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1. Wstęp 
 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                  

(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, zobowiązany jest przedłożyć 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego raport o stanie gminy za rok 

poprzedni. 

2. Ludność oraz bezrobocie 
 

Na dzień 31.12.2021 r. Gminę Lubrza zamieszkiwało 4165 mieszkańców, w tym 2156             

kobiet oraz 2009 mężczyzn. Zgonów w roku 2021 było 73. Urodzeń w roku 2021 było 29.  

Liczba bezrobotnych z terenu Gminy Lubrza zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie  

Pracy w Prudniku na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 110 osób, w tym 54 kobiety. Dodatkowo, 

zarejestrowanych do 30 roku życia było ogółem 23 osoby w tym 12 kobiet. Zarejestrowanych 

powyżej 30 roku życia było ogółem 87 osób w tym 42 kobiety. 

3. Gospodarstwa rolne 
 

Ze względu na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość gminy będzie w dalszym ciągu       

wiązała się z rozwojem rolnictwa. Z drugiej strony coraz większe znaczenie będzie miał              

rozwój funkcji usługowych, produkcyjnych, rekreacyjnych (turystycznych) oraz handel.           

W Gminie Lubrza funkcjonują 663 gospodarstwa rolne. 

 

Lp. Powierzchnia 
gospodarstw 

Ilość gospodarstw 

1 1 – 2 ha 218 

2 2,01 – 5 ha 185 

3 5,01 – 7 ha 57 

4 7,01 – 10 ha 59 

5 10,01 – 15 ha 56 

6 powyżej 15 ha 88 

 

W Gminie Lubrza funkcjonują głównie małe gospodarstwa. Jedynie 21% gospodarstw                

przekracza powierzchnię 10 ha, a co trzecie gospodarstwo ma od 1 do 2 ha. 
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4. Podmioty gospodarcze  
 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG),                    

według stanu na dzień 1 marca 2022 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, 

które mają główne miejsce prowadzenia działalności w Gminie Lubrza obejmowała 140 

podmiotów o statusie „aktywny”, status „wykreślony” posiadało 179 podmiotów, status                 

„zawieszony” posiadało 20 podmiotów, a liczba podmiotów do prowadzenia działalności                   

wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 8 podmiotów.  

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Gminy to przede wszystkim małe                 

i średnie przedsiębiorstwa.  

Do wiodących branż w Gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, transport                  

drogowy towarów, obróbka drewna, handel i naprawy pojazdów samochodowych.  

5.  Pozyskani inwestorzy  
 

Korzystne położenie komunikacyjne Gminy Lubrza oraz bliskość miasta Opola sprawia, że 

teren Gminy jest atrakcyjny dla prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz                              

przeznaczania i uzbrajania terenów pod inwestycje znaczenie mają również preferencje             

podatkowe. W roku 2021 zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych             

dokonano na łączną kwotę 8809,00 zł. Zwolnienie to dotyczyło Zakładu Energetyki Cieplnej  

w Prudniku. Stosowaną formą preferencji podatkowej jest także wykorzystanie możliwości 

różnicowania stawek  podatkowych dla budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem             

w wodę oraz odprowadzaniem ścieków. Stąd też dla Zakładu Gospodarki Komunalnej                         

i Mieszkaniowej w Lubrzy oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku stosowana jest 

stawka 0,6 % podatku od wartości budowli.  

Strategicznymi inwestorami na terenie Gminy Lubrza,  pozyskanymi jeszcze w kadencji 

2014 – 2018 są:  OZE Prężynka Spółka z o.o.  – inwestor zamarza wybudować  biogazownię 

rolniczą w miejscowości Prężynka oraz Fortis Investments z Konina –  inwestor wybudował 

centrum handlowe w Lubrzy. Inwestycja ta przyczyniła się do rozwoju gospodarczego Gminy 

Lubrza, ale również oddziałuje na sąsiadujące miasto Prudnik oraz jego strefę ekonomiczną. 
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6. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy  
 

Na terenie gminy Lubrza działają następujące organizacje pozarządowe:  

1) Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” ,  

2) OSP Lubrza,  

3) OSP Prężynka,  

4) OSP Trzebina,  

5) OSP Dytmarów,  

6) OSP Nowy Browiniec,  

7) Stowarzyszenie Św. Jakuba Apostoła w Lubrzy; 

8) Stowarzyszenie Sportowo – Strzeleckie Miłośnicy Pogranicza „WOPISTA”; 

9) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie. 

Ponadto na terenie Gminy Lubrza, na rzecz jej mieszkańców, działa organizacja                 

pozarządowa z siedzibą poza Gminą Lubrza. Jest to Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą                 

w Opolu. W roku 2021 udzielono organizacjom pozarządowym dotacji na wsparcie             

prowadzonej działalności w zakresie zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy  

Lubrza łącznie na kwotę 85 000,00 zł. 

7. Realizacja programów i strategii 
 
 
Gmina Lubrza posiada następujące programy, strategie i plany: 

1) Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubrza w latach 

2010-2032; 

2) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Lubrza na rok 2021; 

3) Program współpracy Gminy Lubrza  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2021; 

4) Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,                                    

Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza 

na rok 2021; 
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5) Program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023; 

6) Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubrza na lata 2020-2024; 

7) Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubrza na lata 2020 – 

2025.; 

8) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubrza na lata 2021 -2025  z  perspektywą do 

roku 2027. 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubrza w latach 

2010-2032 jest elementem krajowego planu gospodarki odpadami w tym niebezpiecznymi 

oraz programów ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. Nadrzędnym 

długoterminowym celem programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych 

u mieszkańców gminy spowodowanych azbestem. Celem programu jest: 

• spowodowanie oczyszczenia terytorium Gminy Lubrza z azbestu oraz usunięcie  

stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, 

• wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Gminy 

spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań, 

• spowodowanie działań zmierzających do sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na 

środowisko i stworzenie warunków do spełnienia wymogów ochrony środowiska                         

w określonym horyzoncie czasowym. W roku 2021 ze względu na małe zainteresowanie 

mieszkańców Gmina nie odbierała azbestu.  

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań               

własnych Gminy. Gmina ma obowiązek uchwalenia programu opieki nad zwierzętami                

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, w którym określi sposób i warunki 

odławiania zwierząt. Gmina powinna też podpisać umowę ze schroniskiem, które                                

w awaryjnych sytuacjach będzie przyjmować bezdomne zwierzęta. Na program w roku 2021               

przeznaczono 10 200,00 zł a zrealizowano go na kwotę 7 202,00 zł. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, określa obszary i zasady oraz formy 

współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi a także zawiera wykaz zadań                 

priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi,                               

przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we 

właściwości samorządu Gminy, a realizowanych przez organizacje pozarządowe. Na program 

współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021                
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przeznaczono kwotę 85 000,00 zł, a zrealizowano go na kwotę 85 000,00 zł z przeznaczeniem 

na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej              

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz wspieranie                                  

i upowszechnianie kultury fizycznej. 

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 

Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubrza na rok 2021, obejmuje 

lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów związanych                          

z używaniem alkoholu i narkotyków. Zawarte w dokumencie ustalenia wyznaczają również     

zakres i sposób realizacji zadań własnych gminy związanych z przeciwdziałaniem przemocy     

w rodzinie. Zadania programu w szczególności obejmują: 

• zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych   

i zagrożonych uzależnieniem; 

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy                                  

psychospołecznej i prawnej; 

• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej                 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzież,   

w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów; 

• wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

• diagnozę w zakresie występujących w szkołach i placówkach systemu oświaty czynników 

ryzyka i czynników chroniących w zakresie problemów narkomanii; 

• pomoc w leczeniu, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych; 

• ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych; 

• wspieranie działań podejmowanych wobec przemocy domowej. 

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza             

przeznaczono w roku 2021 kwotę 78 335,80, a zrealizowano go na kwotę 59 693,01 zł. 

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 

ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych Gminy                     

o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 

1 pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej. Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy 

Lubrza w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego                  



8 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program będzie realizowany                  

w latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Lubrza. Celem              

programu „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom                   

i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub                      

niepełnosprawnych i samotnych. Program jest elementem polityki społecznej Gminy                        

w zakresie: 

1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, 

2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży; 

3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. 

Na program w roku 2021 wydatkowano kwotę 57 233,05 zł.  

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2020 

- 2024 zwany dalej „Programem” opracowano w celu stworzenia racjonalnej gospodarki 

mieszkaniowym zasobem Gminy. Program obejmuje w szczególności: 

• prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego gminnego zasobu                           

mieszkaniowego; 

• analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji; 

• planowaną sprzedaż lokali; 

• zasady polityki czynszowej; 

• sposób i zasady zarządzania budynkami i lokalami; 

• źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej; 

• określenie wysokości kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej            

eksploatacji, koszty remontów, koszty modernizacji lokali i budynków, koszty zarządu            

nieruchomościami wspólnymi, koszty inwestycyjne; 

• opis działań mających na celu poprawę korzystania i racjonalizację gospodarowania           

zasobem mieszkaniowym Gminy. 

Mieszkaniowy zasób Gminy służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstw                 

domowych na zasadach wynajmowania lokali. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest podstawą do realizacji wzorów                

interwencji społecznych podejmowanych w celu poprawy tych stanów oraz zjawisk                      

występujących w obrębie danej społeczności, które mają negatywny charakter. Strategia 

określa, jak rozwiązywać kwestie społeczne. Misją strategii jest zapewnienie mieszkańcom 

Gminy Lubrza wysokiej jakości życia i usług publicznych w oparciu o działania służące                   
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włączeniu społecznemu, poprawę dostępu do usług społecznych oraz integrację społeczności 

Gminy jako całości. 

Program ochrony środowiska dla Gminy Lubrza na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 

2027 (dalej: Program) jest aktualizacją poprzedniego Programu Ochrony Środowiska dla  

Gminy Lubrza (tj. Aktualizacja Programu ochrony dla Gminy Lubrza na lata 2008-2011                                 

z perspektywą do roku 2015). Dokument ma na celu realizację krajowej polityki ochrony                   

środowiska na szczeblu gminnym, zgodnie z dokumentami strategicznymi i programowymi.    

Dokument stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem na               

obszarze Gminy. Program swoim zakresem obejmuje całą Gminę Lubrza. Głównym celem 

tworzenia Programu jest opracowanie strategii w zakresie ochrony środowiska oraz           

konkretnych działań prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska, 

ograniczenia zmian klimatycznych oraz mających na celu racjonalne wykorzystanie zasobów 

środowiska. Program realizuje cele wyznaczone na poziomie krajowym i regionalnym, ze 

szczególnym uwzględnieniem przyjętej Polityki ekologicznej państwa 2030. 

8. Sytuacja finansowa Gminy  
 

Budżet Gminy Lubrza został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubrza Nr XXIV/199/2020                   

z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2021 rok                      

Uchwalony budżet Gminy Lubrza i ustalony na jego podstawie plan finansowy budżetu 

podlegał w 2021 r. wielokrotnym zmianom. Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie                 

z kompetencjami organów, tj. uchwałami Rady Gminy bądź zarządzeniami Wójta. 

Wyszczególnienie Plan Plan po 

zmianach 

Wykonanie Wykonanie w % 

1 2 3 4 5 

1. Dochody 22 578 717,00 31 145 838,78 30 737 990,21 98,69 

Dochody bieżące 22 480 423,00 24 652 163,25 24 283 134,68 98,50 

Dochody 
majątkowe 

98 294,00 6 493 675,53 6 454 855,53 99,40 

2. Przychody 0,00 2 066 591,03 2 066 591,03 100 

Razem (1+2) 22 578 717,00 33 212 429,81 32 804 581,24 98,77 

3. Wydatki 21 704 967,00 32 412 096,37 24 209 761,65 74,69 

Wydatki bieżące 21 276 245,63 24 000 526,42 22 627 841,90 94,28 

Wydatki 
majątkowe 

     428 721,37 8 411 569,95 1 581 919,75 18,81 

4. Rozchody 873 750,00 800 333,44 800 333,44 100 

Razem (3+4) 22 578 717,00 33 212 429,81 25 010 095,09 75,30 
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Na 2021 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie 31 145 838,78 zł, a wykonano                    

w kwocie 30 737 990,21 zł tj. 98,69% planu. Dochody w zakresie zadań własnych                          

i powierzonych zaplanowano w kwocie 24 998 119,62 zł, a zrealizowano w kwocie 

24 619 799,76 zł, co stanowi 98,49% planu. Natomiast dochody (dotacje) na zadania zlecone 

zaplanowano na kwotę 6 147 719,16 zł, a zrealizowano w kwocie  6 118 190,45 zł, tj. 99,52% 

planu. Wydatki na zadania zlecone są realizowane na bieżąco w miarę otrzymania środków. 

Wykonanie wydatków wyniosło 24 209 761,65 zł, tj. 74,69% planu, z czego kwota 

22 627 841,90 zł dotyczyła wydatków bieżących, a kwota 1 581 919,75 zł wydatków                    

majątkowych. 

Na rok 2021 zaplanowano przychody budżetowe w kwocie 2 066 591,03 zł tytułem 

niewykorzystanych środków pieniężnych oraz wolnych środków, z czego wykonanie wyniosło 

2 066 591,03 zł tj. 100 % planu.  

Na rok 2021 zaplanowano rozchody budżetowe w kwocie 800 333,44 zł tytułem spłaty 

otrzymanych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, z czego wykonanie wyniosło 

800 333,44 zł tj. 100 % planu. 

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą  1 121 607,83 zł  od  dłużników  

gospodarstw domowych, przedsiębiorstw niefinansowych i sektora finansów publicznych.                                

W tym zaległości podatkowe na kwotę 356 130,84 zł oraz zaległości wynikające z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 89 386,25 zł. 

Wynik finansowy budżetu wynosi 7 794 486,15 zł z obliczenia: wykonane dochody 

30 737 990,21 zł plus wykonane przychody 2 066 591,03 zł minus wykonane wydatki                

24 209 761,65 zł  minus wykonane rozchody  800 333,44 zł. 

W ramach budżetu Gminy Lubrza na 2021 r. wydzielono środki na realizację przedsięwzięć 

sołectw w kwocie 304 860,87 zł. Środki funduszu sołeckiego utworzono zgodnie z ustawą                 

z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.). Na dzień 

31.12.2021 r. wykonano go w kwocie 242 465,03 zł tj. 79,53 % zaplanowanych środków na 

wydatki. Z czego 166 222,53 zł to wydatki bieżące, a 76 242,50 zł to wydatki majątkowe.                    

W roku 2021 Gmina Lubrza realizowała też zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy  

Sołeckiej. Gmina Lubrza przeznaczyła na ten cel z własnych środków 3 643,55 zł,  ze środków 

Starostwa Powiatowego w Prudniku otrzymaliśmy kwotę 3 643,56 zł, a ze strony                    

Marszałkowskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 18 217,76 zł. Łącznie projekt ten              

zrealizowano na kwotę 25 504,87 zł. 
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9. Stan realizacji inwestycji w roku 2021 
 

W 2021 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 581 919,75 zł z przeznaczeniem 

m.in. na:  

- opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno – użytkowego dla ulicy Nowej Naprawy 

w Lubrzy – 17 220,00 zł, 

- budowa chodnika przy drodze Skrzypiec – Dytmarów – 49 200,00 zł, 

- modernizacja jezdni drogi gminnej w Słokowie – 49 200,00 zł, 

- rekonstrukcja obiektów mostowych  na terenie Gminy – 86 100,00 zł, 

- modernizacja drogi gminnej G10325 w Krzyżkowicach – 40 000,00 zł, 

- budowa urządzeń melioracji wodnych w Jasionie – 110 700,00 zł, 

- modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Trzebina  – 43 200,00 zł, 

- odwodnienie i utwardzenie drogi w Nowym Browińcu – 30 500,00 zł, 

 - modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Skrzypiec – 47 900,00 zł 

-  remont dachu na budynku remizy OSP Lubrza – 17 236,16 zł, 

 - wykonanie modernizacji budynku OSP w Trzebinie – 24 988,09 zł, 

- wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła c.o., wymianą 

grzejników w klasach, sali gimnastycznej i innych pomieszczeniach Szkoły Podstawowej                   

w Lubrzy – 184 700,00 zł, 

- zakupy w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” – 70 000,00 zł, 

-wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy 

szkolnym boisku wielofunkcyjnym w Lubrzy” – 29 460,63 zł, 

-zakup i montaż wraz z transportem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie szkoły 

podstawowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, zadanie realizowane z funduszu  

sołeckiego sołectwa Lubrza – 22 000,00 zł, 

- dotacje do budowy lub wymiany zbiorników bezodpływowych – 28 000,00 zł, 

- zakup samochodu do zbierania odpadów – 98 580,50 zł  

- wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach fundusz sołecki Krzyżkowice – 

20 239,00 zł, 

- dotacja dla ZGKiM na realizację zdania „Modernizacja przepompowni wody w Lubrzy” – 

80 688,00 zł, 

 - dotacja dla ZGKiM na realizację zadania „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły 

Podstawowej w Dytmarowie” – 385 600,00 zł.  
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Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków majątkowych w roku 2021 odnaleźć można              

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2021. 

Wykonanie  wydatków majątkowych w roku 2021  w kwocie 1 581 919,75 zł stanowi ok. 

6,53% ogółu wydatków.  

10. Zadania remontowe zrealizowane w roku 2021 

10.1. Remonty dróg 
 

W roku 2021 wykonano m.in. następujące zadania remontowe na drogach: 

- transport, wyrównanie koparką i zagęszczenie destruktu drogowego na potrzeby dróg 

gminnych – 6 376,32 zł, 

- remont dróg gminnych nr G107310 O i  G107323 O w Nowym Browińcu – 287 730,73 zł, 

- naprawa studzienek w Jasionie po opadach – 47 970,00 zł, 

- remont – uzupełnienie ubytków na działce nr 386 w miejscowości Jasiona  - 30 750,00 zł 

- naprawa drogi w Jasionie – 15 000,00 zł, 

- remont dróg wewnętrznych w miejscowości Prężynka oraz Lubrza – 16 700,00 zł, 

- remont dróg wewnętrznych z nawierzchnią  z tłucznia na terenie Gminy – 38 400,00 zł, 

 - zabezpieczenie dróg wewnętrznych przed skutkami wód opadowych – 45 000,00 zł, 

- transport, wyrównanie koparką i zagęszczenie destruktu drogowego na potrzeby  

remontów dróg wewnętrznych Gminy Lubrza – 29 047,68 zł, 

- remont dróg wewnętrznych w Lubrzy – fundusz sołecki Lubrza  - 14 658,12 zł, 

- wykonanie odwodnienia przy drodze wewnętrznej  - fundusz sołecki Olszynka – 20 100,00 

zł. 

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków na remonty dróg w roku 2021 odnaleźć 

można w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2021. 
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10.2. Modernizacje i remonty w domach kultury i świetlicach wiejskich  
 

W ramach modernizacji i remontów w domach kultury i świetlicach w roku 2021                  

zrealizowano następujące zadania: 

w budynku GOK w Lubrzy: 

- zakup uchwytu do projektora – 677,00 zł 

- zmodernizowano system alarmowy w budynku – 6 266,35 zł 

- przeprowadzono remont instalacji elektrycznej – 3 567,00 zł 

- przeniesiono i zmodernizowano serwerownię – 818,63 zł 

- zamontowano podlicznik energii elektrycznej -  1200,00 zł 

- zakupiono maszynę do waty cukrowej – 222,29 zł 

- drobne remonty w budynku GOK i pozostałych placówkach – 3 601,63 zł 

 

w budynku WDK w Prężynce: 

- zakupiono odkurzacz karcher – 268,00 zł 

- zakupiono pompę do wody – 177,00 zł 

 

w budynku w świetlicy w Laskowicach: 

- przeprowadzono remont dachu – 3 399,26 zł 

 

w budynku WDK w Skrzypcu: 

- zakupiono nowe stoły – 2 645,00 zł 

11. Infrastruktura techniczna i zagospodarowanie przestrzenne 
 

11.1. Infrastruktura techniczna 

Komunikacja drogowa oparta jest na: 

• drogach krajowych – 18,28 km 

• drogach powiatowych – 28,23 km 

• drodze wojewódzkiej – 7,59 km 

• drogach gminnych – 15,76 km 
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Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa PKP nr 137 relacji Katowice  - Legnica oraz nr 

306 relacji Gogolin  - Prudnik. 

Gmina jest całkowicie zwodociągowana. Sieć wodociągowa wynosi 75,3 km. Do sieci 

podłączonych jest 1255 budynków. Gmina nie jest skanalizowana. Uchwałą nr   

XIX/152/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Gmina udziela dotacji celowej na dofinansowanie  

realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym projektem udało się 

posadowić  22 sztuki indywidulanych oczyszczalni. Gmina nie jest również zgazyfikowana. 

Sieć elektryczna zasila wszystkie posesje w energię elektryczną. Na istniejących słupach 

znajduje się 528 opraw oświetleniowych. 

 

11.2. Zagospodarowanie przestrzenne 

 

Gmina Lubrza posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego podjętego pierwotnie uchwałą Nr XV/132/2000 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 

29 czerwca 2000 r. Zmiana studium uchwalona została uchwałą nr XXVII/193/2010 Rady 

Gminy Lubrza z dnia 24 lutego 2010 roku. Przystąpiono do sporządzenia nowego studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza na podstawie 

uchwały XXVIII/189/2017 Rady Gminy Lubrza  z dnia 28 września 2017 r. 

Gmina Lubrza posiada następujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego: 

1) UCHWAŁA NR XXXIII/285/2014 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 września 2014 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LUBRZA; 

2) UCHWAŁA  NR III/16/2011 Rady Gminy  Lubrza z dnia  26 stycznia 2011r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC; 

3) UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY GMINY LUBRZA z dnia 8 czerwca 2015 r.                             

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

górniczego „Trzebina”; 

4) UCHWAŁA NR VI/30/2015 RADY GMINY LUBRZA z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Trzebina; 

5) Uchwała NR   XX/172/05 Rady Gminy w  Lubrzy z dnia  31 maja 2005 r. w sprawie 

uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wieś PRĘŻYNKA – 

TERENY PRZEMYSŁOWE; 
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6) UCHWAŁA Nr XXVII/212/2013 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2013 r.                        

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów      

lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA-LUBRZA; 

7) UCHWAŁA Nr XXVII/214/2013 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2013 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA; 

8) UCHWAŁA Nr XXVII/216/2013 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2013 r.                          

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE-NOWY BROWINIEC; 

9) UCHWAŁA Nr XXVII/218/2013 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2013 r.                         

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW-LASKOWICE-NOWY BROWINIEC. 

Zgodnie z treścią powszechnie obowiązujących w kraju przepisów prawa administracja 

samorządu lokalnego ma za zadanie dbałość o odpowiednie kształtowanie przestrzennej 

organizacji, struktury i funkcjonowania lokalnego terytorialnego systemu społecznego 

(środowiska życia lokalnej społeczności), czyli o zagospodarowanie przestrzenne gminy. 

Stanowi ono wymierny efekt planowania przestrzennego znajdujący swój wyraz w określonej 

przestrzennej organizacji, strukturze i funkcjonowaniu terytorialnego systemu społecznego1 

[Parysek J.J (2007), s. 107–108 i (2001), s. 2.]. Planowanie przestrzenne jako podstawowy 

element zarządzania wieloletniego (strategicznego) w gminie uwzględnia różnorodne sfery 

funkcjonowania lokalnych podmiotów (władz lokalnych, mieszkańców, przedsiębiorców) i ich 

bezpośredni wpływ na otoczenie2 [Nowak (2013), s.124-135]. 

12. Gospodarka odpadami  i ochrona środowiska 

12.1. Gospodarka odpadami 
 

Obowiązki związane z gospodarką odpadami komunalnymi po wejściu w życie ustawy                       

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w drugiej połowie 2013 roku przejęła Gmina. 

Do zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Zarządzeniem Wójta 

Gminy Lubrza Nr OR.0050.232.2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. wyznaczony został Zakład 

 
1 Parysek, J.J. (2007). Wprowadzenie go gospodarki przestrzennej. Poznań: Wyd. UA; Parysek, J.J. (2001). 

Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wyd. UA 
2 Nowak, M.J. (2013). Zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym jako element zarządzania gminą. 

OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, 1(61) 
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Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, który to odpłatnie zbiera i składuje 

odpady komunalne na wysypisku w Domaszkowicach z możliwością odzysku tych odpadów.  

Koszty jakie poniosła Gmina z tytułu gospodarki odpadami stałymi to wydatki bieżące 

w kwocie  1 091 708,41 zł, na które składają się: 

• wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 53 374,42 zł 

• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 534,76 zł 

• zakup usług pozostałych – 971 646,01 zł, w tym m.in.: 

o usługi pocztowe – 7 344,50 zł 

o wykonanie worków – 28 055,07 zł 

o wykonanie harmonogramu – 1 402,20 zł 

o usługi związane ze zbieraniem, transportem i przekazaniem odpadów na składowisko 

odpadów komunalnych – 932 997,87 zł 

• koszty komornicze – 437,46 zł 

• zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł 

• opłaty telekomunikacyjne – 1 476,00 zł 

• wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 5 343,00 zł 

• dotacja dla gminy Głogówek na prowadzenie wspólnego PSZOK – 54 226,26 zł 

• zakup materiałów i wyposażenia – 989,62 zł 

• ekspertyza z badania popiołu – 1913,88 zł 

• różne opłaty i składki – 717,00 zł 

W roku 2021 w ramach budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

wydatkowano kwotę 1 834,28 zł. Dokonano również zakupu samochodu do zbierania 

odpadów  na kwotę 98 580,50 zł. 

W zakresie gospodarki odpadami ciekłymi na dzień 31.12.2021 r. 767 właścicieli 

nieruchomości ma zawarte umowy na wywóz nieczystości ciekłych. Ilość nieczystości ciekłych 

oddanych do oczyszczalni ścieków w Prudniku przez podmioty świadczące usługi w tym 

zakresie wyniosła w 2021 roku 14 696,81  m³ tj. o 4 938,81 m³ więcej niż w 2020 r.  

Obowiązkiem właściciela jest zawarcie umowy na wywóz tych nieczystości                              

z wyspecjalizowanym zakładem posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w tym 

zakresie. 

Z terenu Gminy wywieziono ogółem 1 310,18 ton odpadów stałych. W przeliczeniu na 

jednego mieszkańca to 0,314 tony.  
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W celu zapewnienia dalszego prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki 

odpadami konieczna jest  kontrola posesji, w celu sprawdzenia prawidłowości segregacji oraz 

sposobu wywiązywania się z gospodarki odpadami ciekłymi i stałymi, oraz stałe podnoszenie 

świadomości ekologicznej mieszkańców oraz administracji publicznej w zakresie ochrony 

środowiska. 

 

12.2. Zadania z zakresu ochrony środowiska 
 

W 2021 r. Gmina Lubrza realizowała następujące zadania z zakresu ochrony środowiska: 

• ochrona i pielęgnacja zieleni i form ochrony przyrody  - 20 988,43 zł; 

• badanie i ocena wpływu realizacji inwestycji na środowisko (dec. środowiskowe); 

• kontrole szczelności szamb i ochrona gruntów przed skażeniem. 

Uchwałą Nr XXIV/197/2020 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2020r.  

w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na budowę  lub wymianę bezodpływowych 

zbiorników na ścieki bytowe w Gminie Lubrza, wprowadzono możliwość wsparcia                    

finansowego mieszkańców przy wymianie bądź budowie bezodpływowych zbiorników na 

ścieki bytowe. Do końca 2021 r. udało się w ten sposób sfinansować powstanie 14                    

zbiorników bezodpływowych. 

13. Oświata 

13.1. Sieć szkolno – przedszkolna  
 

Na terenie Gminy w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonowały następujące placówki 

oświatowe: 

• Szkoła Podstawowa w Lubrzy, 

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie, 

• Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy z oddziałami zamiejscowymi w Dytmarowie,  

Trzebinie, Nowym Browińcu. 
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13.2. Baza oświatowa 
 

Bazę oświatową w Gminie Lubrza stanowią: 

• budynek szkoły podstawowej w Lubrzy z salą gimnastyczną niepełnowymiarową, boiskiem 

wielofunkcyjnym i  boiskiem trawiastym, szkoła posiada duży teren zielony z placem 

zabaw,    

• budynek gminnego przedszkola publicznego w Lubrzy (własność Zgromadzenia Sióstr św. 

Elżbiety), 

• budynek gminnego przedszkola publicznego w Lubrzy – oddział zamiejscowy 

   w Dytmarowie, 

• budynek gminnego przedszkola publicznego w Lubrzy – oddział zamiejscowy 

   w Trzebinie, 

• budynek gminnego przedszkola publicznego w Lubrzy – oddział zamiejscowy 

   w Nowym Browińcu, 

• budynek Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie z salą gimnastyczną, boiskiem 

wielofunkcyjnym, siłownią plenerową. 

 

13.3. Realizowane zadania oświatowe 
 

Realizowane zadania oświatowe w gminie Lubrza polegają na: 

• zapewnieniu warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych                                     

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

• zapewnieniu warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci młodzieży objętych kształceniem specjalnym, 

• wykonywaniu remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym                        

zakresie, 

• zapewnieniu obsługi administracyjnej, finansowej i prawnej, 

• wyposażeniu szkół i placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej                        

realizacji programów nauczania, programów wychowawczo – profilaktycznych,                   

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań, 

• wykonywaniu czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub                  

placówki, 



19 

• kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązki nauki, 

• wypłacie świadczeń socjalnych rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

  materialnej, 

• dofinansowaniu pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych 

 pracowników, 

• zapewnieniu dowozów uczniów, 

• organizacji konkursów przedmiotowych, 

• organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek, 

• prowadzeniu rejestrów niepublicznych placówek oświatowych, nadzoru nad 

 ich działalnością, udzielaniu dotacji tym placówkom i kontroli jej wykorzystania. 

Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach (stan na 30.09.2021r.) przedstawiało się                    
następująco: 

Lp  Szkoła/  przedszkole 
Zatrudnienie 

w tym 

nauczyciele 
Obsługa i admi-

nistracja 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. 

Szkoła Podstawowa              
w Lubrzy 

 

36,17 38 26,17 27 10,00 11 

2. 
GPP Lubrza /łącznie z oddz. 
zamiejscowymi 

36,97 42 15,97 19 21,00 23 

Razem  73,14 80 42,14 46 31,00 34 

 

Liczba uczniów i oddziałów w szkole podstawowej (stan na 30.09.2021r.) 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 

w tym 

I II III IV V 

 

VI 

 

VII VIII 

1. SP Lubrza 13 219 34/2 26/2 21 28 30/2 14 30/2 36/2 

 Razem: 13 219 34 26 21 28 30 14 30 36 
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Liczba dzieci w  przedszkolach (stan na 30.09.2021r.) 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci 

1. GPP Lubrza 3 59 

2. GPP Lubrza Oddz. Zam. w Dytmarowie 3 44 

3. GPP Lubrza Oddz. Zam. w Trzebinie 1 21 

4. 
GPP Lubrza Oddz. Zam. w Nowym Bro-
wińcu 

1 23 

OGÓŁEM 8 147 

 

 

13.4. Poziom wydatków na oświatę 
 

Zadania oświatowe związane z prowadzeniem (dotowaniem) przez jednostki samorządu 

terytorialnego szkół i placówek oświatowych finansowane są z dochodów jednostek 

samorządu terytorialnego. Jednym z dochodów samorządu jest część oświatowa subwencji 

ogólnej. Wysokość  części oświatowej subwencji ogólnej ustala corocznie ustawa budżetowa. 

Subwencja ustalana jest na dany rok budżetowy i przekazywana do jednostek samorządu 

terytorialnego. W poszczególnych latach wysokość subwencji przedstawiała się następująco: 

- w roku 2019 subwencja wynosiła 5 099 269,00 zł, 

- w roku 2020 subwencja wynosiła 5 280 868,00 zł 

- w roku 2021 subwencja wyniosła 5 885 249,00 zł 

Koszt  utrzymania Szkoły Podstawowej w Lubrzy łącznie ze stołówką i świetlicą  wyniósł                

w 2021 r.  3 596 383,21 zł, w tym wydatki inwestycyjne 254 700,00 zł. 

Łączny koszt funkcjonowania Gminnego Przedszkola Publicznego łącznie  

z oddziałami zamiejscowymi wyniósł w 2021 r. 2 531 564,19 zł, wydatków inwestycyjnych nie 

było. Opłata za zajęcia ponad podstawę programową  wniesiona przez rodziców wyniosła 

31 552,70 zł.  

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie w roku 2021 wyniosła                 

2 433 302,98 zł. 
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14. Wydarzenia kulturalne i promocja gminy 
 

Kalendarium najważniejszych imprez kulturalnych organizowanych lub                                    

współorganizowanych przez GOK w Lubrzy w  2021 r.  kształtowało się następująco: 

17.01.2021 – Koncert Noworoczny – Sucharscy Kolędują (transmisja online) 

30.06.2021 – Lato 2021 – wycieczka do Energylandii 

03.07.2021 – „Kulturalny Autobus” - wyjazd do Teatru Kochanowskiego w Opolu 

06.07.2021 – Rozpoczęcie Wakacji – piknik dla dzieci WDK Prężynka 

08.07.2021 – Rozpoczęcie Wakacji – piknik dla dzieci świetlica w Jasionie 

08.07.2021 – Lato 2021 – wycieczka do Opola – kino, trampoliny 

11.07.2021 – Muzyczna Stodoła 2021 – koncert zespołu Na Linie – piosenki Republiki 

13.07.2021 -  Lato 2021 – wycieczka Złoty Stok i Kłodzko 

14.07.2021 -  Lato 2021 – wycieczka do Chorzowa – wesołe miasteczko 

18.07.2021 – Muzyczna Stodoła 2021 – koncert zespołu Zakuka 

20.07.2021 -  Lato 2021 – wycieczka do Opola – kino, kręgle 

27.07.2021 -  Lato 2021 – wycieczka do Jarnołtówka – Kopa Biskupia 

01.08.2021 – Muzyczna Stodoła 2021 – koncert zespołu Kagyuma 

08.08.2021 – Muzyczna Stodoła 2021 – koncert Klaudii Lewandowskiej 

15.08.2021 – Muzyczna Stodoła 2021 – koncert Roberta Cichego 

22.08.2021 – Muzyczna Stodoła 2021 – koncert zespołu Pop Marlej 

23.08.2021 – 03.09.2021 – Wystawa prac Petra Kruka WDK Trzebina 

29.08.2021 – Muzyczna Stodoła 2021 – koncert zespołu Koszau 

05.10.2021 – warsztaty krawieckie „Przerób mnie” w Fabryce Sztuki 

28.10.2021 – Złote Gody oraz koncert Kacpra Treli 

W ramach rozdziału związanego z promocją Gminy za 2021 r. poniesiono wydatki                             

w wysokości 16 296,87 zł z przeznaczeniem na:  

• nagrody konkursowe – 1 248,89 zł (zakup nagród na zawody wędkarskie o Puchar Wójta 

Gminy, pucharów na zawody konne w skokach przez przeszkody o puchar Wójta Gminy) 

• zakup materiałów i wyposażenia – 14 667,98 zł (w tym m.in. zakup artykułów za              

promowanie Gminy Lubrza poprzez osiągnięcia związane z procesem nauczania,                           

oraz za osiągnięcia w sporcie,) 

• zakup środków żywności – 150,00 zł 

• zakup usług pozostałych  - 230,00 zł 
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15. Stan Mienia Komunalnego 
 

Własność mienia gminnego stanowią: 

1) grunty ogółem – 270,0502 ha o łącznej wartości 2 325 390,71 zł, 

2) budynki i budowle – 22 617 277,16 zł, 

3) maszyny energetyczne i maszyny i urządzenia techniczne – 1 146 031,79 zł, 

4) środki transportu – 2 247 167,32 zł, 

5) pozostałe składniki mienia o charakterze wyposażenia – 2 906 910,70 zł. 

 

 

W roku 2021 w trybie przetargowym zawarto warunkową umowę sprzedaży 

nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Olszynka działka nr 192                           

o powierzchni 0,4000 ha za kwotę 11 180,00 zł. Zakupiono działkę nr 179/1 k.m.3 obręb 

Dytmarów o pow. 0,0300 ha z przeznaczeniem na teren rekreacyjny za kwotę  5 000,00 zł. Na 

podstawie  art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejęto działkę nr 553/12 o pow. 

0,0588 ha k.m. 7 obręb Lubrza ( działka wydzielona pod drogę publiczną gminną). 

 

16. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy 
 

Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one               

w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.    

Świadczenia pomocy społecznej są bardzo zróżnicowane. Ich rodzaj i forma uzależnione są 

od sytuacji prawnej i indywidualnej starającego się o pomoc. OPS w Lubrzy podejmuje szereg 

działań w zakresie: 

• wspomagania pieczy zastępczej; 

• przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

• integracji społecznej osób wykluczonych społecznie; 

• usługi opiekuńczych i specjalistycznych usług  opiekuńczych; 

• pomocy w zakresie dożywiania; 

• pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym; 

• świadczeń rodzinnych; 
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• świadczeń wychowawczych; 

• świadczeń dobry start. 

Planowany budżet OPS na rok 2021 wynosił 6 888 634,11 zł, co stanowiło ok. 30% 

wydatków gminy. Zasadniczy wpływ na polepszenie się kondycji mieszkańców mają  wydatki 

rodzinne   m.in.   program   Rodzina   500   Plus, na który w 2021 r. przeznaczono 

4 064 702,89 zł. 

W struktura wydatków na pomoc społeczną w 2021 kształtuje się następująco: 

1) przeciwdziałanie zjawiskom przemocy w rodzinie przeznaczono 282,27 zł;  

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia     

z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 13 532,39 zł; 

3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne                    

i rentowe 155 480,38 zł; 

4) zasiłki stałe 150 361,85 zł; 

5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  opiekuńcze  86 814,55 zł; 

6) pomoc w zakresie dożywiania 57 233,05 ; 

7) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12 995,20 zł; 

8) świadczenia wychowawcze 4 064 702,89 zł; 

9) świadczenia rodzinne,  świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 317 979,20 zł; 

10) wspieranie rodziny (świadczenie „Dobry Start”) 715,86 zł; 

11) wspieranie pieczy zastępczej 25 507,28 zł; 

12) pobyt w domach pomocy społecznej 383 883,02 zł; 

13) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 zł; 

14) Karta Dużej Rodziny 170,78 zł; 

15) ośrodki pomocy społecznej – 398 617,28 zł; 

16) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 11 272,36 zł. 
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17.  Podsumowanie 
 

Celem sporządzenia niniejszego raportu było dokonanie analizy sytuacji finansowej Gminy 

Lubrza, określenie ewentualnego ryzyka zagrożenia wykonywania ustawowych zadań oraz 

przekazanie informacji o tym, co zostało zrealizowane na przestrzeni dwunastu miesięcy 

ubiegłego roku. Zgromadzone materiały oraz przeprowadzone analizy podstawowych 

kategorii finansowych dotyczących gospodarki finansowej Gminy zaprezentowane w raporcie 

dają podstawy do określenia, że rok 2021 był rokiem działań inwestycyjnych oraz rokiem 

realizacji zadań własnych, zleconych, zadań wynikających z odpowiednich ustaw. 

Miniony rok był też rokiem szczególnym ze względu na panującą epidemię SARS-COV-2, 

ale też rokiem, w którym zrealizowano wiele inwestycji związanych z remontami                                  

i modernizacją dróg na terenie Gminy Lubrza. Poprzez realizację tych zadań wzrosła jakość 

życia mieszkańców i poprawił się stan bezpieczeństwa. Oprócz tych działań realizowano też 

zadania remontowe związane z funkcjonowaniem domów kultury, ośrodka kultury oraz 

świetlic. Pozyskano również kwotę 4,25 mln zł z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład” na 

budowę przedszkola w Lubrzy, z programu „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”: kwotę            

2 mln zł na przebudowę ul. Nowej Naprawy w Lubrzy oraz 0,7 mln zł na przebudowę stacji 

uzdatnia wody w Olszynce wraz z modernizacją sieci wodociągowej Gminy Lubrza; wygrano 

także kwotę 1 mln zł w konkursie „Rosnąca odporność” z przeznaczeniem na zakup nowego 

samochodu strażackiego. 

W roku 2021 wydatki oraz dochody budżetu Gminy były zaplanowane w sposób 

realistyczny. Specyfiką samorządowych budżetów jest ich wielokrotne nowelizowanie                      

w ciągu roku, celem urealniania wielkości budżetowych. Dochody zostały wykonane                    

w 98,69% planu, natomiast wydatki zostały wykonane w 74,69% planu. Należy przy tym 

podkreślić, iż realność planowania jest nie tylko postulatem doktryny, ale od roku 2011              

w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej wymogiem prawnym. Ma ona również 

wpływ na jakość podejmowanych decyzji w sprawach finansowych. Urealnienie planowanych 

wydatków umożliwia przesunięcie uwolnionych środków na realizację innych niezbędnych 

zadań bez konieczności szukania dodatkowych zwrotnych źródeł pokrycia wydatków.  

Wskaźnik zadłużenia Gminy na tle porównywalnych jednostek samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego nie jest wysoki, co nie stanowi zagrożenia dla gospodarki 

finansowej gminy. Sytuacja finansowa Gminy wskazuje na brak ryzyka wystąpienia zagrożeń 

w gospodarce finansowej. Na dzień 31.12.2021 r. Gmina zachowuje płynność finansową. Rok 
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2021 zakończył się wynikiem finansowym w wysokości 7 794 486,15 zł. Obciążenie kosztami 

obsługi długu nie stanowi istotnej pozycji po stronie wydatków budżetu. Wieloletnią 

prognozę finansową należy przyjąć jako realną z uwagi na sytuację finansową Gminy. 

Zgromadzone dane nie dają podstaw do uznania, iż aktualnie zagrożone jest wykonywanie 

zadań publicznych przez Gminę Lubrza.  

Gmina stara się działać tak, aby w jak największym stopniu zaspokoić oczekiwania 

mieszkańców, jednak tych oczekiwań i zadań do wykonania jest wiele.  

Rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny Gminy Lubrza, zwiększenie atrakcyjności 

inwestycyjnej, poprawa komfortu życia mieszkańców to podstawowe cele działań na kolejne 

lata. 

 

         Wójt Gminy 

               Mariusz Kozaczek 
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18.  Załącznik  - realizacja uchwał 
 
 

W roku 2021 Rada Gminy Lubrza obradowała na 10 sesjach  na których podjęto 59 

uchwał ( na zgłoszonych 60 projektów): 

- 25 uchwał budżetowych i okołobudżetowych; 

-  5 - uchwał o charakterze organizacyjnym; 

- 1 uchwała w zakresie ochrony zabytków; 

- 1 uchwała dot. spraw obywatelskich; 

- 7 uchwał dot. mienia komunalnego gminy; 

- 4 uchwały dot. współpracy z innymi gminami oraz przystąpienia do związków gminnych,  

     stowarzyszeń,  

 - 5 uchwał dot. programów gminnych ; 

- 1 uchwała  dotycząca oświaty szkolnej; 

- 3 uchwał z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie ; 

- 2 uchwał dot. gospodarki wodno - ściekowej ; 

- 1 uchwała dot. planowania przestrzennego; 

- 2 uchwały dot. zgłoszonych skarg na Wójta lub kierowników gminnych jednostek organiza-

cyjnych ; 

- 2 uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

 
 

Uchwały o charakterze prawa miejscowego publikowane w Dzienniku Urzędowym              
Województwa Opolskiego i ich realizacja: 

L.p Nr uchwały 
w sprawie 

 
status 

1 
Nr XXV/205/2021  

z dnia 23 lutego 2021r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie             
ustalenia wzoru deklaracji                         
o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z 
26.02.2021r. poz. 495) 

2 
Nr XXVI/208/2021  

z dnia 25 marca 2021r. 

zmieniająca uchwałę w spra-
wie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty dla nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz sposobu 
obliczenia opłaty na terenie nieru-

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z 
26.03.2021r. poz. 826) 
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chomości, na których w części za-
mieszkują mieszkańcy, a w części nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne 

3 
Nr XXVI/209/2021  

z dnia 25 marca 2021r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Lubrza na 2021r. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z 
29.03.2021r. poz. 843) 

4 
Nr XXVI/211/2021  

z dnia 25 marca 2021r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Lubrza na rok 2021 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z 
26.03.2021r. poz. 827) 

5 
Nr XXVII/215/2021  

z dnia 27 kwietnia 2021r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Lubrza na 2021r. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z 
.4.05.2021r. poz. 1228) 

6 
Nr XXVIII/222/2021 

 z dnia 24 czerwca 2021r. 

w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie  Lubrza na 
rok szkolny 2021/2022 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z 
25.06.2021r. poz. 1637) 

7 
Nr XXVIII/223/2021  

z dnia 24 czerwca 2021r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Lubrza na 2021r. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z 
.19.07.2021r. poz. 1988) 

8 
Nr XXVIII/226/2021  

z dnia 24 czerwca 2021r. 

w sprawie Regulaminu Dostarczania 
Wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Lubrza 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z 
.28.06.2021r. poz. 1647) 

9 
Nr XXIX/229/2021  

z dnia 3 sierpnia 2021r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Lubrza na 2021r. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z 
.6.08.2021r. poz. 2093) 

10 
Nr XXX/232/2021 z dnia 10 

września 2021r. 
zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Lubrza 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z 
74.10.2021r. poz. 2449) 

11 
Nr XXX/233/2021 z dnia 10 

września 2021r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Lubrza na 2021r. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z 
17.09.2021r. poz. 2093) 

12 
Nr XXXI/237/2021  

z dnia 11 października 
2021r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wy-
boru metody ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
dla nieruchomości, na których za-
mieszkują mieszkańcy oraz sposobu 
obliczenia opłaty na terenie nieru-
chomości, na których w części za-
mieszkują mieszkańcy, a w części nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z 
12.10.2021r. poz. 2578) 

13 
Nr XXXI/238/2021  

z dnia  
11 października 2021r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Lubrza na 2021r. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z 
13.10.2021r. poz. 2586)  

14 Nr XXXII/241/2021 z dnia w sprawie zmiany budżetu Gminy Dziennik Urzędowy Woj. 
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11 października 2021r. Lubrza na 2021r. Opolskiego  z 2.11.2021r. 
poz. 5708) 

15 
Nr XXXII/248/2021r.  

z dnia  
25 października 2021r. 

w sprawie ustalenia zasad wypłacania 
diet radnym gminy 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z 
26.11.2021r. poz. 2952) 

16 
Nr XXXII/249/2021r. 

z dnia  
25 października 2021r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Lubrza na 2021r. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z 
26.11.2021r. poz. 2953) 

17 
Nr XXXIV/251/2021  
z dn. 17.12.2021r. 

w sprawie zasad wynajmowania          
lokali wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu Gminy  Lubrza 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z dn. 
17.12.2021r. poz. 3367 
Uchylona Uchwałą nr 
XXXV/264/2022 z dn. 
14.01.2022r. . 

18 
Nr XXXIV/254/2021  
z dn. 17.12.2021r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie              
wieloletniego programu gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem gmi-
ny Lubrza na lata 2020-2024 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z dn. 
17.12.2021r. poz. 3368 

19 
Nr XXXIV/255/2021  
z dn. 17.12.2021r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Lubrza na 2021r. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z dn. 
17.12.2021r. poz. 3396 

20 
Nr XXXIV/257/2021  
z dn. 17.12.2021r. 

w sprawie określenia wysokości              
stawek podatku od nieruchomości na 
terenie Gminy Lubrza. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z dn. 
17.12.2021r. poz. 3369 

21 
Nr XXXIV/261/2021  
z dn. 17.12.2021r. 

w sprawie uchwalenia budżetu             
Gminy Lubrza na 2022 rok 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z dn. 
23.12.2021r. poz. 3454 

22 
Nr XXXV/262/2021  
z dn. 14.01.2022r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Lubrza na 2022r. 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z dn. 
17.01.2022r. poz. 172 

23 
Nr XXXV/264/2021  
z dn. 14.01.2022r. 

w sprawie zasad wynajmowania           
lokali wchodzących w skład             
mieszkaniowego zasobu Gminy   
Lubrza 

Dziennik Urzędowy Woj. 
Opolskiego  z dn. 
14.01.2022r. poz. 164 

 
Uchwały o charakterze aktów prawa miejscowego przekazano do Redakcji Dziennika                    
Urzędowego celem ich publikacji (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.Dz. U z 2019r., poz.1461)). 


