godz. usług, całkowity koszt świadczenia 20.414,99 zł.
Zrealizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, całkowity koszt realizacji programu
wyniósł 150.444,40 zł, tego kwota 105.000,00 zł (69,95 % wartości zadania) pochodziła z dotacji, wkład
własny gminy wyniósł 45.444,28 zł (30,21 % wartości zadania),
MOPS podejmuje działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 2019 r. wpłynęło 12
Niebieskich Kart.
W 2019 r. wypłacono stypendia 51 uczniom, w tym 43 ze szkół podstawowych, 1 z gimnazjum i 7 ze
szkół ponadpodstawowych.
Dodatki mieszkaniowe pobierało 100 osób na łączną kwotę 134.626,72 zł (liczba świadczeń – 1.069),
natomiast dodatki energetyczne pobierało 62 osoby na łączna kwotę 6.877,83 zł.
Ośrodek finansuje pobyt w pieczy zastępczej sześciorga dzieci – dwoje przebywa w Domu Dziecka,
czworo w niezawodowych rodzinach zastępczych. Łączny koszt utrzymania dzieci w placówkach i
rodzinach zastępczych wyniósł 46.138.48 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

Liczba świadczeń

Kwota

7.774
2.589
39
241

856.361,18
365.196,57
37.163,04
91.678,79

271
543
210

46.860,19
55.444,17
15.542,87

422
863
4.957
578
120
129
90
883

38.803,74
79703,77
937.916,00
906.052,00
74.400,00
79.980,00
90.000,00
354.858,34

Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie „Za Życiem”
Składki ZUS
Ogółem świadczenia

298
1
612

273.547,00
4.000,00
220.785,12
4.163.096,21

W 2019 roku wypłacono 17.239 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 8.560.804,44. Ze
świadczenia, średnio miesięcznie korzystało ok. 1214 rodzin.
Ośrodek realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”. Kwota otrzymana
na realizacje zadania to 3.804 zł, w okresie sprawozdawczym wydano następujące katy:
- 13 dla rodzin wielodzietnych,
- 499 dla rodzin wielodzietnych składających się wyłącznie z rodziców,
- 1 dla nowego członka rodziny,
- 11 z przedłużeniem terminu ważności,
- 34 jako dodatkowa forma – karta elektroniczna.
W 2019r. MOPS Lubaczów realizował projekt „Usługi opiekuńcze i asystenckie dla mieszkańców
Lubaczowa”. Całkowita wartość projektu w roku 2019 wyniosła 229.792,50 zł, w tym środki z
Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 228.095,35 zł oraz środki własne w wysokości
29.448 zł. Do realizacji usług w ramach projektu zatrudniono na umowę o pracę jednego asystenta
osoby niepełnosprawnej, trzech opiekunów do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz rehabilitanta na umowę zlecenie w do rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami
sprzężonymi (psychicznymi i somatycznymi).
W MOPS zatrudnionych jest 28 osób, w tym 7 pracowników socjalnych, 11 administracji, 4,75 obsługi,
0,75 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 2019 roku – 37 osób zatrudnionych na 38 etatów, w tym 12 osób na
stanowiskach urzędniczych i 25 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Jednostką kieruje
Tadeusz Winiarz.
Wartość brutto majątku jednostki ogółem w kwocie
Budynki i lokale
Budowle
Maszyny i urządzenia
Środki transportowe
Grunty
Prawo użytkowania wieczystego
Wartość netto majątku jednostki ogółem w kwocie
Budynki i lokale
Budowle
Maszyny i urządzenia
Środki transportowe
Grunty
Prawo użytkowania wieczystego
II. Powierzchnia budynków i lokali - ogółem :

35.323.690,83
9.667.449,19
21.797.757,37
2.595.393,92
673.001,33
508.897,02
81.192,00
16.910.773,81
5.702.457,26
9.686.714,17
683.217,37
248.295,99
508.897,02
81.192,00
7.594,05 m2

w tym:
II.1. Powierzchnia budynków
budynków mieszkalnych
budynków pozostałych
II.2. Powierzchnia piwnic i komórek
III. Grunty ogółem

6.347,32 m2
4.392,06 m2
1.955,26 m2
1.246,73 m2
11,5491 ha

Sposób użytkowania :
• trwały zarząd :
Działki pod cmentarzami komunalnymi - 6,6804 ha na wartość 218.463,13 zł
Zurbanizowane tereny niezabudowane–mienie komunalne - 2,5625 ha na wartość 290.433,89
zł
Zurbanizowane tereny niezabudowane – mienie komunalne - 1,9679 ha
- trwały zarząd - prawo użytkowania wieczystego:
Zurbanizowane tereny niezabudowane – mienie komunalne – 0,3383 ha na wartość 81.192,00
zł.
Instytucje Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie realizuje zadania
związane z prowadzeniem oraz udostępnianiem zbiorów bibliotecznych.
Na dzień 31.12.2019r. księgozbiór Biblioteki liczył 52 970 woluminy (stan księgozbioru w 2019r.
powiększył się o 2596 woluminy) oraz zbiory specjalne 3 885 szt. (audiobuki, książki na czytak, i-buk
libra).
W 2019 roku zarejestrowano 3 321 czytelników oraz użytkowników, tym w wypożyczali dla dorosłych
1380, dla dzieci 1300 i w czytelni 641).
W Wypożyczalni dla Dorosłych wypożyczono ogółem 30 388 woluminów, w tym:
III. 187 woluminów literatury pięknej dla dzieci i młodzieży,
24 218 woluminów literatury pięknej dla dorosłych,
•
5 983 woluminów literatury niebeletrystycznej,
•
w tym 512 audiobuków i książek czytanych na czytak
W Oddziale dla Dzieci wypożyczono ogółem 28 878 woluminów, w tym:
• 23 270 woluminów literatury pięknej dla dzieci,
• 2 442 woluminów literatury pięknej dla dorosłych,
• 3 324 woluminów literatury niebeletrystycznej
w tym 158 audiobuków.
Odnotowano ogółem 21 849 odwiedzin w wypożyczalniach (czytelników wypożyczających
i oddających książki):
1. 12 556 w Wypożyczalni dla Dorosłych,
• 9 293 w Oddziale dla Dzieci.
W czytelniach zarejestrowano ogółem18 579 odwiedzin:
1) 9 286odwiedzin- Czytelnia dla Dorosłych,
• 9 293 Czytelnia Oddziału dla Dzieci.
Udostępniono ogółem 27 057 woluminów (w tym czasopisma oprawne):
•
26 980- Czytelnia dla Dorosłych,
• 77- Czytelnia Oddziału dla Dzieci.
Udzielono informacji ogółem 10 492
§ 2. Udzielono 10 441 informacji - Czytelnia dla Dorosłych,
• Udzielono 51 informacji- Czytelnia Oddziału dla Dzieci.
Biblioteka organizuje spotkania autorskie, wystawy, wykłady, konferencje oraz konkursy tematyczne.
W jednostce zatrudnionych jest 12 pracowników (na 11,5 etatu), w tym 6 na stanowiskach
bibliotekarskich, 5 w administracji i obsługi. Funkcje dyrektora biblioteki sprawuje Katarzyna PelcAntonik.

STAN MAJĄTKU WEDŁUG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ BRUTTO
- grunty

5 678,40

- budynek biurowy MBP

758 350,81

- zespoły komputerowe

15 831,00

- maszyny i urządzenia

167 139,70

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

297 293,74

- zbiory biblioteczne

746 054,78

- wartości niematerialne i prawne

18 450,00

Razem

2 008 798,43

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 2019 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”, Zespoł senioralny „Radość”,
- 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.
W 2019 r. Miejski Dom Kultury kontynuował realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie”. Celem głównym projektu było
zwiększenie jakości i dostępności usług kulturalnych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku
Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu budynek Miejskiego Domu
Kultury został poddany kompleksowej przebudowie. Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę
969,65 m2 powierzchni użytkowej oraz przebudowę 905,67 m2 istniejącej powierzchni użytkowej.
Powstał budynek czterokondygnacyjny, w nim 8 nowych, w pełni funkcjonalnych sal przeznaczonych
pod działalność artystyczną MDK. Budynek jest w całości przyjazny osobom niepełnosprawnym. Dostęp
do budynku zapewnia pochylnia przy wejściu głównym, a dostęp na wszystkie kondygnacje umożliwia
winda. Na każdym piętrze znalazło się WC przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz
nowych pomieszczeń kasy, szatni czy biurowo-administracyjnych, wygospodarowano także 4
pomieszczenia dla instruktorów MDK, w których będą mogli przygotować się do zajęć z młodzieżą. Cały
budynek został wyposażony w instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, łącznie z salą
widowiskową. Na parterze znajduje się przestronne foyer, klatka schodowa z windą oraz hol i kawiarnia,
jako zaplecze sceny widowiskowej. Będzie ona wykorzystywana m.in. do spotkań autorskich z artystami,
muzykami, a także dostępna dla widzów przed seansem filmowym czy innymi spektaklami. Na
pierwszym piętrze w miejsce jednej sali kameralnej powstały aż trzy: sala zajęciowa, plastyczna oraz
taneczna. Na drugim piętrze zaprojektowano 2 sale konferencyjne. Sale wykorzystywane będą przez 3
sekcje plastyczne, 3 sekcje taneczne oraz 4 teatralne, a także chór młodzieżowy „Canzone” i dziecięcy
„Canzonetta”. W podziemiach zlokalizowano Małą Scenę przeznaczoną do klubowych koncertów
muzycznych oraz jako sala prób dla 6 sekcji muzycznych – zespołów młodzieżowych.
W nowo powstałych pomieszczeniach powstała też sala dziedzictwa wielokulturowego miasta, gdzie
swoją działalność będzie prowadzić Młodzieżowa Rada Miasta.
Gruntownemu remontowi została również poddana sala widowiskowo kinowa Miejskiego Domu Kultury.
Wydatki inwestycyjne związane z przebudową sali widowisko kinowej nie są objęte umową o
dofinansowanie z EFRR i nie podlegają refundacji oraz współfinansowaniu (wydatki poza projektem),

lecz są sfinansowane wyłącznie z dotacji celowej organizatora lub środków własnych. Na sali
widowiskowo kinowej została zapewniona odpowiednia akustyka, odpowiadająca wymaganiom sali
kinowych
oraz
oświetlenie
sali
z
regulacja
natężenia,
współpracujące
z posiadanym przez MDK projektorem cyfrowym. Co najważniejsze podłoga sali widowiskowo kinowej
jest pochyła, dzięki czemu jest zapewniona widoczność dla każdego widza, bez większego znaczenia w
którym miejscu usiądzie. Na zakup nowoczesnych foteli do sali widowiskowo kinowej MDK uzyskał
dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego
w
kwocie
200 000,00
zł
pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.
Dodatkowo na realizację zadania poniesiono następujące wydatki inwestycyjne (poza projektem):
- roboty budowlane na przebudowę i remont korytarza przy projektowni (reżyserce), sali tanecznej na
parterze w budynku Miejskiego Domu Kultury, montaż hydrantu w sali kinowej, lamp zewnętrznych,
klap ppoż i montaż klimatyzacji, na wartość 56 700,00 zł brutto,
- roboty budowlane związane z dostosowaniem pomieszczenia reżyserki do wymogów ochrony ppoż na
kwotę 21 000,00 zł brutto,
- nadzór nad pracami prowadzonymi w strefie sieci – odbiór techniczny przebudowy przyłącza gazowego
oraz przełączenie budynku na kwotę 905,60 zł brutto,
- opłata za przyłączenie budynku do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej na kwotę 2 296,66 zł
brutto,
- pełnienie funkcji nadzoru autorskiego na kwotę 49 200,00 zł brutto,
- opłata w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na kwotę 90,60 zł brutto,
- opłata za przyłączenie budynku do sieci dystrybucyjnej gazowej budynku na kwotę 1 587,01 zł brutto.
Rozbudowa i przebudowa budynku MDK oraz zakup wyposażenia pozwoli na udostępnienie dla
działalności instytucji dodatkowych sal i stworzy możliwość poszerzania oferty kulturalnej oraz zapewni
lepsze warunki do rozwoju działalności kulturalnej MDK.
ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA
W 2019 r. całkowity koszt realizacji zadania wynosi (w zł, gr) w tym: - 2 463 397,06
1. nakłady inwestycyjne sfinansowane z EFRR – wydatki kwalifikowane - 298 576,47
2. nakłady inwestycyjne sfinansowane z dotacji celowej Gminy Miejskiej Lubaczów- 2 141 979,63
w tym:
- wydatki kwalifikowane
- 52 689,98
- wydatki niekwalifikowane
- 1 145 418,95
- wydatki poza projektem
- 943 870,70
3. nakłady inwestycyjne sfinansowane środkami własnymi
- 22 840,96
Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków i źródło finansowania (w zł, gr)
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Całkowity koszt realizacji projektu finansowany z dotacji celowej Gminy Miejskiej Lubaczów wynosi
2 141 979,63 zł, w tym wydatki kwalifikowane wynoszą 52 689,98 zł, wydatki niekwalifikowane
stanowią kwotę 1 145 418,95 z oraz wydatki poza projektem w wysokości 943 870,70 zł.
W całkowitym koszcie projektu nie został uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT)
w wysokości 6 928,71 zł podlegający odzyskaniu z Urzędu Skarbowego.
Środki dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są przekazywane
w postaci refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych. W 2019 r. MDK otrzymał refundację
poniesionych kosztów kwalifikowanych z EFRR w wysokości 1 827 189,90 zł, w tym 1 528 613,43 zł za
2018 rok, 298 576,47 zł za 2019 rok.
Na dzień 31.12.2019 r. Miejskiemu Domowi Kultury przekazano z budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów
dotację celową zgodnie z umową w wysokości 2 144 095,00 zł (100%). Z dotacji celowej zostały
sfinansowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2 141 979,63 zł. W wyniku rozliczenia do zwrotu pozostaje
niewykorzystana dotacja celowa w kwocie 2 115,37 zł, głównie z tytułu zwrotu podatku VAT
naliczonego z Urzędu Skarbowego. Zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 2 115,37 zł
dokonano w dniu 14.01.2020 r.
Realizacja zadania pn. „Zakup wyposażenia sali widowiskowo kinowej Miejskiego Domu
Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie”
Powyższe zadanie zrealizowano w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Według złożonego wniosku całkowity przewidywany koszt zadania wynosi 327 513,00 zł, przyznane
środki finansowe MKiDN wynoszą 200 000,00 zł tj. 61,07 % całkowitego kosztu zadania, środki
finansowe w wysokości 127 513,00 zł, tj. 38,93 % to wkład własny dofinansowany z dotacji celowej z
Gminy Miejskiej Lubaczów. Termin realizacji projektu został ustalony od 14.06.2019 r. do 30.11.2019 r.
Głównym celem zadania jest podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych oferowanych przez
Miejski Dom Kultury w Lubaczowie poprzez zakup nowoczesnych foteli do sali widowiskowo kinowej.
Wyposażenie jakim dysponuje MDK jest przestarzałe i "odstrasza" kinomanów. Kino "Melodia" jest
jedynym działającym kinem na terenie powiatu lubaczowskiego liczącym 56 000 mieszkańców. Projekcje
filmów dla dzieci i młodzieży szkolnej są obecnie możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków
MKiDN na zakup projektora cyfrowego. Jednak sam projektor nie spełnia oczekiwań odbiorców oferty.
Dostawa i montaż nowoczesnych foteli jest dopełnieniem - uzupełnieniem jakości usług kulturalnych.
W dniu 04.07.2019 r. Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego ogłosił przetarg na
realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie oraz
zakup wyposażenia sali widowiskowo kinowej Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra SasBandrowskiego w Lubaczowie. Do realizacji inwestycji zgłosił się tylko jeden wykonawca. W wyniku
rozstrzygniętego przetargu został wybrany podmiot realizujący powyższe zadanie SimplyTech Sp. z o.o.
w Warszawie. W dniu 14.08.2019 r. została zawarta umowa z w/w wykonawcą. W dniu 21.08.2019 r.
przekazano plac budowy i rozpoczęto prace budowlane na sali widowiskowej. W dniu 12.11.2019 r.

Wykonawca dokonał dostawy i montażu zestawu nowoczesnych foteli do sali widowiskowo kinowej wraz
z akcesoriami:
-

dwanaście rzędów po 15 foteli – 180 szt (skrajne fotele wyposażone w straponten),
jeden rząd 11 foteli montowanych na stałe,
15 przenośnych foteli – pogrupowanych w zestawy „x2” – 6 szt, zestaw „x3” – 1 szt,
wykonanie miejsc dodatkowych typu „straponten”
dostawa podkładek dla dzieci na fotele kinowe – ilość 100 szt.

Dokonano weryfikacji dostarczonych foteli montażu. Wynik odbioru zestawu foteli - pozytywny.
Realizacja zadania pn.”Zakup wyposażenia sali widowiskowo kinowej Miejskiego Domu Kultury im.
Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie" jest kolejnym etapem przebudowy budynku Miejskiego
Domu Kultury w Lubaczowie, który rozpoczął się w 2018 r. Miejski Dom Kultury
w doczekał się nowoczesnej sali widowiskowo-kinowej z nowymi fotelami. Lubaczów jako centralny
ośrodek kultury w powiecie lubaczowskim jest animatorem i organizatorem wielu imprez. Zakup
nowoczesnych foteli stworzy lepsze warunki do rozwoju działalności instytucji oraz zachęci do
skorzystania z oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury.
ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi w kwocie (w zł, gr) w tym:
- koszty pokryte ze środków finansowych MKiDN
- koszty pokryte z dotacji celowej Gminy Miejskiej Lubaczów

- 346 990,99 (100,00%)
- 200 000,00 (57,64%)
- 146 990,99 (42,36%)

Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł, gr)
Rodzaj kosztów
Całość zadania
PLAN
Koszt
Środki
Dotacja
ogółem
finansowe
celowa
MKiDN
GM
Lubaczów
w ramach
wkładu
własnego
1. Zakup i montaż zestawu foteli
327 513,0 200 000,0 127 513,0
do sali widowiskowo kinowej
0
0
0
Ogółem
327 513,0 200 000,0 127 513,0
0
0
0
L
p

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania
Źródło finansowania
Całość zadania
PLAN
zł, gr
%
Finansowy wkład własny z dotacji
127 513,00
38,93
celowej GM Lubaczów
Środki finansowe Ministra Kultury
200 00,00
61,07
i Dziedzictwa Narodowego
Ogółem:
327 513,00
100,00

Całość zadania
WYKONANIE
Dotacja
Koszt
Środki
finansowe
ogółem
celowa
MKiDN
GM
Lubaczów
w ramach
wkładu
własnego
346 990,9
200 146 990,9
9
000,00
9
346 990,9
200 146 990,9
9
9
000,00

Całość zadania
WYKONANIE
zł, gr
%
146 990,99

42,36

200 000,00

57,64

346 990,99

100,00

Funkcje dyrektora jednostki sprawuje Andrzej Kindrat.
Stan zatrudnienia w MDK na dzień 31.12.2019 r. – 17 osób – 14 etatów
- pracownicy merytoryczni (instruktorzy),

- 7 osób – 4,75 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 31.12.2019 r.
- budynek MDK

6 562 067,92

- maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 921 844,10
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Razem

422 0296,96
7 906 008,98

IV.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Lubaczowie

W 2019 roku radni VIII kadencja Rady Miejskiej w Lubaczowie Rada podjęli 173 uchwały. 112 uchwał
zostało zrealizowanych, 27 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 Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków, w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. 3
uchwały nie zostały zrealizowane dotyczą one utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością „
Czysty Lubaczów”, przystąpienia miasta do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług komunalnych i
produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o. w Lubaczowie oraz nabycie przez Gminę Miejską Lubaczów udziałów
w spółce pn. PUKiPiH Sp. z o.o. w Lubaczowie.
Natomiast w trakcie realizacji jest 10 uchwał. 8 uchwał będzie realizowanych w 2020 roku. Znaczna
część uchwał dotyczy budżetu i jego zmian (62 uchwał), uchwał dotyczyło gospodarki nieruchomościami
– zbycie nieruchomości (13), nabycie (2), dzierżawa (6),Z zakresu spraw oświatowych podjęto 12
uchwał, pomocy społecznej - 7 uchwały, spraw komunalnych 7 uchwał.
W 2019r. uhonorowano wpisem do Księgi Honorowej 9 osób.
W załączeniu – informacja Burmistrza Miasta o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Lubaczowie podjętych
w 2019r.

V.

Działalność inwestycyjna

W 2019 roku przeprowadzono następujące inwestycje:
1. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego os. Niemirowska II: ul. Tulipanowa, ul. Różana, ul.
Fiołkowa
RAZEM brutto: 115 524,02 zł:
- Długość Typ linii oświetleniowej: kablowa YAKXS 4x35 0,6/1kV: 533m;
- Ilość proj. słupów 13 szt., typ słupów ośw. stalowe cynkowane proste o przekroju okrągłym,
wysokość h=8m;
- Ilość proj. opraw 13 szt., typ opraw oprawa z źródłem światła LEDo mocy 50W / 230V, IP66, IK08.
- dobudowa odcinka linii kablowej oświetlenia wraz z z montażem dwóch słupów i opraw oświetlenia
ulicznego (Aneks)
2. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego: ul. Starzyny i ulica boczna od ul. Starzyny
RAZEM brutto: 129 367,04 zł
- Długość Typ linii oświetleniowej: kablowa YAKXS 4x35 0,6/1kV: 641m;

- Ilość proj. słupów 16 szt., typ słupów ośw. stalowe cynkowane proste o przekroju okrągłym,
wysokość h=8m;
- Ilość proj. opraw 16 szt., typ opraw oprawa z źródłem światła LEDo mocy 50W / 230V, IP66, IK08.
- montaż dodatkowej oprawy oświetleniowej na podwójnym wysięgniku – skrzyżowanie ul. Starzyny i
boczna Starzyny (Aneks)
3. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego: ul. Mazury (boczna), dz. nr 4736, 4722.
RAZEM brutto: 24 663,98 zł
- Długość Typ linii oświetleniowej: kablowa YAKXS 4x35 0,6/1kV: 107m;
- Ilość proj. słupów 3 szt., typ słupów ośw. stalowe cynkowane proste o przekroju okrągłym, wysokość
h=8m;
- Ilość proj. opraw 3 szt., typ opraw oprawa z źródłem światła LEDo mocy 50W / 230V, IP66, IK08.
4. Przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 104916R ul. Kurierów Armii
Krajowej w Lubaczowie
RAZEM brutto: 111 987,29 zł
Długość Typ linii oświetleniowej: kablowa YAKXS 4x35 0,6/1kV: 329m;
- Ilość proj. słupów 12 szt., typ słupów ośw. stalowe cynkowane proste o przekroju okrągłym,
wysokość h=8m;
- Ilość proj. opraw 12 szt., typ opraw oprawa z źródłem światła LEDo mocy 50W / 230V, IP66, IK08.
5. Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 104902R ul. Ogrodowej
RAZEM brutto: 114 301,89 zł brutto zł
Parametry techniczne drogi gminnej nr 104902R ul. Ogrodowej w km 0+000 do 0+221
1) Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 5 cm po
zagęszczeniu: 1185 m2
2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca):
1185 m2
3) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa
ścieralna): 1185 m2
6. Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej dz. nr ewid. gruntów 378 i 417
RAZEM brutto: 234 414,78
A. Parametry techniczne drogi wewnętrznej dz. nr ewid. gruntów 378 (przy ogródkach działkowych
prawa strona).
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna):
1125 m2 (225m x 5m)
B. Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej dz. nr ewid. gruntów 378 i 417; (przy
ogródkach działkowych lewa strona)
a) Stabilizacja istniejącego podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - do Rm=5 MPa,
grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm: 1430 m2;
b) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca):
660 m2;
c) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca):
291 m2;
d) skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową (0,3 kg/m2 czystego asfaltu): 2381 m2;
e) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa
ścieralna): 2381 m2
f) Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 10 cm po
zagęszczeniu (2x5cm) – Zjazdy: 108 m2
g) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)
Zjazdy: 108 m2
7. Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 104964R ul. Żuki
RAZEM brutto: 60 391,43 zł brutto
Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 104964R ul. Żuki;
a) Oczyszczenie i skropienie 255x3,20: 816 m2

b) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca):
816 m2
c) skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową (0,3 kg/m2 czystego asfaltu): 816 m2
d) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa
ścieralna): 816 m2
8. Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego os. Unii Lubelskiej (łącznik os. Unii Lubelskiej z ul. Unii
Lubelskiej)
RAZEM brutto: 17 140,05 zł brutto
1) Wykopy ręcznie gł. 15cm wraz z transportem ziemi na odl. do 3 km.: 80,0 m2,
2) Rozebranie chodnika z plyt betonowych: 80,0 m2,
3) Rozebranie obrzeży betonowych: 60,00mb,
4) Profilowanie i zagęszczenie podłoża na chodniku: 80,0 m2,
5) W-wa odcinająca z piasku gr. 10cm: 80,0 m2,
6) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa 0/31 gr. 15cm na chodniku: 80,0 m2,
7) Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cem. Piaskowej: 65,00 mb,
8) Ułożenie kostki brukowej gr. 6cm kol. Na chodniku na podsypce cem.-piaskowej:80,0 m2,
9) Przestawienie słupków: 2 szt.,
10) Przełożenie płytki chodnikowej na włączeniach: 4,00 m2.
9. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Tulipanowej
RAZEM brutto: 149 907,55 zł brutto
a) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm: 1100m2,
b) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm: 1100m2,
c) Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm: 17m,
d) Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm: 104m,
e) Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm: 130,5m,
f) Studzienki ściekowe uliczne betonowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem bez syfonu: 1szt,
g) Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi˙315-425˙mm - rura teleskopowa: 7szt,
h) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład: 735m3,
i) Zagęszczanie zasypanych wgłębień lub nasypów zagęszczarkami wibracyjnymi: 735m3,
j) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m: 735m3.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 104916R ul. Kurierów AK w km od 0+061 do 0+385 oraz droga
gminna nr 104921R ul. Hubala w km od 0+000 do 0+208;
RAZEM brutto:1 287 892,53 zł;
Określenie zakresu ilościowego drogi gminnej nr 104921R ul. Hubala w km 0+000 - 0+208 oraz ul.
Kurierów Armii Krajowej w km 0+061 - 0+385 – przedmiot zamówienia obejmuje, m.in.:
1. Odcinek nr 2: ul. Hubala w km 0+000 - 0+208
1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywóz nadmiaru humusu: 158,3 m3
2) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Przemieszczenie po budowie na odl ponad 100 m oraz
nadmiar na odkład: 253,3 m3
3) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na całej szer. jezdni:- ścieżki
rowerowe bitumiczne: 548 m2- zjazdy indywidualne: 85,2 m2, Razem: 633,2 m2
4) Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - wykonana "w korycie" o Rm=2,5 MPa, w-wa o gr.
20 cm - jezdnia, skrzyżowania oraz ścieżki rowerowe bitumiczne: 548,00m2
5) Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 mm, gr. 8 cm - ścieżka
rowerowa, zjazdy: 500,5 + 79,0 = 579,5 m2
6) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca
KR 1-2) - ścieżka rowerowa: 500,50m2
7) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR1-2 o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna) - ścieżka rowerowa: 500,50m2
8) Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową 357,8 mb

9) Projekt Organizacji Ruchu: pionowe znaki drogowe: 12szt., oznakowanie poziome: 25,20m2
2. Odcinek nr 3: ul. Kurierów Armii Krajowej w km 0+061 - 0+385:
1) Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych gr. 12 cm "trylinki": 1 046,00 m2
2) Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej: 664 mb
3) Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej : 332 mb
4) Transport gruzu na plac składowy wskazany przez Inwestora pojazdami samowyładowczymi na
odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym: 372,1t
5) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV na
odkład: kanał: 294x2,00x1,50, studnie: 8x2,0x1,50, przykanaliki: 46x1,30x0,80 wpusty: 12x2,00x1,0:
977,80m3
6) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m, komplet
z włazem żeliwnym klasy D400, średnia głębokość studni: 2,00 m: 1,00 stud.
7) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m, komplet
z włazem żeliwnym klasy D400, średnia głębokość studni: 2,00 m: 7,00 stud.
8) Kanały z rur litych SN8 łączonych na wcisk o śr. 315 mm (rozstaw osiowy studni): 294,00m
9) Przykanaliki z rur litych SN8 łączonych na wcisk o śr. 160 mm: 46,00m
10) Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - przy krawężniku:
12,00 szt.
11) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywóz nadmiaru humusu: 581m3
12) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Przemieszczenie po budowie na odl ponad 100 m oraz
nadmiar na odkład: 1017m3
13) Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III: 1017m3
14) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na całej szer. jezdni:
- jezdnia główna: 2542,5 m2
- ścieżki rowerowe bitumiczne: 516,8 m2
- chodnik dla pieszych : 916 m2
- zjazdy i opaska: 543,3 m2
15) Dostawa i wbudowanie gruntu G1 (górna w-wa nasypu), warstwa gr. 20 cm w której będzie
wykonana stabilizacja "w korycie": 2542,5 x 0,20 = 508,5 m3 508,5 m3
16) Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - wykonana "w korycie" o Rm=2,5 MPa, w-wa o
gr. 20 cm - jezdnia bitumiczna: 2 542,50 m2
17) Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - analogia - piasek stabilizowany cementem "z
betoniarki" o Rm=2,5 MPa, w-wa o gr. 20 cm (grunt G1 wykonawcy) - pozostałe nawierzchnie (pod
kostkę): 2 263,30 m2
18) Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego grakcji 0-31,5 mm, gr. 8 cm ścieżki rowerowe, chodniki, opaska: 1 347,30 m2
19) Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm - analogia - podbudowa z
BA dla KR 3-4 o gr. w-wy 6 cm - jezdnia drogowa i skrzyżowania: 2 349,00 m2
20) Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej
nośności sposobem ręcznym - analogia - zbrojenie warstw bitumicznych geosiatką 100 x 100 kN
klejoną do podłoża "na gorąco" na całej powierzchni w-wy ścieralnej: 2 349,00 m2
21) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości średnia 6 cm (warstwa
wiążąca KR 3) - jezdnia drogowa i skrzyżowania: 2 349,00 m2
22) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca
KR 1-2) - ścieżki rowerowe i zjazdy bitumiczne: 516,80 m2
23) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR3 o grubości 5 cm (warstwa
ścieralna) - jezdnia drogowa i skrzyżowania: 2 349,00 m2
24) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR1-2 o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna) - ścieżki rowerowe i zjazdy bitumiczne: 516,80m2
25) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej: 589,30 m
26) Krawężniki betonowe "na płask" o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej - 229 mb: 375,70 m
27) Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową:

1 074,40 m
28) Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce z grysu kamiennego 0-4 mm z
wypełnieniem spoin piaskiem - chodniki - 916 m2wraz z regulacją istniejących przykryw zaworów i
studni sieci uzbrojenia terenu: 916,00 m2
29) Ścieżki rowerowe i zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce z grysu
kamiennego 0-4 mm z wypełnieniem spoin piaskiem : 543,3+287,2 m2wraz z regulacją istniejących
przykryw zaworów i studni sieci uzbrojenia terenu: 830,50 m2
30) Projekt Organizacji Ruchu: pionowe znaki drogowe: 32szt., oznakowanie poziome: 37,20m2.
W ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku wykonano:
1. Wykonanie nawierzchni z płyt gumowych 50x50x7 na podbudowie z kruszywa o powierzchni 100,0
m2, pod urządzenia do ćwiczeń do Street Workoutu przy ul. Słowackiego w Lubaczowie;
Wartość robót wynosi: 39 237,00 zł
Zakres wykonanych robót: dostawa i montaż:
- nawierzchnia z płyt gumowych – 100,00 m2
- podbudowa z kruszywa – 100,00 m2
- obrzeże betonowe – 40,0 mb
2. Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń do Street Workout przy ul. Słowackiego w Lubaczowie”
Łączna wartość zamówionych wyrobów wraz z ich transportem i montażem to kwota 23 001,00 zł
brutto.
3. Dostawa i montaż placu zabaw oraz urządzeń małej architektury realizowanych w ramach zadania
Otwarta Strefa Aktywności - Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu wraz z zagospodarowaniem,
plac zabaw o charakterze sprawnościowym przy ul. Konopnickiej 9 w Lubaczowie, brutto 50 000,00
PLN
VI. Realizacja programów, polityk i strategii

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
podjęty Uchwałą Nr 23/III/2018 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 20 grudnia 2018r. 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 2019 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.
- „Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” - współpraca z Komendą Powiatową Policji
w Lubaczowie.
-Zajęcia sportowo-rekreacyje na basenie podopiecznych świetlicy Socjoterapeutycznej “Promyk” - Ferie
2019 - współpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną w Lubaczowie.
-"Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VI-VII oraz szkolenia nauczycieli” - wspólpraca z Centrum
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie.
-“Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależmienia od alkoholu, narkomanii
i
przemocy” - współpraca z Cantrum Szkoleniowo-Terapeutycznym “SELF” s.c.
w Rzeszowie
Ponadto
w
2019
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 Cieszanowie - ferie 2019" współpraca z Jednostką Strzelecką 2033 w Lubaczowie.
-“Zawody sportowe i rekreacyjne – Dni Lubaczowa 2019".
-"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.
- „Narodowy Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie”” - współpraca ze
Stowarzyszeniem Narodowo – Patriotycznym „ROTA”.
-Współpraca z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lubaczowie -„Spotkania
integracyjne z elementami profilaktyki”.
-“Spotkanie integracyjne z elementami profilaktyki”- wspołpraca z Związkiem Sybiraków Koło Terenowe
w Lubaczowie.
-“Realizacja programu profilaktyczno-aktywizującego zachęcającego młodzież do wiekszej aktywności
społecznej podczas warsztatów wyjazdowych” - współpraca z Lubaczowskim Centrum Inicjatyw
Społecznych “Nasza Przyszłość””.
-Współpraca ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Komenda Huwca Lubaczów zorganizowano:
- “Realizacja programu profilaktycznego podczas biwaku z okazji Dnia Dziecka”
-“Realizacja programu profilaktycznego podczas biwaku w Zaklikowie”.
- “Widowisko artystyczne “Wygraj Szanse” I program profilaktyczny “Trzeźwość na co dzień”.współpraca z Miejskim Domem Kultury w Lubaczowie.
- “Wojewódzki Chorągwiany Festiwal Piosenki Zuchowej pt. 100 uśmiechów na minutę.”
W ramach 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.
„XXXI Jasnogórskie Spotknia Trzeźwościowe w Częstochowie" - współpraca ze Stowarzyszeniem
Klubu Abstynenta "Roztocze" w Lubaczwie.
"XXI Ogólnopolski Trzeźwościowy Rajd Rowerowy - Racibórz 2019" - 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 2019 spotkała się na 11 posiedzeniach. Posiedzenia zwoływane
były na podstawie wniosków o objęcie leczeniem danej osoby. Na podstawie w/w wniosków komisja
wszczynała postępowanie w 27 sprawach z których 17 zostało skierowanych na drogę sądową celem
nałożenia przymusowego obowiązku leczenia. W stosunku do 10 osób zostały przeprowadzone rozmowy
interwencyjno - motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu.
Do komisji w 2019 roku wpłynęło łącznie 6 wniosków z prośbą o pozytywne zaopiniowanie
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja wydała łacznie 15 opinii do wniosków o wydanie
zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych na terenie miasta Lubaczowa.
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 22 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 2019 rok podjęty Uchwałą Nr
24/III/2018 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 20 grudnia 2018 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 2019 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 2019 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.
- “Realizacja programu profilaktyczno-aktywizujacego zachęcajacego młodzież do większej aktywnosci
społecznej podczas warsztatów wyjazdowych”.
- „Ferie Zimowe z MDK”.
- „Piknik Rodzinny”.
- „Wycieczka podopiecznych świetlicy „PROMYK” do Rzeszowa”.
-„Mikołajki -2019”.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w 2019 r. podjęty Uchwałą Nr 42/IV/2019 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 23 sterylizacji dzikich kotek, zaczipowano 23 psy i 2
koty, dokonano eutanazji ślepego miotu (6) przeprowadzono 5 interwencji lekarza weterynarii.
Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt. Koszt realizacji programu to 4.108,96 zł.
Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi
na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr 5/II/2018 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 13 grudnia 2018
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.
7.
8.
9.
10.

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.
Upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego.
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

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. I na
ten cel wydatkowa no kwotę w wysokości 248 399, 98 zł.
Dotacje
udzielone
w
ramach
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L.p.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa
publicznego

Zakres

1

Miejski Klub Sportowy „Pogoń
Sokół”

„Rozwój i
upowszechnienie
sportu w Lubaczowie w
roku 2019”

173 000,00 zł

Rozwój i
upowszechnianie
sportu

2

Uczniowskiemu Klubowi
Sportowemu „Football Academy”
w Lubaczowie

”Profesjonalne oraz
rekreacyjne szkolenie
dzieci w wieku 2-12 lat
w piłce nożnej ”

20 000,00 zł

Rozwój i
upowszechnianie
sportu

3

Towarzystwo Muzycznym w
Lubaczowie

„Organizacja życia
kulturalnego w mieście,
opracowanie nowego
repertuaru, rozwijanie
zamiłowań muzycznych”

18 000,00zł

Kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa
narodowego

4.

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków zarząd Regionu Ziemi
Przemyskiej

„Rodzina i cukrzyca”

1 800,00 zł

Ochrona
i promocja zdrowia w
tym działalność
lecznicza

5.

Podkarpacki Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża w
Rzeszowie Oddział Rejonowy
Polskiego Czerwonego Krzyża w
Jarosławiu

„Pozyskiwanie krwi.
Światowy Dzień
Krwiodawstwa”

6.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i
Kresów Południowo-Wschodnich
Oddział Lubaczów

„Kresowe spotkania z
historią -O prawdę
wołają Polacy”

7.

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Karate Powiatu Lubaczowskiego

"Karate- zdrowa
przygoda dla
wszystkich”

8.

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew podkarpacka Hufiec
im. ks. hm. Wiktora Haasa
Paneckiego w Lubaczowie

„Niechaj Polska zna,
jakich Synów ma - 80
rocznica Wybuchu II
Wojny Światowej”

1 500,00 zł

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

9.

Stowarzyszenie Mieszkańców Na
Rzecz Rozwoju „Osiedla Piaski”
w Lubaczowie

„Sportowy piknik
rodzinny na boisku
osiedlowym
„Piaskowiec””

2999, 98 zł

Działalność
wspierająca rozwój
wspólnot
i społeczności
lokalnych

10.

Stowarzyszenie Barwy Jesieni

„Seniorzy szlakiem
kultury”

2 000,00 zł

Działalność na rzecz
osób w wieku
emerytalnym

11

Stowarzyszenie Narodowo –
Patriotyczne „Rota”

„Narodowy Polski
Festiwal Pieśni, Piosenki
i Poezji Patriotycznej
Bogu i Ojczyźnie im.
Kard. Rubina”

5000,00 zł

Kultura, edukacja,
ochrony dóbr
i dziedzictwa
narodowego

2000,00 zł

4 000,00 zł

8 000,00 zł

Ochrona
i promocja ZdrowiaProfilaktyka
Uzależnień.

Kultura, edukacja,
ochrony dóbr
i dziedzictwa
narodowego
Wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej jako
przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom
społecznym

12

razem

45 299,98 zł

Ogółem na działania organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019r. w ramach
otwartych konkursów ofert udzielono dotacji w wysokości 238.299,98 zł.

Dotacje na zadania publiczne zgłoszone z własnej inicjatywy otrzymały następujące organizacje
pozarządowe:

L.p.

Nazwa
pozarządowej

1.

Lubaczowskie
Stowarzyszenie na
Trzeźwości „Via”

Rzecz

Lubaczowskie
Stowarzyszenie na
Trzeźwości „Via”

Rzecz

2.

organizacji

Nazwa zadania publicznego
„XXX Bernardyńskie rekolekcje
pomocy rodzinom
dysfunkcyjnym w Leżajsku”
„Zlot Radości Regionu AA
Galicja” Solina 2019”

Kwota dotacji

Zakres

780,00 zł

Przeciwdziałanie
uzależnieniom i
patologiom
społecznym

2 600,00 zł

Przeciwdziałanie
uzależnieniom i
patologiom
społecznym

1000,00 zł

Przeciwdziałanie
uzależnieniom i
patologiom
społecznym

3.

Katolickie
Stowarzyszenie
Ruchu Światło – Życie
Diecezji
ZamojskoLubaczowskiej „Cedron”

"Wczaso- rekolekcje Ruchu
Światło- Życie dla dzieci i
młodzieży z terenu miasta
Lubaczowa“

4.

Lubaczowskie
Stowarzyszenie
Trzeźwości „Via

Rzecz

„X. Bieszczadzka pielgrzymka
trzeźwościowa Zboiska 2019”

2 120,00 zł

na

Przeciwdziałanie
uzależnieniom i
patologiom
społecznym

Lubaczowskie
Stowarzyszenie
Trzeźwości „Via

Rzecz

„XXXI BERNARDYŃSKIE
REKOLEKCJE POMOCY
RODZINOM DYSFUNKCYJNY W
LEŻAJSKU”

2600,00 zł

na

Przeciwdziałanie
uzależnieniom i
patologiom
społecznym

XII Zawody Pływackie z Okazji
Święta Niepodległości

1000,00 zł

Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej
jako
przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom
społecznym

5.

6.

Klub pływacki
Horyńcu Zdroju

Delfin

w

10100 zł

Ogółem na działania organizacji pozarządowych z własnej inicjatywy w 2019 roku przekazano kwotę 10
100 zł

