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I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Wstęp
Raport o stanie gminy Lubanie opracowano w związku z wejściem w życie art. 28aa
ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.
zm. ), który stanowi, że Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport
o stanie gminy.
Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą
i społeczną gminy Lubanie. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach
funkcjonowania gminy według stanu na dzień 31.12.2019r.
Raport ukazuje również trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na
faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju gminy.
Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy:
- demografia,
- finanse gminy,
- inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w sołectwach,
- działalność gospodarcza,
- warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi,
gospodarka odpadami),
- zagospodarowanie przestrzenne,
- oświata,
- kultura
- sport
- polityka społeczna
2. Charakterystyka Gminy
2.1. Położenie i powierzchnia gminy.
Gmina Lubanie została utworzona 1 października 1982r. Położona jest na terenie
województwa Kujawsko-Pomorskiego i stanowi część powiatu włocławskiego. Od północy
i zachodu gmina graniczy z gminami powiatu aleksandrowskiego, od południa z miastem
Włocławek i gminą Brześć Kujawski, natomiast wschodnią, naturalną granicę tworzy rzeka
Wisła.
Pod względem administracyjnym jest podzielona na 19 sołectw i 24 miejscowości.
Łączna powierzchnia gminy wynosi 6930 ha, z czego 1479 ha zajmują lasy i grunty leśne.
Gmina położona jest w ciągu korytarza transportowego o zasięgu transeuropejskim północ –
południe – obecnie z drogą krajową Nr 91 Gdańsk – Cieszyn, z linią kolejową
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pierwszorzędną 2-torową zelektryfikowaną Piła – Toruń – Kutno o znaczeniu państwowym
i o docelowej prędkości (120 km/h), z przystankiem w miejscowości Lubanie oraz autostradą
A-1. System komunikacyjny składa się z sieci dróg kołowych z oraz kolei normalnotorowej.
Teren gminy Lubanie łączy się z zewnętrznym układem komunikacji drogowej regionu za
pomocą sieci dróg wojewódzkich i powiatowych.
Długość dróg gminnych ogółem wynosi 85,6 km, z czego blisko 56,2 km ma nawierzchnię
twardą. Pozostałe drogi posiadają nawierzchniętłuczniową (17,0 km) oraz z gruntu rodzimego
(12,4 km).Gmina jest w 99,9 % zwodociągowana i w 40,7 % skanalizowana.
Sąsiedztwo Wisły tworzy sytuację położenia gminy w Krajowej Sieci Ekologicznej
EKONET – POLSKA. Ponadto pas nadwiślański gminy położony jest w Obszarze
Chronionego Krajobrazu „Nizina Ciechocińska” oraz Natura 2000.
Na terenie gminy znajduje się ogólnodostępna stacja paliw, położona wzdłuż drogi krajowej
nr 91 w miejscowości Mikanowo. Samodzielne zespoły parkingowe umożliwiające
parkowanie większej liczby pojazdów zlokalizowane są głównie w miejscowości Lubanie:
przed urzędem gminy, domem kultury, kościołem, za przedszkolem.
Na terenie gminy Lubanie można spotkać obiekty wpisane do rejestru zabytków,
w tym jest zespół kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja Biskupa w Lubaniu. Ochronie
konserwatorskiej podlegają natomiast cmentarz ewangelicki w Bodzi z końca XIX w. i zespół
dworsko-parkowy w Kaźmierzewie, u stóp którego znajdują się stawy.
Gmina Lubanie czynnie wspiera tradycję regionalną, czego przykładem jest
działająca orkiestra dęta i zespół folklorystyczny „Kujawy Nadwiślańskie”.
2.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne
Gmina Lubanie liczy 15 radnych. Przy radzie działają następujące stałe komisje:
•

Komisja Rewizyjna

•

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

•

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku
Publicznego

•

Komisja Budżetu i Finansów

•

Komisja Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji

•

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

2.3. Gminne jednostki organizacyjne:
•

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

•

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu

•

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu
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•

Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie

•

Centrum Usług Wspólnych

•

Szkoła Podstawowa w Lubaniu im. Jana Pawła II

•

Samorządowe Przedszkole w Lubaniu im. Jana Pawła II

•

Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie im. Ziemi Kujawskiej

•

Szkoła Podstawowa w Ustroniu im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

2.4. Sołectwa
W skład Gminy Lubanie wchodzi 19 sołectw:
1. LUBANIE - powierzchnia ogólna wynosi 608 ha, wieś gminna o wykształconym
centrum

z

mieszkaniowo-usługowym,

podstawową,

budynkiem

gimnazjum,

urzędem
nowym

gminy,

kościołem,

budynkiem

szkołą

przedszkola

samorządowego, halą sportową z szatniami, budynkiem GOK-u, remizą i świetlicą
OSP KSRG Lubanie, usługami pocztowo-telekomunikacyjnymi, handlowymi itp.
Funkcjonuje tu również Lubańskie Towarzystwo Piłkarskie dysponujące boiskiem
sportowym

z

dobrze

utrzymaną

płytą

i zadaszonymi trybunami, boisko Orlik oraz nowy plac zabaw dla dzieci w sąsiedztwie
szkoły.
2. BARCIKOWO - powierzchnia ogólna 318 ha, zabudowa częściowo rozproszona,
położona w północnej części gminy z nowym, strzeżonym i oświetlonym przejazdem
kolejowym. Główna droga biegnąca przez wieś jest pokryta asfaltem.
3. BODZIA - powierzchnia ogólna 131 ha, zabudowa zwarta położona głównie po
jednej stronie drogi gminnej. Znajduje się nowa świetlica wiejska oraz wszystkie drogi
bitumiczne. Gospodarstwa zróżnicowane pod względem wielkości i okresu
wybudowania. We wsi znajduje się cmentarz poniemiecki z okresu II wojny
światowej oraz tablica informacyjna dotycząca odkryć archeologicznych grobów z X
wieku.
4. GĄBINEK - powierzchnia ogólna 300 ha, sieć osadnicza oparta na zabudowie
jednorodzinnej. Wieś charakteryzuje się dobrze rozwiniętą infrastrukturą drogową
i telekomunikacyjną. Zlokalizowana jest tu tłocznia gazu, zakład produkcyjny i punkt
handlowy. Ponadto funkcjonuje tu świetlica wiejska, przy świetlicy znajduje się
miejsce ogniskowe, boisko plażowe, plac zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna.
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5. JANOWICE - (wsie Janowice, Zapomnianowo i Przywieczerzynek). Powierzchnia
ogólna 443 ha. W Janowicach jest usytuowany przystanek PKS, zakład produkcyjny
oraz świetlica i remiza OSP KSRG.Dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa.
6. KAŁĘCZYNEK - powierzchnia ogólna 163,2 ha. W Kałęczynku funkcjonuje nowa
świetlica wiejska oraz bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa.
7. KAŹMIERZEWO - powierzchnia ogólna 287 ha, zabudowa średniej wielkości
rozproszona. 2 przystanki PKS przy drodze krajowej nr 91. Dobrze rozwinięta
infrastruktura drogowa.
8. KUCERZ - (wsie Kucerz i Mikorzyn). Powierzchnia ogólna 235 ha. W Mikorzynie
zlokalizowana jest gminna oczyszczalnia ścieków, PSZOK, Zakład Gospodarki
Komunalnej. Główne drogi biegnące przez wsie są utwardzone asfaltem.
9. MIKANOWO A - powierzchnia ogólna blisko 700 ha, zabudowa skupiona głównie
przy drodze powiatowej, stacja benzynowa przy drodze krajowej nr 91. Bardzo dobrze
rozwinięta infrastruktura drogowa.
10. MIKANOWO B - (wsie Mikanowo B i Dąbrówka). Powierzchnia ogólna około 1045
ha z zabudową w większości mieszkaniową. Wieś Dąbrówka jest małą enklawą
śródleśną. W 2018 r. na zakupionej przez samorząd nowej działcepowstał plac zabaw
dla dzieci wraz z zewnętrzną siłownią oraz ogrodzeniem.W 2019 r. powstało KGW
Mikanowo.
11. SARNÓWKA - powierzchnia ogólna 305 ha, zabudowa skupiona na rozwidleniu
dróg gminnych i drogi powiatowej. W 2018 r. powstało miejsce rekreacyjne m. in.
z pomostem, placem zabaw przy stawie, położonym w centrum wsi. Większość dróg
została utwardzona masą bitumiczną.
12. PRZYWIECZERZYN - powierzchnia ogólna blisko 220 ha z zabudową
rozproszoną, położoną przy kilku drogach gminnych. W Przywieczerzynie
funkcjonuje szkoła podstawowa z boiskiem do piłki nożnej i placem zabaw.
Większość dróg została utwardzona asfaltem.
13. SIUTKÓWEK - powierzchnia ogólna 317 ha, zabudowa rozproszona. Sołectwo
przecięte drogą krajową nr 91, dwa przystanki PKS. Główne trakty zostały
utwardzone masą bitumiczną.
14. TADZIN - powierzchnia ogólna wynosi 260 ha, zabudowa luźno położona głównie
przy drodze wojewódzkiej.
15. USTRONIE - (wsie Ustronie i Kolonia Ustrońska). Powierzchnia ogólna 444 ha,
zabudowa w większości rozproszona przy drogach gminnych i powiatowych.
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W Ustroniu znajduje się remiza i świetlica strażackaw której funkcjonuje Ochotnicza
Straż Pożarna. Jest też szkoła podstawowa z placem zabaw, trawiastym boiskiem do
piłki nożnej i utwardzonym do piłki koszykowej. Dobrze rozwinięta infrastruktura
drogowa.
16. WŁOSZYCA - (wsie Włoszyca Lubańska i Kocia Górka). Powierzchnia ogólna
wynosi 144 ha, zabudowa rozproszona wzdłuż dróg gminnych.
We wsi Kocia Górka funkcjonuje świetlica wiejska oraz plac zabaw.Większość dróg
posiada nawierzchnię asfaltową. W 2019 r. powstało KGW Sołectwa Włoszyca.
17. PROBOSTWO GÓRNE - powierzchnia ogólna wynosi 316 ha, zabudowa
zagrodowa i mieszkaniowa wzdłuż dróg gminnych i drogi powiatowej. Wszystkie
drogi posiadają nawierzchnię asfaltową.
18. PROBOSTWO DOLNE - powierzchnia ogólna 232 ha, zabudowa jednorodzinna
przy drogach gminnych, drodze powiatowej oraz jako osiedle przy trakcji kolejowej.
Większość dróg posiada nawierzchnię bitumiczną.
19. ZOSIN - powierzchnia ogólna 214 ha. Większość zabudowań położonych jest wzdłuż
nowej asfaltowej drogi gminnej, biegnącej przez wieś.
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2.5. Ludność i dynamika zmian
Gminę Lubanie zamieszkuje 4545 mieszkańców
Stan na dzień

Liczba ludności

31.12.2017 r.

4.580

31.12.2018 r.

4.567

31.12.2019 r.

4.545

Urodzenia w gminie Lubanie:
Rok

Chłopcy

Dziewczynki

Razem

2017

29

16

45

2018

25

21

46

2019

23

21

44

Zgony w gminie Lubanie
Rok

Mężczyźni

Kobiety

Razem

2017

34

19

53

2018

21

23

44

2019

33

24

57

Małżeństwa w gminie Lubanie
Rok

Liczba małżeństw

2017

31

2018

38

2019

32

2.6. Gospodarstwa rolne
W rozwoju gospodarczym gminy podstawowe i decydujące znaczenie pełni funkcja rolnicza.
W strukturze użytkowania ziemi największą powierzchnię 4840,9 ha zajmują użytki rolne.Ze
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względu na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość gminy będzie w dalszym ciągu
wiązała się z rozwojem rolnictwa. Podstawowym źródłem utrzymania dla większości
ludności gminy jest rolnictwo.
W gminie Lubanie funkcjonują 661 gospodarstwa rolne, w tym:
lp.

Powierzchnia gospodarstw

Ilość gospodarstw

1

1-2 ha

193

2

2,01 – 5 ha

181

3

5,01 – 7 ha

76

4

7,01 – 10 ha

73

5

10,01 – 15 ha

71

6

Powyżej 15 ha

67

2.7. Podmioty gospodarcze
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według
stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które
mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Lubanie obejmowała 348 pozycji,
z czego status „aktywny” posiadały 150 podmioty, status „wykreślony” posiadało 168
podmiotów, status „zawieszony” posiadały 17 podmioty, a liczba podmiotów do prowadzenia
działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 12 pozycji. Podmioty
gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady
rodzinne. Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, sklepy
spożywcze i ogólnoprzemysłowe, handel i naprawy pojazdów samochodowych.
2.8. Stowarzyszenia,związki i koła działające na terenie gminy Lubanie
•

Lubańskie Towarzystwo Piłkarskie Lubanie

•

OSP KSRG Lubanie

•

OSP KSRG Janowice

•

OSP Ustronie

•

Związek Emerytów i Rencistów

•

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

8

•

Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskichwraz z podległymi Kołami Gospodyń
Wiejskich w Lubaniu, Barcikowie, Bodzi, Gąbinku, Janowicach, Kałęczynku,
Kaźmierzewie,

Kucerzu,

Mikanowie,

Mikorzynie,

Probostwie

Dolnym,

Przywieczerzynie, Tadzinie, Sarnówce, Ustroniu, Włoszycy Lubańskiej i w Zosinie.

II. INFORMACJE FINANSOWE
1. Wykonanie budżetu
1.1. Wykonanie dochodów
Plan dochodów na koniec 2019 roku wynosił 22.505.545,79 zł w tym dochody bieżące
stanowiły 21.943.172,79 zł a majątkowych 562.373,00 zł. Dochody wykonane ogółem to
kwota 22.527.533,97 zł tj. 100,10% planu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości

22.129.488,07 zł a majątkowe 398.045,90 zł.
Analiza źródeł dochodów budżetowych wykazała, że dochody majątkowe za 2019 rok
wynoszą 398.045,90 zł i stanowią 70,78% planowanych.
W skład dochodów majątkowych wchodzą dofinansowania inwestycji:
1) dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej Kaźmierzewo - Ustronie",
w ramach realizacji operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wysokości
275.123,00 zł,
2) dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pochodzące
Marszałkowskiego Województwa

z

budżetu Urzędu

Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w kwocie

40.940,00 zł na zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kocia Górka”,
3) pomoc finansowa w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych
Małej Infrastruktury Sportowej”

w ramach „Kujawsko – Pomorskiej

w wysokości 25.000,00 zł,

na realizację zadania

pn. "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Lubanie",
4) dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu
rozwoju małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym –
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 w wysokości 23.898,90 zł na realizację
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zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant podstawowy – 1 obiekt
w miejscowości Gąbinek”.
5) dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w 2018 roku pn. "Zagospodarowanie
terenu na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w miejscowości Sarnówka gm. Lubanie"
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez

społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich w wysokości 33.084,00 zł.
Ponadto zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla
Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu” w wysokości 163.226,00 zł, których nie otrzymano
w 2019 roku na rachunek gminy.
W analizowanym okresie nie odnotowano wpływów ze sprzedaży składników mienia
komunalnego (w 2018 roku uzyskano kwotę 28.790,00 zł).
W porównaniu do 2018 roku dochody budżetowe zwiększyły się jedynie o 19.529,38
zł. Zmniejszenie dochodów budżetowych odnotowano w dofinansowaniach inwestycji i zadań
bieżących ze środków unijnych i innych dotacjach. Dochody z tego tytułu w 2018 roku
wynosiły 2.707.845,25 zł

a w 2019 roku uzyskano w wysokości 766.348,28zł

i w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się o 1.941.496,97zł. Udział procentowy
tych dochodów w strukturze stanowi 3,40%. Najwyższy wskaźnik procentowy w strukturze,
bo 44,37% stanowią dochody własne. Wykonanie dochodów własnych za 2019 rok wynosiło
9.994.991,81 zł podczas gdy za 2018 rok była to kwota 9.052.752,59 zł. Wpływy zwiększyły
się o 942.239,22 zł.
O kwotę 33.934,56 zł zwiększyły się dochody z tytułu dotacji na zadania własne
i realizowane w ramach porozumień, które na koniec 2019 roku zamknęły się kwotą
940.935,82 zł (za 2018 rok – 907.001,26 zł).
Subwencja ogólna w porównaniu do 2018 roku zwiększyła się o 262.426,00 zł.
Wpływy z tego tytułu wynosiły 5.133.313,00 zł a ich udział procentowy w strukturze to
22,79%.
Dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego w 2018 roku uzyskano
w wysokości 28.790,00 zł natomiast w 2019 roku nie uzyskano dochodów z tego tytułu.
Dotacje na zadania zlecone uzyskano w wysokości 5.691.945,06 zł i w porównaniu do
2018 roku zwiększyły się o kwotę 751.216,57 zł. Ich udział procentowy w strukturze
dochodów budżetowych stanowi 25,26% w analizowanym okresie.
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Analiza podstawowych dochodów podatkowych wykazała, że dochody z tego tytułu
w porównaniu do 2018 roku zwiększyły się o 834.963,77 zł. Udziały we wpływach budżetu
państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zamknęły się kwotą
2.985.241,95 zł i zwiększyły się w porównaniu do 2018 roku o 468.161,89 zł.
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zamknął się kwotą 478.930,87 zł
i w porównaniu do 2018 roku zwiększył się o 10.469,40 zł. Podatek od nieruchomości od
osób fizycznych i prawnych zwiększył się w porównaniu do 2018 roku o 78.938,14 zł
i wynosił 5.058.511,57 zł. Za 2018 rok – 4.979.573,43 zł.
Wpływy z podatku leśnego zmniejszyły się o 1.357,08 zł i zamknęły się kwotą
51.123,92 zł (za 2018 rok – 52.481,00 zł).
Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
zmniejszyły się o 16.024,00 zł i wynoszą 119.396,00 zł (za 2018 rok – 135.420,00 zł).
Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują urzędy skarbowe i dochody
przekazują na rachunek gminy. Za 2019 roku wpływy z tego tytułu wynoszą 96.409,69 zł
i zmniejszyły się w porównaniu do 2018 roku o 18.865,47 zł. Wpływów z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej za 2019 rok nie
odnotowano.
Wpływy z podatku od spadków i darowizn zmniejszyły się o 4.442,00 zł i wynoszą
23.375,00 zł (za 2018 rok – 27.817,00 zł).
Opłata skarbowa wynosiła 14.421,00 zł a w 2018 roku 14.050,00 zł. Wpłaty z tytułu
opłaty eksploatacyjnej zwiększyły się o 27.779,28 zł do kwoty 42.685,34 zł (w 2018 roku
14.906,06 zł). Opłata targowa z kwoty 3.002,00 zł w 2018 roku zmniejszyła się do 1.722,00 zł
w 2019 roku (zmniejszenie o 1.280,00 zł). Opłata za odpady komunalne za 2018 rok wynosiła
403.811,40 zł, a za 2019 rok 695.024,01 zł (wzrost o 291.212,61 zł).
W pierwszej części dochodów opisano już źródła dochodów majątkowych, strukturę
dochodów oraz źródła podstawowych dochodów podatkowych, nadszedł więc czas na
podanie wszystkich źródeł dochodów bieżących.
Dochody bieżące wykonano w minionym roku w 100,85%.
To oznacza, że na rachunek gminy wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 22.129.488,07 zł.
i składają się z:
1) wpływów z podatków i opłat w kwocie – 6.804.729,48 zł,
2) udziałów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych i prawnych – 2.985.241,95 zł,
3) wpływów z tytułu wynajmu składników mienia – 119.874,28 zł,
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4) subwencji ogólnej – 5.133.313,00 zł,
5) dotacji ogółem i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7.001.183,26 zł
* dofinansowanie z Powiatu Włocławskiego w wysokości 55.461,07 zł na realizację zadania
pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg”,
* umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubanie” w kwocie
15.663,29 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących ze środków unijnych – 368.302,38 zł:
* dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 368.302,38 zł na
zadanie bieżące pn.”Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych
w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie” realizowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
6) pozostałe dochody i odsetki – 85.146,10 zł.
Największy udział procentowy w strukturze mają dochody planowane w dziale 756
i są to dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wskaźnik
procentowy udziału w strukturze dla działu 756 wynosi 39,70%.
Drugie miejsce w strukturze dochodów według działów należy do działu 855 –
Rodzina i wynosi 23,25%. Trzecie miejsce przypada dla działu 758 – Różne rozliczenia. Dla
tych dochodów wskaźnik procentowy wynosi 22,84%. Różnica do 100% wynosi 14,21%
i należy do działów: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3,33% , 801 –
Oświata i wychowanie – 3,23%, 852 - Pomoc społeczna – 2,79%, 010 – Rolnictwo
i łowiectwo – 1,70%, 600 - Transport i łączność – 1,65%, 750 – Administracja publiczna –
0,55%, 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 0,35%, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 0,22%, 926 - Kultura fizyczna 0,22%, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,16%, 020 – Leśnictwo 0,01%. Wskaźnik
procentowy udziału w strukturze dla pozostałych działów tj.: 710 – Działalność usługowa,
720 – Informatyka, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynosi 0%.
1.2. Wykonanie wydatków
Plan wydatków budżetowych na koniec 2019 roku wynosił 23.260.948,85 zł, z czego
zrealizowano 21.918.986,72 zł, co stanowi 94,23%.
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Z podanych wielkości na wydatki bieżące zaplanowano 21.516.634,87 zł, a wykonano
20.335.811,44 zł tj. 94,51%.
Plan wydatków majątkowych wynosił 1.744.313,98 zł, wykonanie natomiast zamknęło się
kwotą 1.583.175,28 zł przy wskaźniku realizacji 90,76%.
W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na następujące zadania
inwestycyjne:
1. Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Lubanie - 41.409,49 zł,
2. Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w
miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probostwo Górne i Probostwo Dolne polegające na
modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 - 32.595,00 zł,
3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probostwo Dolne
- 325,96 zł,
4.Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I: budowa pompowni sieciowej wody użytkowej
w miejscowości Kałęczynek - 20.000,00 zł,
5. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie
- 1.300,00 zł ,
6. Przywrócenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka –
budowa stawu rybnego - 457,68 zł,
7. Rozbudowa drogi gminnej Kaźmierzewo – Ustronie - 604.664,99 zł,
8.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kocia Górka - 331.607,09 zł,

9. Rozbudowa drogi gminnej Lubanie - Krzyżówki - 19.637,90 zł,
10. Rozbudowa drogi w miejscowości Kucerz- dokumentacja - 2.593,20 zł,
11. Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Janowice - dokumentacja - 93,20 zł,
12. Rozbudowa ciągu dróg gminnych w miejscowościach Lubanie – Dąbrówka (etap I:
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190170C od km 0+005 do km 0+125 oraz
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190148C od km 0+000 do km 0+728)
- 14.404,30 zł,
13. Przebudowa drogi gminnej nr 190131C w miejscowości Mikanowo od km 0+000 do km
0+720 - 8.062,20 zł,
14. Wykup gruntów na terenie Gminy Lubanie – regulacja stanu prawnego dróg
- 14.152,59 zł
15. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy
Lubanie - 1.224,00 zł,
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16.Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele
świetlicy w ramach integracji społecznej - 28.887,80 zł,
17.Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele
świetlicy w ramach integracji społecznej - 29.356,00 zł,
18. Zakup budynku przy świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu

- 44.000,00 zł,

19. Rozbudowa i doposażenie PSZOK, w szczególności: modernizacja obiektów wraz
z niezbędną infrastrukturą, w szczególności budowa rampy, wyposażenie
w specjalistyczne kontenery i pojemniki, wyposażenie w urządzenia oraz pojazdy
(np. ładowarka teleskopowa)

- 14.500,00 zł,

20. Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu - 256.523,98 zł,
21. Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
i placu sportowego w ramach integracji społecznej - 11.688,30 zł,
22. Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Lubanie- 54.393,80 zł,
23. Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant podstawowy – 1 obiekt w miejscowości
Gąbinek - 51. 297,80 zł.
Reasumując powyższe stwierdza się, że wydatki bieżące realizowane były
proporcjonalnie do planu, a majątkowe wykonane zostały nieco niżej.
Na niski wskaźnik wykonania planu wpłynęły niewykorzystane środki zaplanowane
na zadania inwestycyjne związane z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej, budową instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej,
rozbudową i doposażeniem PSZOK oraz modernizacją dróg, które będą realizowane w 2020
roku.
Planowany wynik finansowy na 2019 rok to deficyt w wysokości 755.403,06 zł.
Za miniony okres sprawozdawczy wypracowano nadwyżkę w wysokości 608.547,25 zł.
Zgodnie z planem na koniec grudnia 2019 roku operacyjna nadwyżka budżetowa
dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosiła 426.537,92 zł a powiększona
o wolne środki z lat ubiegłych wynosiła 1.452.768,98 zł.
Wpływy z dochodów bieżących za 2019 rok wykonano w wysokości 22.129.488,07 zł
a wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 20.335.811,44 zł. Nadwyżka operacyjna za okres
sprawozdawczy wynosi 1.793.676,63 zł.
Stan finansów gminy:
- udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 44,37%,
- udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 7,22%,
- zadłużenie ogółem – 4.133.817,10 zł,
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- poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia – 669.836,47 zł.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa
Zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku wyniosło 4.142.162,16 zł co stanowi 18,39 %
w stosunku do dochodów wykonanych.
Zrealizowane przychody zamknęły się kwotą 1.296.231,06 zł z czego wolne środki
uzyskano w wysokości 1.026.231,06 zł i zaciągnięto kredyt bankowy w kwocie
270.000,00 zł.
Rozchody budżetu dotyczące spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
poniesiono w analizowanym roku w wysokości 540.828,00 zł i przeznaczono na spłatę
zobowiązań finansowych w następujących wielkościach:
1) 26.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Zakup pojemników metalowych do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubanie",
2) 38.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na terenie Gminy Lubanie",
3) 30.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Zakup ciągnika wraz z wozem asenizacyjnym do
wywozu ścieków",
4) 20.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją
chemiczno-ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu",
5) 47.000,00 zł pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn "Remont - modernizacja i
częściowa rozbudowa kanalizacji sanitarnej od narożnika działki nr 52/4 do narożnika
działki nr 52/8 - etap I i od narożnika działki 52/8 do granicy działki 47/5 - etap II",
6) 30.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na
"Przebudowę ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie
w połączeniu z budową ścieżki edukacyjnej",
7) 108.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku
Spółdzielczym na realizację inwestycji pn: "Remont i modernizację drogi gminnej
w Ustroniu",
8) 27.868,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych",
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9) 170.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej na realizację inwestycji pn: "Remont - modernizacja drogi gminnej Bodzia Sarnówka",
10) 32.960,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Budowę solarnego oświetlenia drogowego",
11) 8.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości
z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zosin”,
12) 3.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości
z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na
dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”.
W kolejnych latach rozchody zaplanowano w następujących wielkościach:
w 2020 roku - 522.972,76 zł
w 2021 roku - 518.871,28 zł,
w 2022 roku - 511.973,06 zł,
w 2023 roku - 525.000,00 zł,
w 2024 roku - 525.000,00 zł,
w 2025 roku - 535.000,00 zł,
w 2026 roku - 525.000,00 zł,
w 2027 roku - 470.000,00 zł.
W 2019 roku wydatki na obsługę długu zamknęły się kwotą 109.371,95 zł i w następnych
latach objętych prognozą zaplanowano:
w 2020 roku - 150.000,00 zł
w 2021 roku - 120.000,00 zł,
w 2022 roku - 110.000,00 zł,
w 2023 roku - 100.000,00 zł,
w 2024 roku - 90.000,00 zł,
w 2025 roku - 80.000,00 zł,
w 2026 roku - 60.000,00 zł,
w 2027 roku - 50.000,00 zł.
Łączne spłaty zobowiązań wraz z kosztami obsługi długu wyniosły 650.199,95 zł co stanowi
2,89% w stosunku do dochodów wykonanych za 2019 rok.
Zadłużenie ogółem do planowanych dochodów w kolejnych latach wyniesie:
2020 rok - 19,38%, 2021 rok - 16,25%, 2022 rok - 14,39%, 2023 rok - 11,78%, 2024 rok 9,24%, 2025 rok - 6,73%, 2026 rok - 4,34%, 2027 rok - 0,00%.
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W 2019 roku i w kolejnych latach objętych prognozą wskaźnik łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń został spełniony. Na 2020 rok wynosi 3,67%,
2021 rok - 2,92%, 2022 rok - 3,95%, 2023 rok - 3,90%, 2024 rok - 3,78%, 2025 rok - 3,71%,
2026 rok - 3,47%, 2027 rok - 6,09%.
Po wypracowaniu nadwyżki budżetowej za 2019 rok odstąpi się od zaciągnięcia
zobowiązania w 2020 roku z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości
522.972,76 zł. Prognozowana nadwyżka w kolejnych latach przeznaczona zostanie na spłatę
zobowiązań wcześniej zaciągniętych.
Przedsięwzięcia inwestycyjne w Gminie Lubanie zaplanowano w wielkościach
wynikających z możliwości budżetu gminy po zaplanowaniu wydatków bieżących oraz spłat
rat kredytów i pożyczek (rozchody). Prognozuje się, iż wydatki majątkowe będą wykazywać
tendencję rosnącą, która związana jest z planowaną nadwyżką operacyjną oraz
pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.
3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubanie za 2019 rok
Wartość składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Lubanie według
stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 62.681.288,60zł.
Podane niżej zestawienie mienia komunalnego według poszczególnych grup
przedstawia różnice wzrostu bądź spadku wartości na przestrzeni 2019 roku.
Wartość brutto (zł) w latach

Różnice (zł)

Nazwa grupy
1.
Grupa „0” – Grunty

2018

2019

Wzrost

Spadek

2.

3.

4.

5.

879.196,20

2.658.101,86

1.778.905,66

-

13.752.058,71

13.796.058,71

44.000,00

-

36.747.906,30

37.658.878,72

910.972,42

-

94.894,46

94.894,46

-

-

Grupa „1” – Budynki
i lokale
Grupa „2” – Obiekty
inżynierii lądowej
i wodnej
Grupa „3” – Kotły
i maszyny
energetyczne
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Grupa „4” – Maszyny,
urządzenia i aparaty
ogólnego
zastosowania
Grupa „5” –
Specjalistyczne
maszyny, urządzenia

691.871,10

621.260,78

-

70.610,32

95.395,00

94.096,00

-

1.299,00

668.281,91

708.776,01

40.494,10

-

2.703.296,04

2.703.296,04

-

-

631.059,31

732.091,73

101.032,42

-

126.634,44

273.119,04

146.484,60

-

56.390.593,47

59.340.573,35

3.021.889,20

71.909,32

i aparaty
Grupa „6” –
Urządzenia techniczne
Grupa „7” – Środki
transportu
Grupa „8” –
Narzędzia, przyrządy
ruchome
i wyposażenie
Inwestycje rozpoczęte
Ogółem

Grupa „0” Grunty – Wartość gruntów na dzień 31 grudnia
2.658.101,86 zł.

2019 roku wynosiła

Stan mienia w grupie „0” zwiększył się w odniesieniu do 2018 roku

o 1.778.905,66 zł.
Zmiany wartości mienia w grupie „0” spowodowane były:
-

zmniejszeniem o kwotę

6.375,53 zł – przekazanie w ramach zamiany działki nr

194/2 w m. Mikanowo pow. 1,0161ha na rzecz Skarbu Państwa

- Państwowe

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włocławek,
-

zwiększeniem o kwotę 79.401,19 zł – przyjęcie w ramach zamiany działek od
Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Włocławek: działka nr 465/1 o pow. 0,4279 ha w m. Mikanowo, działka nr 396/1
o pow. 0,2412 ha w m. Mikanowo, działka nr 25/4 o pow. 0,0545 ha w m. Kucerz,
działka nr 49/6 o pow. 0,0355 ha w m. Kucerz,

-

zwiększeniem o kwotę 13.300,00 zł – darowizna, grunty orne

(użytek rolny)

o powierzchni 0,1317 ha w miejscowości Siutkówek,
-

zwiększeniem na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach
komunalizacji mienia, a tym samym nabycia przez Gminę Lubanie nieodpłatnie
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własności mienia Skarbu Państwa stanowiącego nieruchomości gruntowe o łącznej
powierzchni 9,8451 ha na łączną kwotę 1.633.212,00 zł w miejscowościach: Kocia
Górka, Ustronie, Kaźmierzewo, Probostwo Dolne i Mikanowo,
-

zwiększeniem o kwotę 15.015,00 zł – odszkodowania za przejęte grunty pod drogę
w miejscowości Kaźmierzewo wraz z kosztami wpisu zmiany w księgach
wieczystych,

-

zwiększeniem o kwotę 44.353,00 zł – odszkodowania za przejęte grunty pod drogę
w miejscowości Ustronie wraz z kosztami wpisu zmiany w księgach wieczystych,

Grupa „1” Budynki i lokale – Wartość budynków i lokali na dzień 31 grudnia 2019 roku
wynosiła 13.796.058,71 zł. Stan mienia w grupie „1” zwiększył się w odniesieniu do 2018
roku o 44.000,00 zł w wyniku zakupu budynku przy Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ustroniu.
Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2019 roku wynosiło 3.830.025,98 zł.
Grupa „2” Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – Wartość obiektów inżynierii lądowej i
wodnej na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 37.658.878,72 zł. Stan mienia w grupie „2”
zwiększył się w odniesieniu do 2018 roku o 910.972,42 zł.
W 2019 roku oddano do użytkowania:
-

drogę w miejscowości Kocia Górka o wartości 340.181,89 zł,

-

drogę w miejscowości Kaźmierzewo o wartości 187.347,41 zł,

-

drogę w miejscowości Ustronie o wartości 383.443,12 zł,

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2019 roku wyniosło 17.509.177,00 zł.
Grupa „3” Kotły i maszyny energetyczne – Wartość kotłów i maszyn energetycznych na
dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 94.894,46 zł. Stan mienia w grupie „3” nie uległ
zmianie w odniesieniu do 2018 roku.
Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2019 roku wyniosło 29.513,98 zł.
Grupa „4” - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – Wartość maszyn,
urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania
621.260,78 zł.

na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła

Stan mienia w grupie „4” zmniejszył się w odniesieniu do 2018 roku

o 70.610,32 zł.
Zmiana spowodowana była likwidacjąmienia w Szkole Podstawowej w Lubaniu tj.
komputerów, drukarki na łączna kwotę 70.610,32 zł.
Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2019 roku wynosiło 618.922,78 zł.
Grupa „5” - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – Wartość specjalistycznych
maszyn, urządzeń i aparatów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 94.096,00 zł. Stan
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mienia

w

grupie

„5”

zmniejszył

się

w

odniesieniu

do

2018

roku

o 1.299,00 zł.
Zmiana spowodowana była likwidacją mienia w Szkole Podstawowej w Lubaniu – telefax na
kwotę 1.299,00 zł.
Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2019 roku wynosiło 94.096,00 zł.
Grupa „6”– Urządzenia techniczne – Wartość urządzeń technicznych na dzień 31 grudnia
2019 roku wynosiła 708.776,01 zł . Stan mienia w grupie „6” zwiększył się
w odniesieniu do 2018 roku o 40.494,10 zł.
Zmiany wartości mienia w grupie „6” spowodowane były:
-

zwiększeniem o kwotę 72.059,48 zł - Aktywny zestaw liniowy dla Gminnego
Ośrodka Kultury,

-

zwiększeniem o kwotę 22.986,93 zł - Zestaw aktywny dla Gminnego Ośrodka
Kultury,

oraz
-

w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu w ramach posiadanego mienia tj.
nagłośnienie (głośniki, mikrofony, monitor aktywny oraz głośnik basowy aktywny) o
łącznej wartości 54.552,31 zł sprzedano mienie o wartości 43.962,75 zł a pozostałe
mienie o wartości 10.589,56 zł zostało przeklasyfikowane do pozostałych środków
trwałych.

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2019 roku wynosiło 269.216,99 zł.
Grupa „7”- Środki transportowe – Środki transportowe stanowiące własność

gminy

znajdują się w ewidencji:
-

Urzędu Gminy gdzie ich wartość wynosi 1.215.588,24 zł,

-

Centrum Usług Wspólnych

w Lubaniu, wartość

tych składników wynosi

1.182.167,80 zł,
-

Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie - ich wartość to 305.540,00 zł.

Wartość środków transportu na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 2.703.296,04 zł i w stosunku
do 2018 roku nie uległa zmianie.
Umorzenie wyżej wymienionych składników majątkowych wynosiło 2.452.956,76 zł.
Grupa „8’” – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – Wartość narzędzi,
przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 732.091,73
zł. Stan mienia w grupie „8” zwiększył się w odniesieniu do 2018 roku o 101.032,42 zł.
W 2019 roku oddano do użytkowania:
-

Otwartą Strefę Aktywności w miejscowości Gąbinek o wartości 51.297,80 zł,
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-

Infrastrukturę sportowo - rekreacyjną w miejscowości Lubanie o wartości 54.393,80
zł,

oraz
-

zlikwidowano mienie w Szkole Podstawowej w Lubaniu – kopiarka Sharp na
kwotę 4.659,18 zł.

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2019 roku wynosiło300.353,92 zł.
Inwestycje rozpoczęte.
Na koniec 2019 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosiła 273.119,04 zł
i zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 146.484,60 zł. Inwestycje kontynuowane,
prowadzone przez Gminę Lubanie to: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
w miejscowości Probostwo Dolne, Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lubanie,
Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej

w aglomeracji Lubanie,

w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probostwo Górne i Probostwo Dolne polegające na
modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6, Przebudowa stacji
uzdatniania wody – etap I: budowa pompowni sieciowej wody użytkowej w miejscowości
Kałęczynek, Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości
Ustronie, Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy
Lubanie, Przywrócenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka
– budowa stawu rybnego, Rozbudowa drogi gminnej Lubanie – Krzyżówki, Rozbudowa
drogi miejscowości Kucerz, Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Janowice,
Rozbudowa ciągu dróg gminnych w miejscowościach Lubanie – Dąbrówka, Przebudowa
drogi gminnej nr 190131C w miejscowości Mikanowo, Dostosowanie i wyposażenia
budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Janowicach i Ustroniu na cele świetlicy w
ramach

integracji

społecznej,

Rozbudowa

i

doposażenie

PSZOK,

Dostosowanie

i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego
w ramach integracji społecznej.
W skład zestawienia majątku trwałego wchodzą również:
Pozostałe środki trwałe

- 3.028.342,36 zł,

Zbiory biblioteczne

- 197.361,14 zł,

Wartości niematerialne i prawne - 115.011,75 zł,
co daje łączną wartość mienia komunalnego 62.681.288,60 zł na dzień 31.12.2019 r.
W dalszej części informacji o stanie mienia komunalnego opisany został ich przydział
do jednostek organizacyjnych gminy. I tak wartość majątku będącego w użytkowaniu:
-

Urzędu Gminy zamyka się kwotą

– 31.405.535,11 zł,
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-

Jednostek oświatowych obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych
w Lubaniu zamyka się kwotą

-

– 15.727.354,50 zł,

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zamyka się kwotą

–

81.576,93 zł,
-

Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie zamyka się kwotą – 13.983.051,06 zł,

-

Gminnego Ośrodka Kultury zamyka się kwotą

–

1.301.899,56 zł,
-

Gminnej Biblioteki Publicznej zamyka się kwotą

–

181.871,44 zł.

Część składników mienia komunalnego jest dochodowa i przynosi gminie wpływy,
które w 2019 roku zaplanowano i zrealizowano według następujących źródeł:
-

opłata za wieczyste użytkowanie – 15,68 zł, którą zaplanowano w dziale 700 rozdział
70005 paragraf 0550,

-

najem – czynsze – 62.083,26 zł, które zaplanowano w dziale 700 rozdział 70005
paragraf 0750.

-

dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 1.849,83 zł, które zaplanowano
w dziale 020 rozdział 02095 paragraf 0750.
W planie finansowym zakładu budżetowego, po stronie przychodów zaplanowano

i zrealizowano:
1. dochody ze sprzedaży wody

- 503.700,03 zł

2. opłaty za ścieki

- 203.050,31 zł

3. wpływy z tytułu wynajmu lokali użytkowych
- 127.570,81 zł

i mieszkalnych
RAZEM

834.321,15 zł.

W Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu w 2019 roku osiągnięto dochody z tytułu
wynajmu autokaru SCANIA w wysokości 55.941,19 zł.
W 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu osiągnięto dochody z tytułu
wynajmu sal, oświetlenia i nagłośnienia w wysokości 17.440,00 zł oraz uzyskano dochody
z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego w wysokości 14.550,00 zł.
Podsumowując powyższą informację wskazuje się między innymi na proces wzrostu
majątku gminy i zwiększenie składników majątkowych.
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III. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
1. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata 2015 – 2023
Plan Rozwoju Lokalnego został opracowany i uchwalony w 2015 r. następnie zaktualizowany
w 2018 r. i 2019 r. Opracowanie ma posłużyć możliwie szerokiemu i kompleksowemu
rozpoznaniu obecnego stanu rozwoju, określeniu mocnych i słabych stron gminy Lubanie.
Dokument ma charakter otwarty i będzie sukcesywnie aktualizowany. Planowane do
realizacji zadania będą dostosowane do zmieniających się warunków społeczno –
gospodarczych i możliwości finansowych gminy.
Opracowanie

jest

niezbędnym

dokumentem

planistycznym

przy

ubieganiu

się

o dofinansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020. Kolejne, przewidziane do realizacji w ramach Programu zadania uzyskały wsparcie
i zostały zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji:
•

Rozbudowa drogi gminnej Kaźmierzewo - Ustronie (1,2 km – zrealizowane),

•

Przebudowa stacji uzdatniania wody (w trakcie realizacji),

•

Modernizacja przepompowni ścieków (w trakcie opracowania),

•

Rozbudowa / przebudowa dróg gminnych (realizowane sukcesywnie),

•

Wykonanie ciągu pieszego w miejscowości Kucerz we współpracy z Powiatem
Włocławskim (zrealizowane).

2. ŁAD PRZESTRZENNY
2.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Lubanie
Obowiązujący dokument przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Lubanie Nr XXXIV/229/06
z dnia 21 sierpnia 2006 r. W roku 2016 została sporządzona analiza oceniająca aktualność
dokumentów planistycznych gminy (zatwierdzona uchwałą XVII/93/16 z dnia 13 lipca 2016
r.). Analiza wykazała konieczność aktualizacji studium. W związku z powyższym w dniu 20
września 2016 r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XVIII/100/16 o przystąpieniu do
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lubanie. W okresie pomiędzy IV kwartałem 2018 r. a II kwartałem 2019 r. Gmina Lubanie
wraz z Włocławskim Obszarem Funkcjonalnym została objęta projektem Komisji
Europejskiej i Banku Światowego (Roll out Catching-up Regions Initiative) dotyczącym
planowania przestrzennego w WOF i wypracowania wspólnej wizji rozwoju dla WOF.
W związku z powyższym powrócono do kontynuacji prac planistycznych nad studium po
zakończeniu ww. projektu i ogłoszeniu raportu, tj. w IV kwartale 2019 r.
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2.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Wykaz miejscowych planów:
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar wyodrębniony
z części gminy Lubanie - wsie Siutkówek, Probostwo Górne, Mikanowo A, pow. włocławski
zatwierdzony uchwałą Nr XVIII/111/2001 z dnia 17 października 2001 r., ogłoszony
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 14 poz. 257 z dnia
14.03.2002 r. Plan ten dotyczył zmiany przeznaczenia trzech niewielkich obszarów, ujętych w
obecnie nieobowiązującym (utracił ważność z dniem 31 grudnia 2002 r.) miejscowym planie
ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie z 1992 roku.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach
sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne,
Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy
Lubanie Nr XXIX/203/2014 z dnia 28 marca 2014 roku i ogłoszony w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 1153 z dnia 08.04.2014 r. Plan co
do zasady ustala przeznaczenie terenu na cele mieszkalno-usługowe.
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie
miejscowości Mikanowo w gminie Lubanie przyjęty przez Radę Gminy Lubanie w dniu
29 sierpnia 2017 r. uchwałą Nr XXV/144/17, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 3406 z dnia 07.09.2017 r. Plan został uchwalony
w związku z koniecznością zabezpieczenia przebiegu projektowanej inwestycji celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, polegającej na budowie podziemnego rurociągu
wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb
zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA”.W związku ze skargą wojewody na
ustalenia planu dla jednego z trzech obszarów objętym planem, WSA w Bydgoszczy wydał
w dniu 16 lipca 2019 r. wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej uchwały w części.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie w zakresie obszarów
położonych w miejscowości Gąbinek i Lubanie, przyjęty przez Radę Gminy Lubanie w dniu
6 marca 2018 r. uchwałą Nr XXX/182/18, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 1314 z dnia 14.08.2018 r. Plan obejmuje dwa
obszary zawarte w planie opisanym w poz. 2, został uchwalony w związku z wnioskami
mieszkańców o zmianę przeznaczenia ich nieruchomości.
W dniu 9 października 2018 r. Rada Gminy uchwałą Nr XXXV/233/18 zdecydowała
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentów obrębów geodezyjnych Kałęczynek i Sarnówka. Uchwałę podjęto w związku
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z zaplanowaną realizacją inwestycji celu publicznego - budowy linii energetycznej wysokiego
napięcia (110 kV). W roku 2019 sporządzono projekt planu i wystąpiono do właściwych
organów o opinie i uzgodnienia.
Ocena aktualności planów została sporządzona w ramach analizy planistycznej, wg stanu
w roku 2016.
Ogółem, na koniec roku 2019, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego sporządzone były dla powierzchni 425 ha, co stanowi 6,1% powierzchni
gminy. Ponad 98% terenów, dla których uchwalono plany, jest przeznaczona pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową niskiej i średniej intensywności; 0,7% pod zabudowę usługową; 1%
to tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej; 0,1% -tereny pod infrastrukturę techniczną.
W roku 2019 wydano 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 45
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym 39 dla zabudowy
mieszkaniowej - jednorodzinnej i zagrodowej, 6 o innym charakterze). Łączna powierzchnia
terenu, dla którego wydano decyzje o warunkach zabudowy, to 9,1 ha.

3. ZASOBY MATERIALNE GMINY
3.1. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubanie na lata 2018-2023
Opracowany na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym, w pierwotnej
wersji uchwalony dnia 6 marca 2018 r. w roku 2019 dokonano dwóch aktualizacji dokumentu
- w marcu oraz we wrześniu.. Uchwała nr VI/65/2019 wprowadziła szersze zmiany, w tym
związane z uwzględnieniem uwag wynikających z oceny warunkowej dokonanej w kwietniu
2019 r. W aktualnym LPR nie zmienił się obszar zdegradowany, ani cele rewitalizacji.
Najważniejsze zmiany to wprowadzenie nowych wskaźników prognozowanych rezultatów
w roku docelowym, zmiana szacowanych kwot ogółem i poziomu dofinansowania związana
z większymi niż zakładano kosztami zadań infrastrukturalnych, usystematyzowanie zapisów
dotyczących zakresu planowanych działań. Ww. aktualizacja została wpisana do Wykazu
programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3.2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym
Na dzień 24.04.2020 r., brak wolnych mieszkań komunalnych, brak posiadania mieszkań
socjalnych i zamiennych. Zakład nie prowadzi sprzedaży mieszkań oraz zamiany i nie
prowadzi programu oddłużania ( brak zadłużeń ). Remonty: zostały wymienione balustrady
balkonowe na nowe, odnowione lamperie na klatkach schodowych, od strony zachodniej
zostało wykonane częściowe ocieplenie budynku, wymiana kotła centralnego ogrzewania do
podgrzewania ciepłej wody.
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Mieszkania komunalne są wynajmowane na podstawie umów najmu lokalu mieszkalnego
i w ten sposób są również prowadzone comiesięczne obciążenia z tego tytułu, np. czynsz za
mieszkanie, centralnego ogrzewania, zużycie wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzanie
ścieków, usługi podgrzania wody, obciążenia z tytułu nieczystości stałych - śmieci oraz
w niektórych przypadkach dzierżawy garażu. W przypadku wolnych mieszkań przydziela się
kolejną osobę na podstawie złożonego wniosku (decyduje kolejność zgłoszeń).
3.3. Kierunki gospodarowania nieruchomościami
Nabywanie
W trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych nabyto 14 działek w obrębach ewidencyjnych Kaźmierzewo i Ustronie.
Za przejęte grunty jest wypłacane odszkodowanie ustalane przez Starostę w drodze decyzji.
Zrealizowano jeden wniosek o przekazanie w drodze darowizny działki (w obrębie
ewidencyjnym Siutkówek) stanowiącej drogę dojazdową do działek budowlanych.
Zamiana (sprzedaż i nabycie)
W drodze aktu notarialnego zawartego ze Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwo
Włocławek dokonano zamiany nieruchomości. Gmina przekazała drogę położoną w zwartym
kompleksie lasów w miejscowości Mikanowo, wykorzystywaną wyłącznie na cele gospodarki
leśnej, otrzymując w zamian dwie działki w Mikanowie, stanowiące drogę bitumiczną oraz
dwie gruntowe działki w Kucerzu (drogi wewnętrzne).
Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
Sukcesywnie składano do wojewody wnioski o stwierdzenie nieodpłatnego, z mocy prawa,
nabycia nieruchomości przez Gminę Lubanie. W takim trybie w roku 2019, uregulowano stan
prawny 42 działek drogowych w obrębach Kocia Górka, Kaźmierzewo, Ustronie, Mikanowo,
Probostwo Dolne.
Inne działania
W maju 2019 r. rozwiązano ze Spółdzielnią Handlowo-Usługową Samopomoc Chłopska
umowę o oddanie gruntu (dz. 84/4 obręb Ustronie) w użytkowanie wieczyste. Jednocześnie
nastąpiło przeniesienie własności budynku usytuowanego na działce. Działka oraz
posadowiony na niej budynek zostaną włączone w zakres inwestycji służącej potrzebom
lokalnej społeczności, realizowanej w ramach założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji.
W miarę potrzeb opracowywane są dokumenty geodezyjne do celów prawnych, zlecane
operaty szacunkowe, składane wnioski do sądu o uregulowanie zapisów w księgach
wieczystych.
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4. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
4. 1. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
Gmina Lubanie w styczniu 2013r. podpisała z Gminą Miasto Włocławek porozumienie
w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy
Lubanie dla linii komunikacyjnej nr 20 w relacji Włocławek - Gąbinek .
W 2019

r. Gmina

Lubanie

na ten cel

wydatkowała środki

finansowe

w wysokości58.471,40 zł.
4.2. Modernizacja urządzeń wodno – kanalizacyjnych
W zakresie modernizacji urządzeń wodno – kanalizacyjnych w roku 2019 przeprowadzono
następujące inwestycje:
- zlecono wykonanie kosztorysu dotyczącego pokrycia dachowego na hydroforni,
- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zbiornika retencyjnego na sieci
wodociągowej działka nr 138/4 w miejscowości Kałęczynek,
- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację przepompowni ścieków
PS1, PS3, PS4, PS5, PS6,
- przyjęto założenia do modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Probostwo
Górne, które będą podstawą do opracowania dokumentacji technicznej.
5. ŚRODOWISKO
5.1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (fundusze UE)
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubanie został opracowany i uchwalony w 2015
roku, następnie aktualizowany w roku 2016 i 2017. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to
dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku
gospodarki niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest podniesienie efektywności energetycznej,
zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jak również redukcja
emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju. Czynności te w konsekwencji mają służyć wszystkim
mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.
"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubanie" opracowano, aby przyczynić się do
osiągnięcia następujących celów:
•

redukcji emisji gazów cieplarnianych,

•

zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

•

redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej,
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a także do poprawy jakości powietrza w obszarach, na których odnotowano przekroczenie
jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.
W ramach programu zrealizowano następujące zadania:
•

wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy Lubanie,

•

zakup i montaż lamp fotowoltaicznych w ilości 52 szt. w następujących
miejscowościach : Kaźmierzewo, Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Kocia Górka,
Probostwo Górne, Kucerz, Gąbinek, Siutkówek, Probostwo Dolne, LubanieKrzyżówki.

•

budowa instalacji na budynkach użyteczności publicznej:
o Szkoła Podstawowa w Lubaniu – 2 instalacje po10,5 kWp,
o Budynek gimnazjum w Lubaniu – 1 instalacja o mocy 10,5 kWp,
o Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu – 1 instalacja o mocy 10,5 kWp,
o Urząd Gminy Lubanie – 1 instalacje o łącznej mocy 17,6kWp,

•

wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach programu EkoPiec, z
czego skorzystało 9 osób. W ramach programu realizowanego wspólnie z WFOŚiGW
w Toruniu, udzielono dofinansowania do zakupu, montażu i uruchomienia źródła
ciepła.

•

wymiana dwóch kotłów na paliwo stałe w kotłowni gminnej z przeznaczeniem na
ogrzewanie

budynku

Przedszkola

Samorządowego,

budynku

Urzędu

oraz

wielorodzinnego budynku mieszkalnego.
5.2. Program usuwania azbestu
Realizując założenia „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 " Rada
Gminy Lubanie przyjęła uchwałą nr XI/73/12 z dnia 10 lutego 2012 roku „Program usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie na lata 2011 - 2032"
Przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w
roku 2019 usunięto 50,201 Mg wyrobów zawierających azbest.
Obecnie na terenie gminy Lubanie pozostało 2 309, 605 Mg wyrobów zawierających azbest
(ilość wynikająca z posiadanej inwentaryzacji).
5.3. Gospodarka odpadami komunalnymi
W 2019 roku obowiązywała uchwała Rada Gminy Lubanie Nr XXVII/168/17 z dnia
28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Lubanie oraz uchwała Nr II/18/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie
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wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty na terenie Gminy Lubanie. Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy
Lubanie w roku 2019 realizowany był przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87 – 800 Włocławek.
5.4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z dofinansowania do instalacji przydomowych
oczyszczalni ścieków. W 2019 roku wybudowano 11 przydomowych oczyszczalni ścieków
na kwotę 41.409,49 zł.
6. POLITYKA SPOŁECZNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu został utworzony w 1990 r., obecnie
jest samodzielną

jednostką organizacyjną Gminy Lubanie powołaną do realizacji zadań

pomocy społecznej.
Przedmiotem działalności Ośrodka są zadania wynikające z:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
6.1. Świadczenia z pomocy społecznej zrealizowane w 2019 r. ;
● zasiłki stałe- wypłacono dla 20 osób na łączną kwotę 130.048 zł, zadanie własne gminy
finansowane z budżetu państwa
● zasiłki okresowe wypłacono dla 65 rodzin na kwotę 164.437 zł , jest to zadanie własne
gminy, finansowane ze środków budżetu państwa,
● zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy wypłacono na kwotę 38.500 zł
dla 47 rodzin, w tym opłacono pobyt w Schronisku dla Bezdomnych za 3 osoby na kwotę
28.792 zł, oraz specjalne zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy wypłacono
2 rodzinom na kwotę 800 zł,
● składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych odprowadzono do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 19 osób na kwotę 10.590zł
● zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego
programu „posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” wypłacono dla 100 rodzin na
kwotę 253.840zł, opłacono posiłki dla 48 dzieci na kwotę 21.260 zł
Ogółem koszt rządowego programu” pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł
275.100zł w tym z dotacji 215.000zł, ze środków gminnych 60.100zł
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● usługi opiekuńcze wykonywano u 11 osób, pobrano odpłatność od podopiecznych
w wysokości 11.231zł
● kierowanie do DPS – w Domu Pomocy Społecznej przebywały 3 osoby, odpłatność za
pobyt w wysokości 65.976zł poniesiono ze środków własnych gminy.
Łącznie w 2019 r. udzielono pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę ,liczbę
oraz źródło finansowania 125 rodzinom , liczba osób w tych rodzinach wynosiła 275 na
kwotę 694.392 zł w tym udział środków własnych gminy wyniósł 175.807 zł
Obowiązkowym zadaniem własnym gminy jest praca socjalna, świadczona przez
pracowników

socjalnych

na

rzecz

poprawy

funkcjonowania

osób

i

rodzin

w ich środowisku społecznym. Pomoc ta mająca na celu wzmocnienie lub odzyskanie
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, udzielana jest bez względu na posiadany
dochód. W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 15 rodzin.
6.2. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy
zastępczej. Głównym celem tych zadań jest wspieranie rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez świadczenie usług asystenta
rodziny. Praca asystenta z tymi rodzinami pozwala na zatrzymanie dzieci zagrożonych
umieszczeniem w pieczy zastępczej, w rodzinach biologicznych lub powrót do rodziny dzieci
umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej.
Ze środków gminy sfinansowano pobyt 2 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych
w wysokości 6.102zł.Ogółem wydatki poniesione w 2019r. na realizację zadań zawartych w
ustawie o wspieraniu rodziny i systemie piezy zastępczej wyniosły 46.579zl
6.3. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w/w ustawy. Organizuje obsługę
administracyjno- biurową Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na podstawie ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2011 r.
Zadaniem

Zespołu

jest

realizacja

działań

określonych

w

gminnym

programie

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, min.
podejmowanie działań

w środowiskach zagrożonym przemocą, inicjowanie interwencji

w środowisku dotkniętym przemocą. Spotkania Zespołu odbywają się raz na trzy miesiące.
W ubiegłym roku Zespół spotykał się 4 krotnie, podczas spotkań poruszane były bieżące
sprawy związane z wszczęciem procedury „Niebieskiej Karty”, a także z realizacją
„Programu przeciwdziałania przemocy na lata 2016 - 2021” przyjętego Uchwałą Rady Gminy
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Lubanie w marcu 2016 r.. W roku 2019 wszczęto 6 procedur „Niebieskiej Karty”
sporządzonych przez przedstawicieli Policji, 4 procedury nie zostały zakończone.
6.4. Inne rodzaje świadczeń
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu – Dział Świadczeń Rodzinnych jako zadanie
zlecone z zakresu administracji rządowej realizuje min. świadczenia rodzinne. Są to zasiłki
rodzinne oraz siedem różnego rodzaju dodatków, przyznawanych na wniosek strony.
W katalogu świadczeń rodzinnych są również: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka, świadczenia rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze związane z niepełnosprawnością
tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze. Poniesione
wydatki w roku 2019 na realizację wymienionych świadczeń wyniosły 1.328.825zł .
Ponadto w dziale tym realizowane są zadania z ustawy :
1) Pomoc państwa w wychowaniu dzieci- 500+ poniesione wydatki w 2019 r. to
3.536.318zł
2) Dobry Start - 300+ - 167.100zł
3) Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 112.100zł
4) Karta Dużej Rodziny
Wydatki poniesione w 2019 roku na realizację zadań powierzonych Ośrodkowi Pomocy
Społecznej oraz obsługę i utrzymanie Ośrodka wyniosły 6.181.777zł
6.5. Aktualny Program wspierania rodziny dotyczy realizacji zadań należących do
gminy.
Najważniejsze zadania wynikające z Programu:
1. Kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny – możliwość otrzymania dotacji celowej
z budżetu państwa.
2. Podnoszenie kwalifikacji asystenta rodziny.
3. Zapewnienie środków na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
4.Realizacja ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w związku
z urodzeniem dziecka z ciężką chorobą i niepełnosprawnością.
Wnioski z ostatniego rocznego sprawozdania z realizacji programu.
1. Program zakładał –wsparcie i pomoc asystenta, rodzinom z trudnościami opiekuńczowychowawczymi, które zostało zrealizowane w sposób zadawalający, miernikiem pracy
asystenta jest pozostanie dzieci w rodzinach biologicznych.
2. Sfinansowano pobyt 2 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych .
3. Pozyskano środki na sfinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.
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4. Prowadzono monitoring rodzin, z którymi zakończono współpracę.
6.6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2019
Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Lubanie za 2019 rok została przygotowana na
podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z różnych instytucji np.
Powiatowy Urząd Pracy, Instytucje Oświaty, Sąd, Urząd Gminy a także z systemu Centralnej
Aplikacji Statystycznej MRPiPS. Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie
występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki
samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte

w niej informacje są

materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji
związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku i stały
się podstawą do sformułowania poniższych wniosków i rekomendacji:
1. Z prognoz demograficznych wynika:
wniosek nr 1- Na podstawie danych o sytuacji demograficznej i społecznej stwierdza się, że
w gminie Lubanie z roku na rok liczba mieszkańców zmniejsza się. Niski przyrost naturalny
powoduje, że pogorszy się struktura wiekowa i nastąpi wzrost wielkości populacji w wieku
poprodukcyjnym.
Rekomendacje: Ukierunkowanie celów strategicznych w pomocy społecznej na szeroko
rozumianą pomoc osobom w podeszłym wieku, a przede wszystkim zabezpieczenie środków
finansowych na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej i zabezpieczenie usług
opiekuńczych.
Należy liczyć się z tym, że liczba osób starszych, które wymagać będą całodobowej opieki
wciąż będzie wzrastać.
wniosek nr 2-Gmina nie posiada w swoich zasobach mieszkań socjalnych, które stanowiłyby
zabezpieczenie na wypadek sytuacji i zdarzeń losowych, jakie niejednokrotnie mogą dotykać
mieszkańców naszej gminy. W związku z brakiem takich mieszkań wystąpiła konieczność
umieszczenia 3 osób w schronisku dla bezdomnych. Koszty pobytu mieszkańców w tych
placówkach pokrywane są z budżetu gminy. Rekomendacje- Posiadanie w zasobach gminy
mieszkań socjalnych, umożliwiłoby osobom bądź też rodzinom zapewnienie godnych
warunków

do

przetrwania

w

przypadku

sytuacji

kryzysowej.

wniosek nr 3- GOPS w Lubaniu realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, w celu efektywnego przeciwdziałania przemocy oraz zmniejszenia jej
negatywnych skutków w życiu rodzinnym i społecznym.
Rekomendacje-Rekomenduje się poszerzenie oferty pomocy dla osób i rodzin dotkniętych
przemocą

domową

poprzez

łatwiejszy
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dostęp

do

pomocy

psychologicznej.

wniosek nr 4-Intensywna i efektywna praca asystenta rodziny z rodziną przeżywającą
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także praca socjalna
prowadzona przez pracowników socjalnych jest dowodem na to, że tylko 2 dzieci przebywa w
spokrewnionych rodzinach zastępczych.
Rekomendacja- Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań wynikających
z przepisów ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej min. na zapewnienie rodzinie
dysfunkcyjnej wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz umożliwienie dostępu do
specjalistycznego poradnictwa.
wniosek nr 5-Pozytywną tendencją na lokalnym rynku pracy jest dalszy spadek liczby
zarejestrowanych osób bezrobotnych, łatwiejszy dostęp do rynku pracy powoduje nieznaczny
spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej.
Jest to miedzy innymi wyraz polepszenia sytuacji na rynku pracy, prowadzona długofalowo
aktywizacja zawodowa poprzez pracę socjalną, a także poprawa sytuacji materialno-bytowej
rodzin chociażby dzięki realizacji Programu 500+.
Analiza

dokumentu

pn.

Zasobów

Pomocy

Społecznej

pozwala

na

wyznaczenie

kierunków działań na kolejny rok budżetowy.
7. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Roczny program współpracy Gminy Lubanie z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 został uchwalony Uchwałą nr VII/68/2019
Rady Gminy Lubanie z dnia 13listopada 2019 roku.
Celem programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą,
a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi na terenie gminy
Lubanie działalność pożytku publicznego, służącą rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb
mieszkańców, a także wzmacnianie roli aktywności obywatelskiej w realizowaniu zadań
publicznych.
Gmina na realizację Programu przeznaczyła środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł.
8. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
Gmina Lubanie realizuje zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych

w

oparciu

o

uchwalony

corocznie

Gminny

Program

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
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Profilaktyki

Głównym zadaniem programu jest stworzenie warunków służących zmniejszaniu szkód
społecznych i ekonomicznych związanych z nadużywaniem alkoholu, a także zapobieganiu
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
Picie i korzystanie z używek w postaci narkotyków przez dzieci i młodzież jest jednym
z największych problemów społecznych współczesnej Polski. Można i trzeba przeciwstawić
się temu z całym zdecydowaniem.
Pijaństwo i narkotyki burzą życie rodzinne i prowadzą do licznych tragedii. Dorośli,
nadużywając alkoholu, powodują cierpienia swoich dzieci, odbierają im młodość i poczucie
bezpieczeństwa. Młodzi ludzie upijając się i używając narkotyków tracą szansę na
prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny, niszczą swoje zdrowie oraz możliwość efektywnej
nauki i pracy. Picie alkoholu powoduje także wiele wypadków i urazów.
Pomimo podejmowania różnego rodzaju działań profilaktycznych w dalszym ciągu obserwuje
się zwiększenie

problemu alkoholowego, także u osób coraz młodszych. Nadużywanie

alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, tj. zakłócanie bezpieczeństwa publicznego,
przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie.
Napoje alkoholowe oraz narkotyki okazały się najbardziej rozpowszechnioną substancją
psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej. Dlatego działania

w zakresie zapobiegania

problemom alkoholowym oraz narkotykowym i rozwiązywania ich są przedmiotem
szczególnej troski samorządu. Z wyliczeń wynika, że problem alkoholowy i skutki jego
nadużywania dotyczy naszej gminy.
Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Gmina Lubanie przyjmuje
ograniczenie picia i dostępu do alkoholu oraz monitorowanie problemów alkoholowych na
terenie gminy.
W szkołach prowadzone są pogadanki oraz warsztaty profilaktyczne uświadamiające
dzieciom konsekwencje picia alkoholu i używania narkotyków.
Dzieci biorą czynny udział w turniejach sportowych, rozgrywkach międzyszkolnych,
ma to na celu pokazanie im jak ważne jest zdrowie.
Dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019 wyniosły 50.011,55 zł.
W roku 2019:
- w rozdziale 815153 – zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 9.083,44 zł.
Plan zrealizowano w kwocie 865,90 zł.
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- w rozdziale 85184 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie
58.000,00 zł. Plan zrealizowano w kwocie 39.565,94 zł. Niezrealizowany plan wydatków
przechodzi na dochód roku kolejnego.
9. BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo publiczne i drogowe, ochrona przeciwpożarowa
9.1. Bezpieczeństwo publiczne
Na terenie Gminy Lubanie funkcjonuje Punkt Konsultacyjny Posterunku Policji z siedzibą
w Lubaniu 28 A, 87-732 Lubanie. Nasza Gmina podlega pod Komisariat Policji w Brześciu
Kujawskim. Gminę Lubanie obsługuje dwóch dzielnicowych.
Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest przez jednostki OSP: Lubanie, Janowice
i Ustronie.
W 2019 r. na bezpieczeństwo publiczne oraz ochronę przeciwpożarową Gmina Lubanie
przeznaczyła środki finansowe w wysokości 186.474,99 zł.
9.2. Organizacje ruchu drogowego
W roku 2019 wykonano 6projektów organizacji ruchu drogowego, które zostały zatwierdzone
przez Starostę. Organizacje dotyczyły dróg w miejscowościach: Kocia Górka,

Lubanie-

Krzyżówki, Mikanowo, Mikorzyn, Lubanie.
9.3. Oznakowanie
Sukcesywnie uzupełniano brakujące oznakowanie drogowe, w tym lustra drogowe.
Kontynuowano ustawianie tabliczek adresowych (kierunkowych) przy głównych drogach na
terenie gminy.
9.4. Strzeżone przejazdy kolejowe
W 2019 roku spółki PKP zakończyły prace związane z przebudową linii kolejowej,
w konsekwencji na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych wzrosło bezpieczeństwo
użytkowników. Zamontowano rogatki, sygnalizację świetlną i dźwiękową. Zmiany
w kwalifikacji przejazdów wymagają od zarządców dróg wypełniania dodatkowych
obowiązków - corocznych kontroli widoczności na przejazdach, uzupełniania oznakowania,
w zależności od potrzeb (na wezwanie PKP) przeprowadzania badań ruchu.
9.5. Budowa chodników
W porozumieniu z Powiatem Włocławskim powstał kolejny odcinek ciągu pieszego wzdłuż
drogi powiatowej, w miejscowości Kucerz. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała od
Powiatowego Zarządu Dróg materiały do budowy, natomiast koszt robocizny został
sfinansowany z budżetu Gminy.
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10. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
W roku 2019 Rada Gminy Lubanie podjęła 66 uchwał. Szczegółowy wykaz oraz realizacja
uchwał przedstawia się następująco:
1. III/30/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy
Lubanie na 2019 rok. Plan zrealizowano w całości.
2. III/31/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych
Rady Gminy na 2019 rok. Plany zrealizowano w całości.
3. III/32/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”
na rok 2019.
Dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019 wyniosły 50.011,55 zł.
W roku 2019:
- w rozdziale 815153 – zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 9.083,44 zł.
Plan zrealizowano w kwocie 865,90 zł.
- w rozdziale 85184 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie
58.000 zł. Plan zrealizowano w kwocie 39.565,94 zł. Niezrealizowany plan wydatków
przechodzi na dochód roku kolejnego.
4. III/33/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2019
roku”.
W ramach realizacji Programu zapewniono opiekę 7 psom oraz 6 kotom. Koszt całkowity
realizacji Programu to kwota 11.453,00 zł.
5. III/34/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w roku 2020.
W związku z podjętą uchwałą w roku 2020 nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.
6. III/35/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny dla Gminy Lubanie na lata 2019 – 2021.
W ramach programu realizowane są następujące cele:
- wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach dysfunkcyjnych,
- wsparcie rodzin poprzez działania instytucji i podmiotów działających na rzecz dzieci
i rodzin,
- zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności poczucia bezpieczeństwa socjalnego
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7. III/36/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Działka oznaczona nr 60/6 położona w miejscowości Siutkówek o pow. 0,1317 ha została
przejęta w drodze darowizny i stanowi drogę dojazdową.
8. III/37/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy
użytkowania wieczystego przed upływem okresu ustalonego w umowie.
Rozwiązana umowa dotyczy działki oznaczonej nr 84/4 położonej w miejscowości Ustronie
o pow. 0,0165 będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym SHU „SCH” w Lubaniu.
Budynek po sklepie stanowiący całość konstrukcyjno-budowlaną z budynkiem świetlicy
i remizy OSP zostały objęte założeniami Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Lubanie.
9. III/38/2019 z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2019 – 2027.
10. III/39/2019 z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Lubanie na rok 2019.
11. III/40/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia i realizacji „Lokalnego Programu
Rewitalizacji” dla gminy Lubanie na lata 2018 - 2023.
Uchwała dokonała aktualizacji zadań i skoncentrowania działań na obszarze objętym
rewitalizacją. LPR pozwoli gminie pozyskać fundusze unijne w perspektywie 2018 – 2023 na
działania mające na celu poprawę jakości życia.
12. III/41/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubanie”.
Aktualizacja przedmiotowego Planu wynika ze zwiększenia zakresu działań w sektorze
publicznym. Rozszerzono działanie dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych na
budynkach użyteczności publicznej o dodanie budynku hydroforni w Lubaniu.
13. IV/42/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy
Lubanie.
Wotum zaufania zostało udzielone po rozpatrzeniu przez radę gminy raportu o stanie gminy
za rok 2018.
14. IV/43/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
Rada gminy podjęła stosowną uchwałę w ramach procedury absolutoryjnej.
15. IV/44/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym,
pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, stanem mienia komunalnego oraz
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stanowiskiem Komisji Rewizyjnej rada gminy udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy
Lubanie za rok 2018.
16. IV/45/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Zgodnie z właściwymi przepisami rada gminy przyjęła projekt Regulaminu przygotowany
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne a następnie przekazała go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
17. IV/46/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie
Lubanie.
Statuty sołectw gminy Lubanie zostały dostosowane do nowo wprowadzonych przepisów
, które wydłużyły kadencje organów gminy do 5 lat oraz zaktualizowane w zakresie trybu
wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
18. IV/47/2019 z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2019-2027.
19. IV/48/2019 z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Lubanie na rok 2019.
20. IV/49/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę Lubanie.
Określono tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla dyrektorów szkół, wicedyrektorów
szkół i dyrektora przedszkola w zależności od liczy oddziałów. Wymiar zajęć jest
realizowany zgodnie z podjętą uchwałą w szkole podstawowej w Lubaniu, w Ustroniu
w Przywieczerzynie oraz w przedszkolu w Lubaniu.
21. IV/50/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy
Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień
w podatku od nieruchomości.
Przedmiotowa zmiana dotyczyła zwolnień w podatku od nieruchomości. Wprowadzony zapis
włączył do katalogu podmiotów zwolnionych podmioty prowadzące zaopatrzenie w wodę
i odbiór ścieków.
22. V/51/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańca gminy
Lubanie.
Po przeprowadzonej procedurze rozpatrywania wniosku został odrzucony wniosek
mieszkańca w przedmiocie zmiany uchwały Nr XXXII/203/18 Rady Gminy Lubanie z dnia
12 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
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napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
23. V/52/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Podjęty na wcześniejszej sesji projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków uzyskał negatywną opinię organu regulacyjnego. Przyjęto nowy projekt Regulaminu
uwzględniający wskazane uwagi i ponownie przesłano go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu.
24. V/53/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu
Włocławskiego przy wykonaniu remontu ciągu pieszego przy drodze powiatowej.
Udzielono pomocy rzeczowo-finansowej w robotach budowlanych związanych z realizacją
przez powiat włocławski zadań własnych w zakresie remontu ciągu pieszego przy drodze
powiatowej nr 2903C Lubanie-Kucerz w miejscowości Kucerz.
Uchwała została unieważniona.
25. V/54/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia i realizacji „Lokalnego
Programu Rewitalizacji” dla gminy Lubanie na lata 2018-2023.
Aktualizacja Programu wynikała z opracowania dokumentacji budowlanych wraz
z kosztorysem inwestorskim dla części zadań ujętych w LPR.
26. V/55/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Lubanie na rok 2019.
27. V/56/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2019-2027.
28. V/57/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych,
doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie
i dzieci młodsze.
Zgodnie z nowelizacją przepisów oświatowych określono tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć w wymiarze nie przekraczającym 25 godzin.
29. V/58/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Zwolniono Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu z obowiązku realizacji tygodniowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w
2019/2020.
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roku szkolnym

30. V/59/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli.
Dokonano zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zgodnie z nowelizacją Karty
Nauczyciela z dnia 13 czerwca 2019 roku.
31. V/60/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku.
Zaciągnięto długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 270.000 zł w KDBS O/Lubanie
w celu sfinansowania deficytu budżetowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania
inwestycyjnego pn. : „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kocia Górka”.
32. VI/61/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu
Włocławskiego przy wykonaniu remontu ciągu pieszego przy drodze powiatowej.
Podjęto nową uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w robotach budowlanych
związanych z realizacją przez powiat włocławski zadań własnych w zakresie remontu ciągu
pieszego przy drodze powiatowej nr 2903C Lubanie-Kucerz w miejscowości Kucerz. Wartość
pomocy rzeczowej nie przekroczy 50.000 zł.
33. VI/62/2019 z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Lubanie na rok 2019.
34. VI/63/2019 z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2019-2027.
35. VI/64/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania do
zaopiniowania

organowi

regulacyjnemu

projektu

regulaminu

dostarczania

wody

i odprowadzania ścieków.
Po uzyskaniu kolejnej negatywnej opinii organu regulacyjnego przygotowano nowy projekt
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Projekt ponownie został przesłany
organowi regulacyjnemu celem zaopiniowania.
36. VI/65/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia i realizacji „Lokalnego
Programu Rewitalizacji” dla gminy Lubanie na lata 2018-2023.
Bieżąca aktualizacja wprowadziła do dokumentu wskaźniki związane z zatrudnieniem,
usystematyzowała zapisy, opisy działań prowadzonych przez Beneficjentów.
37. VI/66/2019 z dnia 17 września 2019 r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
38. VI/67/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania
nauczycieli.
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Dokonano

uchylenia

uchwały

zmieniającej

regulamin

wynagradzania

nauczycieli

Nr V/59/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w związku zaistniałymi tam nieprawidłowościami.
39. VII/68/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu
współpracy Gminy Lubanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i poz. 1570 ), na 2020 rok.
Program realizowany jest zgodnie z przyjętymi założeniami w roku 2020.
40. VII/69/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubanie.
Przyjęty na sesji Rady Gminy Lubanie dnia 17 września projekt regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubanie uzyskał pozytywna opinię organu
regulacyjnego. W związku z tym podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia tegoż regulaminu
i wprowadzenie go do obrotu prawnego.
41. VII/70/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez
gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych

z

zimowym

utrzymaniem dróg powiatowych.
Przykładem lat ubiegłych gmina Lubanie przejęła od samorządu powiatu włocławskiego
zadanie związane z zimowy utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020.
Zadania w tym zakresie jest już zakończone a dotacja uzyskania z powiatu na ten cel jest już
rozliczona.
42. VII/71/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu ciągu pieszego przy drodze
powiatowej.
W uchwał w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w robotach budowlanych związanych
z realizacją przez powiat włocławski zadań własnych w zakresie remontu ciągu pieszego
przy drodze powiatowej nr 2903C Lubanie-Kucerz w miejscowości Kucerz wskazano, iż
wartość pomocy rzeczowej nie może przekroczyć 70.000 zł.
43. VII/72/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Lubanie na rok 2019.
44. VII/73/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2019-2027.
45. VII/74/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu

Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata 2015 – 2023.
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Aktualizacja wprowadziła do planu zadanie pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody – etap I;
budowa pompowni ściekowej wody użytkowej w miejscowości Kałęczynek oraz budowa
biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie.
46. VII/75/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Lubaniu.
W związku z reformą ustroju szkolnego zgodnie z wymogami zakończono działalność
gimnazjum.
47. VII/76/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Ustroniu.
Podjęta uchwała intencyjna została przekazana do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
celem uzyskania opinii o likwidacji szkoły. O zamiarze likwidacji szkoły zostali również
powiadomieni rodzice uczniów.
48. VII/77/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2020 rok.
Plan jest w trakcie realizacji.
49. VII/78/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz
zwolnień w podatku od nieruchomości.
Określono wysokość stawek oraz zwolnienia, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
50. VII/79/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz
zwolnień w podatku od środków transportowych.
Określono wysokość stawek oraz zwolnienia, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
51. VII/80/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku
rolnego.
Średnią cenę skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla
celów obliczenia podatku rolnego obniżono do wysokości 50,00 zł za 1 dt.
52. VII/81/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie.
Regulamin utrzymania czystości został dostosowany do przepisów znowelizowanej ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
53. VII/82/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia

usług

w

zakresie

nieruchomości zamieszkałych

odbierania

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
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Uchwała została dostosowana do przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
54. VII/83/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji
jednostki budżetowej Gminy Lubanie pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Lubaniu i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu.
W związku ze zmianami kadrowymi oraz koniecznością zapewnienia zastępstw w dziele
księgowym jednostek organizacyjnych gminy Lubanie, obsługę GOPS, GOK i GBP włączono
do Centrum Usług Wspólnych.
55. VII/84/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym.
Zgodnie z podjętą uchwałą strażacy biorący udział w działaniu ratowniczym otrzymują
ekwiwalent w wysokości 25 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 12,50
zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.
56. VII/85/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania zadań własnych gminy Lubanie w zakresie sportu.
Zgodnie z podjętą uchwałą udzielana jest dotacja celowa dla klubu sportowego.
57. VIII/86/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji
przedmiotowych na 2020 rok dla zakładu budżetowego.
Ustalona stawka dotacji do produkcji i dostarczenia wody wynosi 0,71 zł, z kolei do odbioru
i oczyszczenia ścieków 5,95 zł. Dotacja udzielana jest do metra sześciennego.
58. VIII/87/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy
Lubanie.
Ze względu na wartość ofert uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaistniała
konieczność zmiany stawek opłat w tym zakresie. Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości 18 zł miesięcznie od osoby ( odpady selektywne ) oraz
54 zł miesięcznie od osoby ( odpady nieselektywne ).
Wyżej wskazane stawki i metoda ustalenia stawki obowiązują od 1 stycznia 2020 roku.
59. VIII/88/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Lubanie na rok 2019.
60. VIII/89/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2019-2027.
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61. VIII/90/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na
rok 2020.
Uchwalono dochody budżetu w wysokości 21.329.885,95 zł oraz wydatki budżetu
w wysokości 21.329.885,95 zł.
Uchwała zawiera szczegółowe omówienie planów w poszczególnych działach.
Budżet 2020 jest w trakcie realizacji.
62. VIII/91/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubanie na lata 2020-2027.
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2020 – 2027 zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023 zgodnie z załącznikiem
nr 2 do uchwały.
WPF na lata 2020 – 2027 jest w trakcie realizacji.
63. VIII/92/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie
pasa drogowego.
Uchwała ustala stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w zależności od kategorii drogi,
rodzaju elementu drogi, szerokości zajmowanej drogi, rodzaju zajęcia i rodzaju urządzenia
lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.
64. VIII/93/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób, których
gminą właściwą miejscowo jest Gmina Lubanie.
Określono odpłatność za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych.
65. VIII/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie.
Zamianie uległa częstotliwość odbioru popiołu.
66. VIII/95/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
Zmianie uległa częstotliwość odbioru popiołu. Wprowadzono ponadto ograniczenie
w zakresie odpadów wielkogabarytowych do 200 kg na nieruchomość na rok.
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Uchwały dotyczące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2019 –
2027 oraz zmiany budżetu na 2019 rok uwzględniały bieżące potrzeby zgłaszane do budżetu
oraz konieczność wykonania uchwalonych planów i realizacji przedsięwzięć.
11. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI
11.1. Gmina przyjazna seniorom
Gmina Lubanie prężnie działa na rzecz poprawy jakości życia osób starszych,
zamieszkujących teren naszej gminy. W ramach tych działań uruchomiliśmy:
11.2. Karta Seniora
W 2017 roku Gmina Lubanie w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem MANKO przystąpiła do
Programu „Lubańska Edycja Ogólnopolskiej Karty Seniora”. Karta Seniora przysługuje
osobom, które ukończyły 60-ty rok życia. Seniorzy mogą skorzystać ze zniżek na wybrane
produkty i usługi m.in. na sanatoria uzdrowiskowe, ośrodki rehabilitacyjne, baseny, zajęcia
taneczne, bezpłatne badania słuchu, na usługi fryzjersko–kosmetyczne, produkty chemii
gospodarczej, środki transportu, wyjścia do kawiarni lub kina, ale także na zakupy
dokonywane w sklepach z terenu naszej gminy oraz oferty Gminnego Ośrodek Kultury
w Lubaniu. Urząd Gminy Lubanie w 2019 r. wydał 15 kart mieszkańcom naszej Gminy.
Ogólna liczba wydanych kart od 2017 r. do 31.12.2019 r. wynosi 256.
11.3. Uniwersytet Trzeciego Wieku
Od 2016 r. w naszej gminie funkcjonuje oddział Kujawsko–Dobrzyńskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Oddział KDUTW realizuje swoje cele m.in. poprzez: wykłady specjalistów
z różnych dziedzin nauki, organizowanie seminariów, konferencji, aktywną działalność
turystyczno-krajoznawczą, zajęcia z informatyki, języka angielskiego, organizowanie
spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów. Liczba słuchaczy systematycznie wzrasta. Obecnie
wynosi 57 członków.
W 2019 roku na Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbyły się następujące zajęcia:
- „Pielęgnacja skóry dostosowanej do pór roku: metody domowe i w gabinecie
profesjonalnym oraz suplementacja witamin poprawiających kondycję skóry” wykład
wygłosiła mgr Michalina Domańska – Krawiec,
- w Bydgoszczy odbyło się III Forum Seniorów. Uczestniczyli w nim również Słuchacze
lubańskiego oddziału Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- „Bezpieczeństwo Pożarowe oraz zasady udzielania pierwszej pomocy” wykład wygłosił
Starszy Kapitan Mariusz Bladoszewski,
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- „Bankowość elektroniczna” zajęcia poprowadziła Dyrektor Kujawsko-Dobrzyńskiego
Banku Spółdzielczego Oddział w Lubaniu mgr Monika Wasiak,
- „Piękny stół – sztuka układania serwetek” zajęcia praktyczne poprowadziła architekt wnętrz
mgr Daria Ogińska.
- nasz Oddział UTW z okazji Dnia Matki uczestniczył w koncercie „Nie ma jak u mamy”
zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu,
- Delegacja z naszego Oddziału UTW uczestniczyła w II Kujawsko – Pomorskim Forum
Seniorów oraz Pani Stanisława Paliwoda zaprezentowała swoje rękodzieło artystyczne,
- „Enterokoki – bakterie o wielu obliczach” wykład poprowadziła mgr Agnieszka Czarnecka,
- „Jak zwyciężać czas i mieć w sercu wieczny maj” wykład wygłosiła Jolanta Szwalbe,
- „Czyste powietrze we własnym domu” wykład poprowadziła dr Maria Palińska Dyrektor
Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, wykładowca KSW we Włocławku.
11.4. Stowarzyszenia
- LTP Lubanie
Klub sportowy LTP Lubanie prowadzi działalność użyteczną w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz wychowania. Celem działalności klubu jest krzewienie kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, jak również dorosłych na terenie działalności
klubu. Klub LTP realizuje swoje cele statutowe poprzez współdziałanie z władzami
sportowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do
uprawiania sportu. Klub prowadzi szkolenia w zakresie piłki nożnej w 5 sekcjach, tj. senior,
junior starszy, trampkarz, młodzik, oraz tzw. grupy naborowej. W klubie zatrudnionych jest
3 trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje i niezbędne do pracy licencje. Praca
z grupami młodzieżowymi oparta jest na współpracy ze szkołą. Regularnie na organizowane
przez klub zajęcia uczęszcza ok. 100 osób, które są poddane okresowym badaniom lekarskim.
Szkolenie w okresie zimowym prowadzone jest w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Lubaniu, a w okresie od wiosny do jesieni na własnym stadionie oraz kompleksie boisk
Orlik.
I półrocze 2019 r.
W czasie ferii zimowych przy współpracy z dyrekcją Szkoły Podstawowej były organizowane
zajęcia sportowe dla młodzieży prowadzone przez trenerów LTP Lubanie, którym
zapewniono udział w turniejach poza Gminą. Zajęcia te były prowadzone na hali sportowej
poza regulaminowymi treningami drużyn LTP.
W okresie przygotowawczym do rundy wiosennej sezonu 2018/2019 drużyna seniorów
rozegrała 7 meczów sparingowych – 3 zwycięstwa, 4 porażki.
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W okresie sprawozdawczym drużyny odbyły 205 treningów i rozegrały 36 meczów ligowych.
Po zakończonym sezonie 2018/2019 drużyny zajęły następujące miejsca:
•

Seniorzy – 4 miejsce

•

Juniorzy – 3 miejsce

•

Trampkarze – 4 miejsce

•

Młodzicy – 5 miejsce

W lipcu 2019 r. Zarząd LTP Lubanie zorganizował Turniej Drużyn Niezrzeszonych o puchar
Wójta Gminy Lubanie.
Z dotacji otrzymanej z budżetu Urzędu Gminy został zakupiony sprzęt sportowy dla drużyn
biorących udział w rozgrywkach
II półrocze 2019r.
Do rozgrywek w rundzie jesiennej zostało zgłoszonych 89 zawodników i rozegrano 38
meczów ligowych, 18 sparingowych, 2 mecze o Puchar Polski oraz odbyło się 147 treningów.
Po zakończonej rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 drużyny uplasowały się na następujących
miejscach:
•

Seniorzy V Liga – 4 miejsce

•

Juniorzy Starsi – 5 miejsce

•

Trampkarze – 4 miejsce

•

Młodzicy – 4 miejsce.

Z otrzymanej dotacji z budżetu Urzędu Gminy Lubanie został zakupiony sprzęt sportowy,
organizacja meczy oraz szkolenia dla drużyn biorących udział w rozgrywkach.
Jesienią 2019 roku klub piłkarski LTP Lubanie przystąpił do konkursu ogłoszonego ze
Starostwa Powiatowego we Włocławku ,, Realizacja programów szkolenia sportowego
w piłce nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego ‘’, w wyniku czego została
przyznana dotacja na realizację zadania publicznego w wysokości 16 tysięcy złotych.
- Salutaris
Gmina Lubanie na podstawie Uchwały Nr XXI/143/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca
2013r. przystąpiła do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”.
Celem statutowym Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego i obrona
wspólnych interesów jego Członków realizowane poprzez stworzenie, pielęgnowanie
i wzmocnienie więzi solidarnościowych pomiędzy członkami w dziedzinie wzajemnego
udzielania pomocy w zakresie likwidowania skutków zdarzeń kryzysowych oraz
zapobiegania im w przyszłości, w szczególności jeżeli skutki tych zdarzeń zagrażają życiu lub
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zdrowiu mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego będącej Członkiem zwyczajnym
Stowarzyszenia.
W związku z powyższym Gmina Lubanie przekazała w 2019r. roczną składkę
członkowską w wysokości 2.283,50 zł
W 2019r. do Urzędu Gminy Lubanie nie wpłynęły żadne podanie w celu zgłoszenia
likwidacji skutków zdarzenia kryzysowego.
- Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Gmina Lubanie w 2004 r. przystąpiła do Stowarzyszenia Związku Gmin Wiejskich RP.
Związek jest największą ogólnopolską organizacją skupiającą gminy wiejskie i miejskowiejskie.

Podstawowym

celem

Związku

jest

integracja

samorządów

wiejskich

i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska poprzez podejmowanie wspólnych
działań, które pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działalność
Związku to negocjacje z Rządem, konsultacje w Parlamencie, wymiany doświadczeń
pomiędzy jego członkami.
11.5. Organizacja samorządu terytorialnego – Konwent Wójtów Gmin Wiejskich
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego został powołany
do życia 31 sierpnia 2007 r. jako forum wymiany doświadczeń oraz wypracowania opinii
i stanowisk w sprawach dotyczących gmin wiejskich. W ramach członkostwa odbywają się
wspólne posiedzenia, podczas których omawiane są aktualne problemy, zajmowane są
stanowiska i opinie.
11.6. Jednostka OSP KSRG Lubanie
OSP Lubanie jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Posiada od
2014 r. nowoczesny samochód pożarniczy marki MAN typ TGM, wyposażony w sprzęt
ratowniczo - gaśniczy. Jednostka mieści się w wyremontowanej 2017 r. remizie strażackiej i
dysponuje również wyremontowaną świetlicą.
11.7. Jednostka OSP KSRG Janowice
OSP Janowice od 2017 r.jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Posiada od grudnia 2018 r. nowoczesny samochód pożarniczy marki VOLVO VL280,
wyposażony w sprzęt ratowniczo - gaśniczy.
11.8. Jednostka OSP Ustronie
Posiada

samochód

pożarniczy

marki

Mercedes

w sprzęt ratowniczo - gaśniczy.
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typ

Benz

CF409,

wyposażony

Doposażenie OSP w sprzęt w 2019 r.
W ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze” zakupiono 5 szt. ubrań specjalnych,
które otrzymały:
- OSP Janowice – szt. 1 za kwotę 3.589,14 zł,
- OSP Ustronie – szt. 2 za kwotę 3.589,14 zł,
- OSP Lubanie – szt. 1 za kwotę 1.794,57 zł,
- OSP Lubanie otrzymało również parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar
wypadku za kwotę 1.063,95 zł.
OSP Ustronie zakupiło mundur galowy strażaka za kwotę 492,00 zł.
W ramach dotacji ze Starostwa Powiatowego we Włocławku jednostki otrzymały :
- OSP Janowice – sprzęt podstawowy za kwotę 6.000 zł,
- OSP Ustronie – system powiadamiania za kwotę 3.000 zł,
- OSP Lubanie – sprzęt pożarniczy za kwotę 6.000 zł,
W ramach dotacji ze MSWiA jednostki otrzymały :
- OSP Janowice – defibrylator za kwotę 5.000 zł,
- OSP Ustronie – ubrania wyjściowe i prądnica za kwotę 6.336 zł,
- OSP Lubanie – defibrylator za kwotę 5.000 zł.
Dotację z KSRG otrzymały jednostka OSP Janowice kwotę 3.160 zł, którą przeznaczono na
zakup parawanu ochronnego i ubrań specjalnych oraz jednostka OSP Lubanie kwotę 4.405
zł, którą przeznaczono na zakup podpór do stabilizacji pojazdu.
12. Inne formy współpracy (LGD, OSI)
12.1. Współpraca z Lokalna Grupą Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach szerszego
projektu - Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 20142020.
Program ten ma na celu wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym
i kulturalnym na obszarze LGD, w szczególności poprzez poprawę stanu i rozwój
infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR
oraz poprzez tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru
LSR
Za pośrednictwem Stowarzyszenia korzystamy z środków Unii Europejskiej na realizację
zadań inwestycyjnych, takich jak:
- modernizacja remizy OSP w Janowicach na cele integracji społecznej (opracowano
dokumentacje budowlaną),
49

- modernizacja remizy OSP w Ustroniu na cele integracji społecznej (opracowano
dokumentacje budowlaną),
- modernizacja pomieszczeń GOK Lubanie na cele integracji społecznej (opracowano
dokumentacje budowlaną),
- projekty grantowe w zakresie integracji społecznej do wdrożenia w latach przyszłych.
12.2. Współpraca w ranach Obszaru Strategicznej Interwencji Miasta Włocławek
i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. Celem uczestnictwa w tym programie jest
stworzenie przyjaznego otoczenia poprzez poprawę stanu i dostępności przestrzeni
publicznych oraz jakości i funkcjonalności usług publicznych, w efekcie do poprawy jakości
życia wszystkich mieszkańców. W ramach związku Gmina Lubanie korzysta ze środków Unii
Europejskiej przeznaczonych na politykę terytorialną:
- modernizacja przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6, (zadanie planowane do
realizacji).
- działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie(Europejski Fundusz
Społeczny) - zadanie planowane do realizacji.

13. POROZUMIENIA
13.1. Porozumienie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy o współpracy na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej
Głównym założeniem zawartego porozumienia jest m.in. wsparcie rozwoju istniejących
i powstawania nowych przedsiębiorstw społecznych, aktywizacja lokalnej społeczności
i przekazywanie informacji o lokalnych inicjatywach. Zawarte porozumienie nie wywołuje
skutków finansowych dla budżetu gminy.
13.2. Porozumienie o wspólnym uczestnictwie w finansowaniu zadania o nazwie
„Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie”
Przedmiotem porozumienia jest wspólna realizacja i wspólne uczestnictwo w finansowaniu
zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie. Jest to linia telefoniczna, obsługiwana przez wykwalifikowanych konsultantów,
którzy udzielają porad oraz pomocy psychologicznej i prawnej ofiarom przemocy. Zadanie
finansowane jest przez gminę w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych. Kwota udziału gminy w finansowaniu zadania w 2019 r. wyniosła
228,95zł.
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14. Zdrowie
Na terenie gminy funkcjonuje 1 prywatny podmiot leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej INTERMED s.c. Hanna Zgorzelak, Witold Zgorzelak oraz 1 apteka „Apteka Pod
Chabrami”.
W 2019 r. Gmina Lubanie przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Kujawsko – Pomorskiego przystąpiła do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń
pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom
w województwie kujawsko-pomorskim”. Realizatorem w/w programu był Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej INTERMED. Mieszkańcy naszej gminy w wieku powyżej 65 roku
życia mogli bezpłatnie skorzystać ze szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom. Koszt
szczepionki został pokryty w 50% przez Urząd Gminy, natomiast w pozostałych 50% przez
Województwo Kujawsko-Pomorski.
Gmina na ten cel przeznaczyła środki finansowe w wysokości 6.000 zł.

15. Edukacja
Na terenie Gminy Lubanie funkcjonują trzy szkoły podstawowe - w Lubaniu,
Przywieczerzynie i w Ustroniu oraz przedszkole samorządowe.
15.1. Szkoła Podstawowa w Lubaniu w roku 2019 zrealizowała następujące zadania i
projekty:
a) w listopadzie 2019 r. w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
pozyskano 71.598,44zł (wkład własny gminy14.319,69zł) na doposażenie i poprawa
standardu funkcjonującej stołówki szkolnej. Zakupiono 2 piece konwekcyjno-parowe, 2 szafy
chłodnicze, zmywarkę kapturową, obieraczkę do ziemniaków, szatkownicę do warzyw,
naczynia stołowe i warnik,
b)w ramach współpracy z fundacją „Anwil dla Włocławka:
•

marzec 2019 - szkoła pozyskała fundusze w wysokości 6000zł z grantu „Uczę się
z ANWILEM” III edycja, na realizację projektu „Młodzi nauczyciele”. Zakupiono
naczynia i odczynniki do nauczania chemii oraz sfinansowano warsztaty laboratoryjne
w Instytucie Chemia w Małej Skali w Toruniu.

•

lipiec 2019 w ramach projektu „Wakacje z Fundacją” zorganizowane półkolonie letnie
„Atrakcyjny region – udane wakacje”, czyli

kreatywny, atrakcyjny i bezpieczny

wypoczynek dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje w swoim miejscu
zamieszkania. Pozyskano 20 183 zł

51

•

październik 2019

w GOK Lubanie odbył się V Ogólnopolski Festiwal Piosenki

Religijnej "Nie lękajcie się". W przesłuchaniach konkursowych udział wzięło 96 osób.
Laureaci wystąpili podczas koncertu galowego, który był hołdem i ukłonem w stronę
św. Jana Pawła II, patrona SP w Lubaniu oraz Przedszkola Samorządowego
w Lubaniu, honorowego obywatela gminy Lubanie. Jest to już piąta edycja tego
wydarzenia, na które co roku przyjeżdżają wokaliści i soliści z różnych zakątków
Polski. Nie przypadkowy jest termin, bowiem październik jest miesiącem, w którym
obchodzimy Dni Papieskie.
•

grudzień 2019 – Szkoła skorzystała z Programu dofinansowania działań wolontariatu
pracowniczego „ANWIL pomaga”. W ramach grantu szkoła pozyskała 4000 zł na
projekt pt „Uwolnij kręgosłup” (remont szafek szkolnych dla uczniów).

•

grudzień 2019 - Grant dla szkoły w ramach programu edukacyjnego Fundacji ANWIL
DLA WŁOCŁAWKA "Uczę się z ANWILEM" IV edycja na realizację projektu „Z
matematyką w życiu codziennym” w kwocie 10 711,92zł

c) w ramach współpracy z GOK i UG:
•

styczeń 2019 –organizacja imprez: Orszak Trzech Króli, Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy,

•

styczeń 2019 - szkoła wspólnie z Urzędem Gminy Lubanie była organizatorem
półkolonii zimowych.

Uczniowie brali udział w warsztatach plastycznych Dla

uczestników skorzystanie z proponowanej przez szkołę formy wypoczynku było
okazją do poznania i odkrycia nowych atrakcji, miejsc i obiektów, a tym samym do
bezpiecznego i atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego od nauki.
•

marzec 2019 - Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny o Pióro Wójta Gminy Lubanie

•

maj 2019 – Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany wspólnie ze
Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych

•

czerwiec 2019 – Gminny Dzień Dziecka

•

listopad 2019- Turniej Piłki Nożnej Żaków Pod Patronatem Wójta Gminy Lubanie
Pani Larysy Krzyżańskiej i Starosty Włocławskiego Pana Romana Gołębiewskiego.

•

grudzień 2019 - Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy
Lubanie

d) inne projekty:
•

cały

rok

2019

-

realizacja

kolejnej

edycji

programu Szkolny

Klub

Sportowy skierowanego do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, mającego na
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celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej
w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego
zajęcia wychowania fizycznego (w szkole utworzono 6 grup SKS),
•

cały rok 2019 - realizacja Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
adresowanego do uczniów szkół podstawowych z klas I – III, który polega na
systematycznym i powszechnym udziale dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych
zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. (cotygodniowe wyjazdy na basen do
Ciechocinka).

15.2. Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie w roku 2019 zrealizowała następujące zadania
i projekty:
- uczestniczyła w programie „Umiem pływać” oraz programie „SKS”,
- ze zwiększonej subwencji oświatowej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych
w szkołach podstawowych szkoła wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne do fizyki,
chemii, biologii i geografii w kwocie 19155 zł,
- brała udział w akcji ekologicznej „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”,
- w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dobrze Cię widzieć” wszyscy uczniowie klas I-VIII
otrzymali kamizelki odblaskowe z Fundacji Narodowego Dnia Życia. Dodatkowo w ramach
projektu „Bezpieczna Droga” i projektu „Dobrze Cię widzieć” zostały przeprowadzone
zajęcia z wychowawcą z zakresu bezpieczeństwa na drodze i uważności na innych,
- cała społeczność szkolna brała udział w akcjach charytatywnych

WOŚP, „Kup Pan

Szczotkę” i „Podaj Mydło” jako pomoc dla kameruńskich dzieci oraz „Czary - mary okulary”
i „Puszka dla maluszka” jako pomoc dla afrykańskich dzieci.
15.3. Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Lubaniu w roku 2019 realizowało
założenia projektu -Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych
placówek przedszkolnych z terenu gminy. Dzięki udziałowi w projekcie wszystkie chętne
dzieci
w wieku 3- 6 lat zostały przyjęte do przedszkola .Placówka została wyposażona w nowe
meble , sprzęty i pomoce dydaktyczne. Dzieci korzystają z sali zabaw oraz z placu zabaw. Do
dyspozycji dzieci oddano sale zajęć specjalistycznych. Dzięki udziałowi w projekcie
poprawiły się warunki pobytu dzieci w przedszkolu.
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16. Kultura i Gminna Biblioteka Publiczna
16.1. Gminny Ośrodek Kultury
Dochody GOK w Lubaniu za okres 01.01- 31.12.2019 roku pochodzą przede wszystkim
z dotacji z budżetu gminy w wysokości 286.500,00 zł.; z wynajmu sal, sprzętu i częściowej
odpłatności za udział w warsztatach w kwocie 27.620,00 zł oraz z dobrowolnych wpłat na
rzecz imprez masowych w kwocie 38.530,00 zł. Łącznie dochody GOK za okres 01.0131.12.2019 roku wyniosły 367.200,00 zł.
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu stał się ośrodkiem otwartym dla każdego
mieszkańca, często i chętnie odwiedzanym, zrzeszającym gminną społeczność. W lubańskim
GOK-u odbywają się zarówno imprezy o charakterze stałym, jak i uroczystości
okolicznościowe. W ciągu roku szkolnego dzieci i młodzież z terenu gminy Lubanie może
skorzystać z warsztatów gry na instrumentach (gitara, akordeon, pianino, instrumenty dęte),
warsztatów wokalnych, zajęć tanecznych (taniec ludowy oraz nowoczesny), warsztatów
językowych oraz matematycznych. Cykl warsztatów kończy „Konkurs Talentów”
podsumowujący artystyczne postępy dzieci.
Lubański

GOK

kieruje

szeroką

ofertę

wydarzeń

kulturalnych.

Co

roku,

z okazji Święta Trzech Króli, ulicami naszej gminy przechodzi barwny korowód – Orszak
Trzech Króli, którego głównymi bohaterami i odtwórcami ról są mieszkańcy gminy Lubanie.
Każdego roku organizowane są również Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, podczas których skutecznie pobijamy kolejne rekordy zebranych kwot pieniężnych.
W 2019 r. Gmina Lubanie zebrała kwotę 24.486,31 zł. Gościem specjalnym finału WOŚP
2019 był Kabaret EWG oraz formacja taneczna No Name. Dla dzieci natomiast przygotowano
salę gier i zabaw, w której o uśmiech najmłodszych zatroszczył się profesjonalny animator.
Dzień babci i dziadka również przyniósł wiele radości. W styczniu 2019 r. GOK
zorganizował spotkanie babć i dziadków, w ramach którego babcie i dziadkowie z Gminy
Lubanie mogli spotkać się i porozmawiać oraz spędzić miło czas przy słodkim poczęstunku,
a o dobrą zabawę zatroszczyła się „Kapela z Szaconkiem”.
W lutym każdego roku z okazji Święta Zakochanych organizowany jest konkurs na
„zdjęcie przepełnione miłością”, w ramach których głosowaniu na portalu społecznościowym
poddawane są zgłoszone fotografie. Tradycją stała się również organizacja balu
charytatywnego, podczas którego zbierane są pieniądze na nagrody dla dzieci uzdolnionych
z terenu Gminy Lubanie.
GOK troszczy się o lokalne tradycje. W 2019 r. grupa zapustna z Gminy Lubanie
reprezentowała nasz samorząd w Korowodzie Grup Zapustnych we Włocławku oraz
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w „Biało-Czerwonym Korowodzie w Warszawie”. Zgodnie z tradycją odbył się również
„Podkoziołek”.
W pierwszym półroczu 2019 r. w sali widowiskowej GOK w Lubaniu odbywały się
bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów. Projekt był realizowany z środków projektu
„E-aktywni mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”.
Jak co roku, również w 2019 r. w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II pod pomnikiem
Papieża odbyło się spotkanie modlitewno-muzyczne, w którym chętnie biorą udział
mieszkańcy nie tylko naszej gminy. Tradycyjnie spotkanie umiliła artystycznie
funkcjonująca przy GOK w Lubaniu Orkiestra Dęta oraz chór wokalny.
Rokrocznie w pierwszych dniach maja odbywa się piknik dla najmłodszych oraz
zabawa taneczną dla dorosłych. Podczas pikników dzieci mogą bezpłatnie korzystać
z różnego rodzaju atrakcji. Co roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu poszerza ofertę
dostępnych atrakcji. W 2019 r. dzieci mogły skorzystać bezpłatnie z: zabaw na dmuchanych
zjeżdżalniach, zabaw z animatorem gier i zabaw, konkursów sportowych, malowania
twarzy, baniek xxl, waty cukrowej, popcornu. Dla dzieci i opiekunów został przygotowany
poczęstunek.
25 maja 2019 r. w Arenie Toruń odbył się koncert „Nie ma jak u mamy”,
organizowany przez Urząd Marszałkowski. Artyści wykonali specjalnie przygotowany na tę
okazję program. Transmisja wydarzenia odbyła się w Dzień Matki (26 maja) na antenie
TVP1 i na antenie TV Polonia. Była to już dziesiąta odsłona corocznego koncertu,
organizowanego z okazji Dnia Matki. Na scenie pojawili się znani i lubiani aktorzy i
wokaliści: Majka Jeżowska, Anna Guzik, Halina Młynkowa, Łukasz Zagrobelny, Ryszard
Rynkowski, Filip Lato, Mikołaj Krawczyk i Wojciech Gąssowski. Gwiazdom towarzyszył
zespół instrumentalno-wokalny pod kierownictwem Zygmunta Kukli, a całą imprezę
poprowadził

Artur

Orzech.

Dzięki

współpracy

GOK

w

Lubaniu

z

Urzędem

Marszałkowskim w wydarzeniu udział wzięli członkowie UTW Oddział Lubanie.
Co roku 1 czerwca na placu przy Szkole Podstawowej odbywa się Gminny Dzień
Dziecka. Podczas imprezy dzieci korzystają z bezpłatnych atrakcji, takich jak: zabawy i gry
z animatorami, zawody sportowe, zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach i eurobungee.
Dla dzieci przygotowany był poczęstunek oraz lody.
W czerwcu 2019 r. Gok w Lubaniu brał udział w przygotowaniu projektu w ramach
konkursu grantowego pt. "Wakacje z Fundacją” zaproponowanego przez Fundację ,,Anwil
dla Włocławka”. W wyniku powyższego jednostka uprawomocniona do składania wniosku
— Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu stała się beneficjentem konkursu. Dzięki
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temu we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Urzędem Gminy w Lubaniu
zorganizowane zostały półkolonie letnie dla 75 uczniów ze wszystkich szkół na terenie gminy
pod hasłem ,,Atrakcyjny region - udane wakacje”.
24 czerwca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu odbyło się oficjalne
zakończenie III roku akademickiego 2018/2019 Kujawsko–Dobrzyńskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku Oddział w Lubaniu. Podczas spotkania Studenci otrzymali dyplomy uznania
za aktywne uczestnictwo w zajęciach i pracach na rzecz KDUTW O/Lubanie.
Przewodnicząca Rady Słuchaczy Bożena Adamczewska wel Adamczak rozpoczęła
uroczystość i powitała wszystkich przybyłych na spotkanie oraz dokonała podsumowania
roku akademickiego. Na zakończenie uroczystości na uczestników czekały poczęstunek oraz
koncert „Kapeli z Szaconkiem”.
GOK jest otwarty również w wakacje. Co roku w okresie wakacyjnym GOK
organizuje plac leżakowy oraz salę gier i zabaw, w której znajduje się stół bilardowy,
piłkarzyki, stół do tenisa oraz cymbergaj. W okresie wakacyjnym odwiedził naszą gminę park
rozrywki, w którym o uśmiech dzieci zadbał teatr pantomimy „Dar” oraz „Kids Klub”. Przez
7 dni dzieci mogły bezpłatnie korzystać dmuchanych zjeżdżalni oraz zabawy z animatorami
gier i zabaw. Fundatorem tych atrakcji była Gmina Lubanie.
Co roku w okresie lipiec/sierpień odbywa się piknik kończący Turniej Dzikich
Drużyn oraz Turniej Siatkowej Piłki Plażowej. Od 2017 r. wydarzenie to odbywa się na
boisku w Gąbinku. Podczas wydarzenia dzieci mogą bezpłatnie korzystać z szeregu atrakcji,
takich jak: zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach, zabawy z animatorem gier i zabaw,
konkursów sportowych, malowania twarzy, baniek xxl, waty cukrowej, popcornu. Ponadto,
goście pikniku zostali poczęstowani kiełbaską z grilla oraz napojem, a dorosła część
uczestników wydarzenia bierze udział w zabawie tanecznej na świeżym powietrzu.
Lubański GOK pamięta również o ważnych uroczystościach państwowych. Co roku
15 sierpnia pod pomnikiem pułkownika Jerzego Pieszkańskiego z okazji Narodowego Święta
Wojska Polskiego organizowane jest słowno-muzyczne spotkanie, podczas którego
wspominamy pamięć lokalnego bohatera. Uroczystości towarzyszy wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych, a członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Kucerza przygotowują słodki
poczęstunek.
Sztandarową gminną imprezą są „Dożynki”. Gwiazdą wieczoru w 2019 r. była
charyzmatyczna aktorka filmowa, teatralna i kabaretowa, uwielbiana przez wielomilionową
rzeszę widzów "Doktorowa", czyli żona doktora Wezóła z najpopularniejszego polskiego
serialu Ranczo” Beata Olga Kowalska oraz zespół Jorrgus. W roku 2019 Gminny Ośrodek
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Kultury w Lubaniu pozyskał dofinansowanie na organizację dożynek od sponsora – firmy
EuRoPol GAZ s.a. oraz PGNiG. Ponadto, GOK w Lubaniu brał udział w tworzeniu wniosku
do Fundacji Orlen „Dar Serca”, w ramach którego członkinie Koła Gospodyń Wielskich
„Super Babki” z Mikanowa również uzyskały na ten cel dofinansowanie.
W październiku 2015 r. miała miejsce pierwsza edycja Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Religijnej. Jest to ważna impreza, rozsławiająca dobre imię Gminy Lubanie na
arenie ogólnopolskiej. Z tej okazji co roku do naszej gminy przybywa około 100 uczestników
konkursu oraz wielu znanych artystów, którzy zasiadają w jury oraz prezentują swoje utwory
podczas koncertu galowego. W 2019 r. na organizację wydarzenia pozyskaliśmy
dofinansowanie z Fundacji „Anwil dla Włocławka” w kwocie 9 239,87 zł. Gwiazdą tej edycji
konkursu była finalista programu telewizyjnego „Szansa na sukces” Michalina Skraburska.
Co roku w listopadzie z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości GOK
organizuje koncert pieśni patriotycznych z udziałem gościnnym gwiazdy wieczoru. W roku
2019 odbył się koncert specjalny z udziałem Haliny Frąckowiak. Na organizację wydarzenia
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.
W grudniu każdego roku odbywają się kolejne edycje koncertu bożonarodzeniowego,
na który przybywa rekordowa liczba mieszkańców. Podczas wydarzenia każde dziecko
otrzymuje słodki podarunek, ufundowany przez Gminę Lubanie. Dzieci i młodzież bardzo
oczekują również corocznego Turnieju Play Station, podczas którego uczestnicy walczą
o konsolę Play Station.
Od 2016 r. w okresie przedświątecznym odbywa się Gminna Wigilia, podczas której
mieszkańcy składają sobie życzenia i kosztują pysznych, wigilijnych potraw przyrządzonych
przez radę gminy, sołtysów oraz pracowników jednostek podległych samorządowi. Również
w 2019 r. odbyło się wigilijne spotkanie. Gościem specjalnym była kapela „Bartnicky”.
Sponsorem koncertu kolęd była spółka PGNiG.
Ważnym wydarzeniem w 2019 r. było pozyskanie przez Gminę Lubanie
dofinansowania na nowoczesny i profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetleniowy,
który jest wykorzystywany przy organizacji imprez kulturalnych. W ramach projektu zostały
również

zakupione

instrumenty

niezbędne

do

prowadzenia

zajęć

wokalnych,

instrumentalnych, tanecznych, które stanowią ofertę Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu.
Całkowity koszt zadania wyniósł 256 523,98 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 163 226,00
zł. Środki zostały pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020.
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W ramach projektu GOK otrzymał m.in.
- profesjonalny zestaw nagłośnieniowy firmy NAW,
- mikrofony w systemie bezprzewodowym renomowanej firmy Shure,
- mikser cyfrowy,
- wzmacniacze, kable, skrzynie transportowe, statywy i inne akcesoria,
- głowy ruchome, reflektory, wytwornicę mgły,
- zestawy do nauki języków obcych,
- tablicę interaktywną,
- instrumenty muzyczne.
Wynajem takiego typu sprzętu na organizacje różnego rodzaju imprez, wiąże się z
ogromnymi kosztami. Dzięki tej inwestycji możemy koncerty obsługiwać samodzielnie. Jest
to bardzo potrzebna i korzystna inwestycja. Również zakupione w ramach dofinansowania
instrumenty stanowią nieoceniony wkład w edukację muzyczną dzieci, młodzieży i osób
dorosłych z terenu naszej gminy.
Ważnym wsparciem w 2019 r. było pozyskanie przez grupę składającą się
z pracowników przedsiębiorstwa Anwil oraz przyjaciół GOK-u, w ramach programu
wolontariatu pracowniczego "Anwil pomaga", środków na realizację projektu pn. Sala
integracji lokalnej społeczności, w kwocie 3 868,34 złotych. W ramach tych środków
wolontariusze wyremontowali jedną z sal Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu, zakupione
zostały gry planszowe oraz projektor z rzutnikiem.
Aspektem wartym poruszenia są osiągnięcia podopiecznych oraz reprezentacja gminy
przez podopiecznych GOK. W maju 2019 r. grupa taneczna "Kujawy Nadwiślańskie"
działająca na co dzień w GOK-u pod kierownictwem Pani Katarzyny Mrówczyńskiej wraz
członkiniami

koła

wokalnego

godnie

reprezentowała

Gminę

Lubanie

podczas

Ciechocińskiego Dnia Seniora, a także w czerwcu podczas pikniku w Zarzeczewie.
W maju 2019 r. odbył się we Włocławku Przegląd dziecięcych grup tanecznych "Na
Kujawską Nutę". Zespół Kujawy Nadwiślańskie wytańcował i wyśpiewał zaszczytne II
miejsce.
W czerwcu 2019 r. grupa wokalna z GOK w Lubaniu reprezentowała Gminę Lubanie
w koncercie „Uwielbienie”, który odbył się w Parku Sienkiewicza we Włocławku.
26 października 2019 r. Natalia Jagodzińska zawodniczka Włocławskiego Klubu
Karate Kyokushin, trenująca w sekcji Lubanie (Gminny Ośrodek Kultury), odniosła kolejny
sukces, tym razem na zawodach IKO POLISH OPEN – OSTRÓDA, zajmując III miejsce.
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W tym międzynarodowym turnieju Kyokushin dzieci i młodzieży wzięło udział ok 460
zawodników z Polski, Białorusi oraz Rosji.
16.2. Gminna Biblioteka Publiczna
Dochody GBP w Lubaniu za okres 01.01.- 31.12.2019

r. to przede wszystkim dotacja

z budżetu Gminy w wysokości 74.000,00 zł oraz 500,85 zł ze zwrotów za zagubione książki,
wezwania i usługi ksero.
Razem dochody na 31.12.2019 roku wyniosły 74.500,85 zł.
Do biblioteki zostały zakupione książki za kwotę - 7.003,57 zł.

17. Gospodarka komunalna
Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie w roku 2019 roku realizował swoje podstawowe
działania do których został powołany. Zakres działań obejmuje :
- ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż wody,
- odbiór i oczyszczanie ścieków bytowych z terenu Gminy Lubanie,
- administrowanie budynkami mieszkalnymi i tych, które prowadzą działalność gospodarczą,
- produkcja ciepła dla potrzeb gminnych.
Ogólny plan przychodów Zakładu na 2019 r. wynosił
1.508.622,00 zł, wykonano 1.341.991,31 zł. W zakresie wody plan ten wynosił 526.249,00
zł, wykonano 503.700,03 zł.
Ścieki plan 225.519,00 zł, wykonano 203.050,31 zł.
Pozostała działalność plan 403.084,00 zł, wykonano 255.729,17 zł.
Ogólny plan wydatków Zakładu na 2019 rok wynosił1.465.369,00 zł, wykonano 1.334.524,60
zł.
W zakresie produkcji wody Zakład eksploatuje 3 studnie głębinowe w miejscowości Lubanie
oraz 1 studnię w miejscowości Probostwo Górne.
Rok 2019 należy do takich okresów, w których susza bardzo mocno dała o sobie znać.
Zapotrzebowanie na wodę w miesiącach letnich znacznie rosło.
Dla zobrazowania rozbioru wody należy podkreślić, że w miesiącach styczeń, luty wydobycie
wody było na poziomie w granicach 500 – 600 m3 na dobę, ale w miesiącach czerwiec, lipiec,
sierpień wydobycie wahało się w granicach 1200m3 na dobę.
W 2019 roku od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykonanie sprzedaży wody wynosi 169.533,00
m3, z czego plan sprzedaży do końca roku zakłada 152.000 m3.
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Jakość wody przesyłana dla mieszkańców jest

ciągle monitorowana przez Zakład oraz

sanepid, ostatni pobór próbek wody do spożycia został wykonany 02.03.2020 r. przez
Państwową Powiatową Stację Epidemiologiczną we Włocławku.
Następną

działalnością realizowaną

przez Zakład

-

odbiór i

oczyszczanie ścieków

bytowych od mieszkańców naszej gminy.
W planie na rok 2019 założono odbiór 41 000 m3 ścieków. W okresie od 01.01.2019 do
31.12.2019 odebrano 42.795,50 m3.
W roku 2019 zakład świadczył również usługi w zakresie oczyszczania

szamb

przydomowych u mieszkańców naszej gminy.
Łącznie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. roku odebrano, wypompowano ścieki z szamb
w ilości 596,50 m3 w ciągu całego roku .
Ścieki

bytowe przesyłane do oczyszczalni ścieków w Kucerzu podlegają

procesowi

oczyszczania. Oczyszczalnia w Kucerzu jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną .
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Wisły. Proces oczyszczania jest również
monitorowany, a dotychczasowe wyniki wychodziły bardzo dobrze.
Awarie usuwane z chwilą wykrycia, w 2019 roku awarii było 9 wszystkie w pełni usunięte.
Badania wykonywane są w laboratorium.
Wyniki badań przekazywane są do Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska Delegatura we Włocławku ul. Kopernika 2.
Do wyżej wymienionej jednostki przesyłamy wraz z badaniami ścieków również kwartalne
wydobycie wody która zostaje przefiltrowana i przesłana w sieć magistralami.
Głównym czynnikiem kontroli zostało objęte pobór ścieków surowych oraz oczyszczonych.
Jednostka kontrolująca pobrała próbki ścieków i przeanalizowała je pod kontem
mikrobiologicznym we własnym laboratorium.
Wyniki tych badań wyszły pozytywne.
18. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym
Pracownicy urzędu gminy oraz jednostek podległych brali udział w licznych szkoleniach
dotyczących bieżącego funkcjonowania właściwych jednostek oraz zmian, których wdrożenia
wymagają nowe uregulowania prawne. Pracownicy urzędu gminy brali udział między innymi
w takich szkolenia jak : Realizacja podatków i opłat lokalnych, Dokumentacja pracownicza,
Służebność przeszła, Ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość dochodów, wydatków
i rozliczeń VAT, Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, Zmiana
klasyfikacji budżetowej, Problemy w zakresie ewidencji środków trwałych i innych
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nieprawidłowości, Nowelizacja VAT 2019/2020, Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

19. Gmina w rankingach, konkursach i publikacjach
Ranking inwestycyjny „Wspólnoty”. Jak wypadły gminy wiejskie powiatu włocławskiego? –
Gmina Lubanie zajęła 531 miejsce i awansowała z 846 lokaty, czyli o 315 oczek. Wskaźnik
wynosi 763,18 zł. Ranking każdego roku przygotowuje pismo "Wspólnota". Pod uwagę brane
są dochody gmin, bez dotacji i subwencji. "Wspólnota", prowadząc analizy, bazuje na
dochodach uzyskiwanych przez samorządy, m.in. z podatków lokalnych i opłat oraz udziału
w podatku dochodowym. Odejmuje się również składki na tzw. podatek janosikowy.
Zsumowane dochody dzielone są przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej
i w ten sposób uzyskiwany jest dochód wyliczony per capita).
W publikacjach Gazety Pomorskiej znalazły się m.in. artykuły pt.: „W Lubaniu zamontują
kolejne instalacje fotowoltaiczne. Zaoszczędzą ponad 100 tysięcy złotych”, „15 lat w Unii
Europejskiej – Gmina Lubanie”, „W samym sercu Kujaw, na południe od miasta Włocławek,
wzdłuż wschodniej granicy rzeki Wisły, w sąsiedztwie z obszarem objętym programem
„Natura 2000”, w bliskości wiślanych rozlewisk z licznymi siedliskami chronionego ptactwa
wodnego, w bogactwie zabytków i stanowisk archeologicznych leży Gmina Lubanie”,
„W dożynkowym korowodzie”, „Gmina z unijnym dofinansowaniem”.
Informacje na temat wydarzeń w gminie oraz o pracach inwestycyjnych regularnie są
publikowane w gazecie „Tu i Teraz”, a także przekazywane mieszkańcom poprzez Radio Hit
i Telewizję Kujawy.
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