RAPORT O STANIE GMINY ŁUBNICE
Szanowni Państwo,
Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy” jest to to swoiste spojrzenie na
aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację Gminy w poszczególnych dziedzinach
jej funkcjonowania.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców, do lektury
dokumentu.
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami),
nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata na sesji
Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 roku.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza
głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Wójt Gminy
Anna Grajko
Załącznik: Raport o stanie gminy

RAPORT
o stanie gminy
Położenie i powierzchnia:
Gmina Łubnice to gmina o charakterze wiejskim położona w południowej
części powiatu staszowskiego, w województwie świętokrzyskim. Położona jest przy
lewym brzegu Wisły. Od zachodu sąsiaduje z gminami Oleśnica i Pacanów, od
północy z gminą Rytwiany i Połaniec natomiast od południowego wschodu przez
Wisłę z województwem podkarpackim i małopolskim. W skład gminy wchodzi 19
sołectw: Beszowa, Borki, Budziska, Czarzyzna, Gace Słupieckie, Góra, Grabowa,
Łubnice, Łyczba, Orzelec Duży, Orzelec Mały, Przeczów, Rejterówka, Słupiec,
Szczebrzusz, Wilkowa, Wolica, Zalesie, Zofiówka. Główny szlak komunikacyjny
przebiegający przez gminę to droga krajowa nr 79 Warszawa – Bytom. Obszar gminy
wynosi 84 km2.
Ludność:
Na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba osób zameldowanych w Gminie Łubnice
wynosiła:
a) na pobyt stały:4123
b) na pobyt czasowy:78
Finanse:
Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:
1) Zaplanowane dochody budżetu gminy w wysokości 24.610.903,99 zł
zrealizowano w kwocie 19.497.711,89 zł tj. 79,22%
2) Zaplanowane wydatki budżetu gminy w wysokości 27.588.381,95 zł
zrealizowano w kwocie 21.683.031,19 zł tj.78,60%.
Dochody budżetu dzielą się następująco:
1) Dochody własne w kwocie 3.962.811,37 zł, z czego wykonano 3.258.652,56 zł
2) Dotacje celowe w kwocie 5.962.441,80 zł, z czego wykonano 5.727.401,04 zł
3) Subwencja ogólna w kwocie 7.331.577,00 zł,
z czego wykonano 7.331.577,00 zł
4) Dotacje przekazana na modernizację sieci dróg gminnych w kwocie
663.000,00 zł, z czego wykonano 662.025,00 zł
5) Dotacja w ramach usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remonty dróg
gminnych w kwocie 1.542.415,00 zł, z czego wykonano 1.542.415,00 zł
6) Dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe dla Ochotniczych Straży
Pożarnych w kwocie 6.000,00 zł, z czego wykonano 6.000,00 zł
7) Zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadania „Pracownia edukacyjna –
Czyste powietrze, woda, gleba oraz OZE” w kwocie 24.000,00 zł, z czego
wykonano 24.000,00 zł

8) Dotacja na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest w kwocie
30.000,00 zł, z czego wykonano 12.218,77 zł
9) Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich w kwocie 5.068.958,82 zł, z czego wykonano 933.422,52 zł, w
tym:
- Moja kariera w moich rękach w kwocie 141.516,89 zł, z czego wykonano
134.386,78 zł
- Szczęśliwe dzieciaki w kwocie 374.079,93 zł, z czego wykonano
374.035,74 zł
- Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin
partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic w kwocie 859.946,00 zł, z czego
wykonano 0,00 zł
- Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich w kwocie 500.000,00 zł,
z czego wykonano 425.000,00 zł
W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem
wynikającym z Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy nie stwierdzono
przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych.
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 792.158,66 zł - zostanie
rozdysponowana w 2019 roku.
Na koniec 2018 roku Gmina Łubnice nie posiadała zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów.
Mienie komunalne:
Mienie komunalne gminy stanowią następujące składniki:
· 63,0862 ha gruntów ( między innymi tereny zabudowane, grunty leśne, orne ,
łąki, pastwiska, rowy) o wartości 1 818 001,06 zł;
· Grunty pod drogami, których gmina jest właścicielem zajmujące powierzchnię
96,806 ha o wartości 3 478 010,00 zł;
· 21 budynków, w tym w 7 budynkach znajduje się 14 lokali mieszkalnych o
powierzchni użytkowej 778,80 m², posiadających 44 izby,
· 11 środków transportowych o łącznej wartości 736 134,55
Podmioty gospodarcze
Ilość wpisów przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej działających na terenie Gminy Łubnice – 130 .
Infrastruktura:
Wodociągi:

1) długość sieci wodociągowej - 119,7 km.
2) ilość podłączonych budynków - 1274
3) liczba odbiorców- 1315
Kanalizacja:
zbiorowa – brak.
Na terenie gminy funkcjonuje 537 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Drogi:
Na terenie gminy znajdują się następujące kategorie dróg:
1) krajowe – o długości 11 km,
2) powiatowe - o długości 53,72 km,
3) gminne - o długości 130,916 km i wartości 17429621,98 zł.
Oświetlenie drogowe:
Przy drogach publicznych zainstalowanych jest lamp 597, w tym na majątku PGE
441 lamp, na majątku Gminy 156 lamp.
Ochrona przeciwpożarowa:
Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest w oparciu o sieć jednostek OSP:
- w Łubnicach w składzie 38 druhów. Jednostka należy do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego.
- w Beszowej w składzie 33 druhów,
- w Słupcu w składzie 49 druhów,
- w Budziskach w składzie 49 druhów,
- w Wilkowej w składzie 26 druhów.
Ochrona przyrody i leśnictwo:
Obszary prawnie chronione – brak
Na terenie gminy znajdują się dwa obwody łowieckie:
,,Szarak” w Stopnicy – obwód łowiecki nr 177 i ,,Bażant” w Łubnicach – obwód
łowiecki nr 186.
Jednostki organizacyjne gminy:
1. Urząd Gminy – 26 pracowników (25 etatów), umów zlecenie - 3
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach 9 pracowników (8,5 etatów),
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnicach:
- liczba oddziałów - 12
- liczba uczniów -177
- zatrudnienie – 33 osób (w tym nauczycieli 21) 28,97 etatów.
- umowy zlecenie - 1
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach:
- liczba oddziałów - 10
- liczba uczniów - 66

- zatrudnienie – 18 osób (w tym nauczycieli 15) 12,01etatów.
- umowy zlecenie 1
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich:
- liczba oddziałów - 9
- liczba uczniów - 106
- zatrudnienie - 18 osób (w tym nauczycieli 14) 13,91 etatów.
- umowy zlecenie- 1
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej:
- liczba oddziałów - 9
- liczba uczniów - 73
- zatrudnienie – 21 osób (w tym nauczycieli 16) 15,61 etatów
- umowy zlecenie - 1
7. Centrum Kultury w Łubnicach – 6 pracowników (4,5 etatów), umowy zlecenie
-1
Zrealizowane w 2018 r. inwestycje:
1. drogowe:
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Inne:
1. Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice
I etap – 2702773,00 zł.

2. „Zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Powiatu Staszowskiego poprzez
kompleksową modernizację obiektów kultury w Gminie Łubnice” w ramach
powyższego zadania zostaną zmodernizowane cztery obiektu kultury w
miejscowości Borki, Beszowa, Gace Słupieckie i Przeczów – 926664,60 zł.
Inwestycje i zadania zaplanowane na 2019 rok i lata kolejne:
1.Remont drogi gminnej nr 342046T Słupiec od km 0+000 do km 0+321
2.Remont drogi gminnej nr342005T Orzelec Mały do km 0+000 do km 0+380
3.Remont drogi gminnej nr 342123T Budziska od km0+000 do km 0+786
4.Remont drogi gminnej nr 342074T Budziska od km 0+200 do km 0+591
5.Remont drogi wewnętrznej dz.ew, nr 1776 Budziska od km 0+000 do km 0+600
6.Przebudowa drogi gminnej nr 3421141TWolica od km 0+000 do km 0+335
7.Remont drogi gminnej nr 342065T Zalesie do km 0+000 do km 0+ 160
8. Przebudowa drogi gminnej nr 342034T Przeczów od km 0+000 do km 0+515
9. Remont drogi gminnej nr 342042T Czarzyzna od km 0+000 do km0+377
10.Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice
11. Zakup pompy z napędem spalinowym oraz lekkiego samochodu strażackiego
wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnicach.
12.Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie partnerskich
Połaniec, Oleśnica, Łubnice, Stopnica
13. Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej
miejscowości Łubnice
14. Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice
I etap
15. Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej PVC fi 250 w miejscowości Orzelec
Duży gmina Łubnice
Posiadane plany i programy:
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice na lata 2016-2024.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubnice na lata
2015-2032.
Program Rewitalizacji dla Gminy Łubnice na lata 2016-2023 .
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubnice na lata 2016-2022.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Łubnice

