RAPORT O STANIE GMINY ŁUBNICE
Szanowni Państwo,
Przedstawiam Państwu „Raport o stanie Gminy”. Jest to swoiste spojrzenie na
aktualną 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 2022 roku, poz. 559 z późniejszymi zmianami),
nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata na sesji
Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz.1200.
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 2021 r. liczba osób zameldowanych w Gminie Łubnice
wynosiła:
a) na pobyt stały: 4072
b) na pobyt czasowy: 65
Finanse:
Realizacja budżetu za 2021 r. przedstawia się następująco:
1) Zaplanowane dochody budżetu gminy w wysokości 27.839.935,57 zł
zrealizowano w kwocie 27.208.999,18 zł tj. 97,73%.
2) Zaplanowane wydatki budżetu gminy w wysokości 32.078.790,47 zł
zrealizowano w kwocie 26.257.471,11 zł tj. 81,85%.
Realizacja dochodów budżetowych według poniższych źródeł ich pochodzenia:
1) Dochody własne w kwocie 4.069.462,72 zł, z czego wykonano
4.990.937,86 zł.
2) Dotacje celowe /ŚUW, KBW, GUS/ w kwocie 8.551.943,51 zł, z czego
wykonano 8.464.019,92 zł, w tym dotacje w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych na remonty dróg gminnych w kwocie 964.954,00 zł.
3) Subwencja ogólna w kwocie 9.202.539,00 zł.
4) Środki otrzymane na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie
2.540.494,00 zł.
5) Dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie
22.128,49 zł.
6) Dotacje celowe otrzymane z Powiatu Staszowskiego na: utrzymanie
gotowości bojowej jednostek OSP w kwocie 6.000,00 zł, dofinansowanie

budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowa w kwocie
65.877,71 zł oraz na dofinansowanie termomodernizacji magazynu dla potrzeb
zarządzania kryzysowego w msc. Łubnice – 36.691,82 zł.
7) Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie do asystenta rodziny w kwocie
1.000,00 zł.
8) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
w kwocie 169.458,24 zł.
9) Środki z WFOŚiGW w Kielcach na uruchomienie i prowadzenie punktu
konsultacyjno-informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste
powietrze” w kwocie 9.800,00 zł.
10)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich w kwocie 3.164.540,08 zł, z czego wykonano
1.550.052,14 zł,
w tym na realizację poniższych zadań:
- Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK – „TIK?
TAK! Już czas” w kwocie 13.862,50 zł, z czego wykonano 13.862,50 zł.
- Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK
w szkołach na terenie Gminy Łubnice w kwocie 332.449,25 zł, z czego
wykonano 332.449,25 zł.
- Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej
miejscowości Łubnice w kwocie 1.782.805,92 zł z czego wykonano
389.459,75 zł.
- Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice
w kwocie 419.133,23 zł, z czego wykonano 373.388,70 zł.
- Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin
partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy w kwocie 616.289,18 zł,
z czego wykonano 440.891,94 zł.
11)
Pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w kwocie 150.000,00 zł.
Przychody budżetu zaplanowane na kwotę 4.578.131,86 zł zrealizowano w
wysokości 4.623.038,41 zł, z tego: zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach
2.421.997,21 zł, spłata udzielonych pożyczek 137.580,55 zł, niewykorzystane środki
pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych
585.369,87 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek 1.478.090,78 zł.
Rozchody budżetu zaplanowane na kwotę 339.276,96 zł zrealizowano w
wysokości 384.183,51 zł, z tego: spłata rat kredytu długoterminowego w wysokości
339.276,96 zł oraz udzielone pożyczki w wysokości 44.906,55 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2021
roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 951.528,07 zł, przy planowanym deficycie
w wysokości 4.238.854,90 zł.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina posiadała zobowiązanie
długoterminowe z tytułu kredytu i pożyczki w kwocie 4.742.390,32 zł. Gmina nie
posiadała zobowiązań wymagalnych.
Mienie komunalne:
Mienie komunalne stanowią następujące składniki:
a) Grunty będące własnością Gminy Łubnice o powierzchni 185,4357 ha
i wartości 5 847976,24 zł, w skład których wchodzą:
 użytki rolne o powierzchni 50,1776 ha i wartości 1 121 181,88 zł;
 grunty leśne o powierzchni 12,86 ha i wartości 141 430,63 ha;
 grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 8,0651 ha i
wartości 729 710,00 zł;
 grunty zajęte pod drogi o powierzchni 100,5730 ha i wartości
3 661 060,00 zł;
 nieużytki o powierzchni 2,8800 ha i wartości 31293,73 zł;
 tereny różne o powierzchni 0,1000 ha i wartości 1600 zł;
 grunty pod wodami o powierzchni 10,7800 ha i wartości 161 700 zł.;
b) 24 budynki o wartości 16 711 495,27 zł, w tym w 7 budynkach znajduje
się 14 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 778,80 m²,
posiadających 44 izby;
Podmioty gospodarcze
Ilość wpisów przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej działających na terenie Gminy Łubnice – 75 .
Infrastruktura:
Wodociągi:
1) długość sieci wodociągowej – 120,58 km.
2) ilość podłączonych budynków – 1330

Kanalizacja:
Na terenie gminy funkcjonuje:
- 560 przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 348 zbiorników bezodpływowych
- komunalna biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia w Łubnicach
- długość sieci kanalizacji sanitarnej - 13.1km
- ilość podłączonych budynków -97
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 19436496,12 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.
Jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego to:
- OSP Łubnice licząca 32 druhów
- OSP Beszowa licząca 25 druhów.
Poza Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym działają 3 jednostki OSP:
- w Słupcu w składzie 40 druhów,
- w Budziskach w składzie 44 druhów,
- w Wilkowej w składzie 23 druhów.
Ochrona przyrody i leśnictwo:
Obszary prawnie chronione – brak.
Na terenie gminy znajduje się pięć obwodów łowieckich: nr 176 i 186 - Koło
Łowieckie ,,Szarak” w Stopnicy, nr 185 - Koło Łowieckie ,,Bażant” w Łubnicach,
nr 174 - Koło Łowieckie „Dzik” Połaniec, nr 175 - Koło Łowieckie „Knieja”
Sichów.
Jednostki organizacyjne gminy:

1. Urząd Gminy – 32 pracowników (28,20 etatu).
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach 9 pracowników (8,5 etatu ).

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnicach:
- liczba oddziałów - 10
- liczba uczniów -172
- zatrudnienie – 29 osób (w tym nauczycieli 20) 23,355 etatów.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach:
- liczba oddziałów - 3
- liczba uczniów -23
- zatrudnienie – 11 osób (w tym nauczycieli 8) 4,45 etatów.
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich:
- liczba oddziałów - 9
- liczba uczniów -91
- zatrudnienie -21 osób (w tym nauczycieli 16) 16,845 etatów.
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej:
- liczba oddziałów - 8
- liczba uczniów -65
- zatrudnienie – 19 osób (w tym nauczycieli 14) 14,155 etatów.
7.

Centrum Kultury w Łubnicach – 4 pracowników (2,8 – etatu).
Zrealizowane w 2021 r. inwestycje:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków
ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki,
Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży ETAP I zlewnie Orzelec Duży i część Łubnic 3.239.451,00 zł oraz ETAP II –
zlewnia Łubnice 1.491.810,42 zł.
2.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gacach Słupieckich 460.057,71 zł
3. Remont drogi dojazdowej do gruntów ornych w Wilkowej – 64.741,05 zł z
dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
4. Przebudowa drogi gminnej Przeczów nr 342034T od km 0+000 do km 0+627;
235.877,72 zł - dofinansowanie z Budżetu Państwa usuwanie skutków
klęsk żywiołowych
5.Remont drogi gminnej Wolica nr 342080T od km 0+000 do km 0+644
123.483,02zł - dofinansowanie z Budżetu Państwa usuwanie skutków klęsk
żywiołowych

6.Remont drogi gminnej Wilkowa nr 342115T od km 0+000 do km 0+955;
221.023,25zł - dofinansowanie z Budżetu Państwa usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
7.Remont drogi gminnej Orzelec Duży- Czarzyzna nr 342037T od km 0+000 do km
2+372; 383.682,39zł - dofinansowanie z Budżetu Państwa usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
8.Remont drogi gminnej nr 342061T Zofiówka- Zalesie od km 3+045 do km 3+568;
164.441,53zł - dofinansowanie z Budżetu Państwa usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
9. Remont drogi gminnej nr 342026T Słupiec od km 0+000 do km 0+442;
77.688,10zł - dofinansowanie z Budżetu Państwa usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
Realizacja zadań w ramach projektu Rewitalizacja miejscowości Łubnice;
10. Poprawa bezpieczeństwa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnicach
poprzez przebudowę parkingu
- Poprawa funkcjonalno – przestrzenna przy Centrum Kultury w Łubnicach poprzez
przebudowę placu manewrowego z parkingiem
- Poprawa funkcjonalno-przestrzenna obszaru przy dawnym budynku Urzędu Gminy
w Łubnicach poprzez przebudowę parkingu, placów utwardzonych, dojść i
dojazdów
- Efektywne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację dawnego budynku
Urzędu Gminy w Łubnicach
Na łączna kwotę 388.138,90 zł
11. Przebudowa drogi powiatowej w Wilkowej - koszt zadania -585.451,10zł udział
Gminy Łubnice 87,818,00zł
12. Budowa wodociągu gminnego w Wilkowej- 81.029,58 zł
Inwestycje i zadania zaplanowane na 2022 rok i lata kolejne:
I.

Rewitalizacja szansą na poprawę
gospodarczej miejscowości Łubnice

atrakcyjności

spoleczno-

1) Poprawa funkcjonalno-przestrzenna poprzez rewaloryzację zabytkowego Parku
„Lipiny” w Łubnicach.
2) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na centrum informacji
turystycznej oraz izby pamięci regionalnej wraz z zagospodarowaniem terenu.
3) Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Łubnice poprzez zakup i montaż
monitoringu.

4) Poprawa bezpieczeństwa w Łubnicach poprzez budowę nowej linii oświetlenia
ulicznego zlokalizowanej wzdłuż drogi krajowej nr 79 oraz wzdłuż drogi gminnej o
wartości zadania 79.212,00 zł.
5. Efektywne wykorzystanie energii (EWE) poprzez wymianę opraw oświetlenia
ulicznego na energooszczędne ze źródłem światła LED zlokalizowanych wzdłuż
drogi gminnej działka ew.nr 266/3 o wartości zadania 15.498,00 zł.
6) Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę boiska do
siatkówki plażowej i pchnięcia kulą dla potrzeb uczniów SP w Łubnicach.
7) Remont drogi gminnej nr 342029T Łubnice – Orzelec Duży( długości 905mb,
remont nawierzchni ) zlokalizowanej na działce ew.nr 500 o wartości zadania
475.555,02 zł.
III. Dostawa sprzętu TIK dla szkół podstawowych w ramach projektu „Rozwijanie
kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie
Gminy Łubnice” o wartości zadnia 205.004,10 zł
IV. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków
ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki,
Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży –
ETAP III 1.761.082,90 zł
V. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na
terenie Gminy Łubnice 4.999.999,00zł
VI. Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w Łubnicach- zadanie powiatu o
wartości zadania 89.900,00 zł z czego udział Gminy Łubnice wynosi 16.950,00 zl
VII . Remonty dróg gminnych.
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

Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubnice na
lata 2018-2022.

