RAPORT
o stanie gminy
Położenie i powierzchnia:
Gmina Łubnice to gmina o charakterze wiejskim położona w południowej
części powiatu staszowskiego, w województwie świętokrzyskim. Położona jest przy
lewym brzegu Wisły. Od zachodu sąsiaduje z gminami Oleśnica i Pacanów, od
północy z gminą Rytwiany i Połaniec natomiast od południowego wschodu przez
Wisłę z województwem podkarpackim i małopolskim. W skład gminy wchodzi 19
sołectw: Beszowa, Borki, Budziska, Czarzyzna, Gace Słupieckie, Góra, Grabowa,
Łubnice, Łyczba, Orzelec Duży, Orzelec Mały, Przeczów, Rejterówka, Słupiec,
Szczebrzusz, Wilkowa, Wolica, Zalesie, Zofiówka. Główny szlak komunikacyjny
przebiegający przez gminę to droga krajowa nr 79 Warszawa – Bytom. Obszar gminy
wynosi 84 km2.
Ludność:
Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba osób zameldowanych w Gminie Łubnice
wynosiła:
a) na pobyt stały: 4120
b) na pobyt czasowy: 61
Finanse:
Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:
1) Zaplanowane dochody budżetu gminy w wysokości 23.347.430,57 zł
zrealizowano w kwocie 21.458.540,48 zł tj. 91,91%.
2) Zaplanowane wydatki budżetu gminy w wysokości 26.429.169,57 zł
zrealizowano w kwocie 23.660.985,14 zł tj. 89,52%.
Planowane dochody budżetu dzielą się następująco:
1) Dochody własne w kwocie 4.337.312,33 zł, z czego wykonano
3.508.947,28 zł.
2) Dotacje celowe ŚUW w kwocie 7.593.273,65 zł, z czego wykonano
7.412.259,71 zł, w tym dotacje w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych – remonty dróg gminnych w kwocie 826.214,00 zł.
3) Subwencja ogólna w kwocie 8.104.176,00 zł, z czego wykonano
8.104.176,00 zł.
4) Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Staszowskiego na wykonanie odcinka
kanalizacji sanitarnej w kwocie 70.000,00 zł, z czego wykonano 70.000,00 zł.
5) Dotacja na modernizację sieci dróg wewnętrznych w kwocie 19.000,00 zł, z
czego wykonano 19.000,00 zł.

6) Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Staszowskiego na dofinansowanie
własnych zadań w ramach utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP w
kwocie 6.000,00 zł, z czego wykonano 6.000,00 zł.
7) Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa w kwocie 9.500,00 zł,
z czego wykonano 9.460,00 zł na zakup nożyc hydraulicznych dla OSP
Beszowa.
8) Dotacja na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest w kwocie
30.000,00 zł, z czego wykonano 18.507,85 zł.
9) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich w kwocie 3.178.168,59 zł, z czego wykonano 2.310.189,64 zł, w
tym:
-Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice
w kwocie 1.999.999,00 zł,
-Zakup pompy z napędem spalinowym oraz lekkiego samochodu strażackiego
wraz z wyposażeniem dla OSP Łubnice w kwocie 248.799,00 zł, z czego
wykonano 240.766,05 zł,
-Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin
partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic w kwocie 859.946,00 zł, z czego
wykonano 0,00 zł.
- Dotacja celowa w ramach refundacji poniesionych wydatków dotyczących
zadania Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich zrealizowanego w 2018
roku w kwocie 69.424,59 zł.
Deficyt budżetu w kwocie 2.202.444,66 zł pokryty został nadwyżką
budżetową z lat ubiegłych kwotą 702.444,66 zł oraz kredytem. Na dzień 31 grudnia
2019 roku Gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł.
Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Mienie komunalne:
Mienie komunalne stanowią następujące składniki:
a) Grunty będące własnością Gminy Łubnice o powierzchni 174,2575 ha
i wartości 5 609 350, 62 zł, w skład których wchodzą:
 użytki rolne o powierzchni 51, 4115 ha i wartości 1 088 621,26 zł;
 grunty leśne o powierzchni 3,6100 ha i wartości 32 310,63 ha;
 grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 8,0651 ha i wartości
729 710,00 zł;





b)

grunty zajęte pod drogi o powierzchni 99,0009 ha i wartości 3 582 455,00 zł;
nieużytki o powierzchni 1,2900 ha i wartości 12 953,73 zł;
tereny różne o powierzchni 0,1000 ha i wartości 1600 zł;
grunty pod wodami o powierzchni 10,7800 ha i wartości 161 700 zł.;
24 budynki o wartości 16 711 495,27 zł, w tym w 7 budynkach znajduje się 14
lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 778,80 m², posiadających 44
izby;
c) 15 środków transportowych o łącznej wartości 1 502 748,53 zł.
Podmioty gospodarcze
Ilość wpisów przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej działających na terenie Gminy Łubnice – 127 .
Infrastruktura:
Wodociągi:
1) długość sieci wodociągowej - 119,7 km.
2) ilość podłączonych budynków - 1287
3) liczba odbiorców- 1329
Kanalizacja:
zbiorowa – brak.
Na terenie gminy funkcjonuje 550 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Drogi:
Na terenie gminy znajdują się następujące kategorie dróg:
1) krajowe – o długości 11 km,
2) powiatowe - o długości 53,72 km,
3) gminne - o długości 130,916 km i wartości 17429621,98 zł.
Oświetlenie drogowe:
Przy drogach publicznych zainstalowanych jest lamp 597, w tym na majątku PGE
441 lamp, na majątku Gminy 156 lamp.
Ochrona przeciwpożarowa:
Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest w oparciu o sieć jednostek OSP:
- w Łubnicach w składzie 31 druhów. Jednostka należy do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego.
- w Beszowej w składzie 33 druhów,
- w Słupcu w składzie 46 druhów,
- w Budziskach w składzie 48 druhów,

- w Wilkowej w składzie 25 druhów.
Ochrona przyrody i leśnictwo:
Obszary prawnie chronione – brak
Na terenie gminy znajdują się dwa obwody łowieckie:
,,Szarak” w Stopnicy – obwód łowiecki nr 177 i ,,Bażant” w Łubnicach – obwód
łowiecki nr 186.
Jednostki organizacyjne gminy:
1. Urząd Gminy – 26 pracowników (25 etatów), umów zlecenie - 7
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach 10 pracowników (9 etatów),
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnicach:

4.

5.

6.

7.

- liczba oddziałów - 10
- liczba uczniów -144
- zatrudnienie – 33 osób (w tym nauczycieli 20) 25,29 etatów.
- umowy zlecenie - 2
Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach:
- liczba oddziałów - 10
- liczba uczniów - 58
- zatrudnienie – 18 osób (w tym nauczycieli 15) 11,58 etatów.
- umowy zlecenie 1
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich:
- liczba oddziałów - 9
- liczba uczniów - 94
- zatrudnienie - 18 osób (w tym nauczycieli 16) 16,28 etatów.
- umowy zlecenie - 1
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej:
- liczba oddziałów - 9
- liczba uczniów - 70
- zatrudnienie – 21 osób (w tym nauczycieli 16) 16,27 etatów
- umowy zlecenie - 1
Centrum Kultury w Łubnicach – 6 pracowników (4,5 etatów), umowy zlecenie
-1

Zrealizowane w 2019 r. inwestycje:
1. drogowe:
Miejscowość

2019

Długość
wyremontowan
ego odcinka

Rodzaj
nawierzchni

Dofinansowanie Dofinansowania
Z środków
z budżetu
zewnętrznych(bu Gminy Łubnice
dżet państwa –
środki
powodziowe)

Koszt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Budziska
Przeczów
Wolica
Czarzyzna
Orzelec
Mały( przez
wiś)
Beszowa
przez wieś
Czarzyzna
most
Słupiec
Orzelec
Mały
Budziska
Budziska
Słupiec

786mb
515mb
335mb
377mb
713mb

asfalt
asfalt
asfalt
asfalt
rowy,
przepust

109.814,00
87.524,00
91.182,00
46.956,00
50.931,00

27.454,68
21.881,55
22.796,26
11.739,48
12.733,80

137.268,68
109.405,55
113.978,26
58.695,48
63.664,80

600mb

asfalt

92.171,00

23.043,10

115.214,10

400mb

asfalt

62.808,00

15.702,90

78.510,90

321mb
380mb

asfalt
asfalt

53.302,00
47.750,00

13.326,36
11.938,21

66.628,36
59.688,21

391mb
600mb
183mb

asfalt
asfalt
asfalt

46.213,00
137.563,00
19.000,00(Fundus
z Ochrony
Gruntów Rolnych)
845.214,00

11.213,95
34.391,00
24.999,24

57.766,95
171.954,00
43.999,24

231.220,53

1.076.434,5
3

5.601

INNE:
1.Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice 4.487.227,00
2.Zakup pompy z napędem spalinowym oraz lekkiego samochodu strażackiego wraz
z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnicach.
320.800,00.zł brutto
w tym
a) 167.100,00zł (brutto) za zakup lekkiego samochodu strażackiego wraz z
wyposażeniem,
b) 149.500,00zł (brutto)za zakup pompy z napędem spalinowym,
c) 4.200,00zł (brutto)za zakup radiostacji przewoźnej i nasobnej.
3.Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej PVC fi 250 w miejscowości Orzelec
Duży gmina Łubnice -135.000,00zł brutto
4. Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektu „ Rewitalizacja
szansą na poprawę atrakcyjności społeczno – gospodarczej miejscowości Łubnice”
Inwestycje i zadania zaplanowane na 2020 rok i lata kolejne:
1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich
zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki,
Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży -

ETAP I zlewnie Orzelec Duży i część Łubnic
2.Termomodernizacja Budynku Stacji Uzdatniania Wody dla wodociągu grupowego
dla gminy Łubnice- docieplenie ścian zewnętrznych. Instalacja fotowoltaiczna,
wymiana oświetlenia na LED.
3.Remont drogi gminnej nr 342007T Orzelec Mały Cegielnia od km 0+000 do km
0+530
4.Remont drogi wewnętrznej dz.ew, nr 154 Wilkowa od km 0+000 do km 0+275
5.Remont drogi gminnej nr 342096T Beszowa od km 0+000 do km 1+500
6.Remont drogi gminnej nr 342071T Beszowa od km 0+000 do km 0+700
7.Remont drogi gminnej nr 342005T Orzelec Mały od km 0+380 do km 0+857
8.Remont drogi gminnej nr 342017T Orzelec Duży Granica od km 0+00 do km
1+728
9.Remont drogi gminnej nr 342068T Czarzyzna od km 0+00 do km 0+637
10.Remont drogi gminnej nr 342065T Zalesie od km 0+480 do km 1+200
11.Remont drogi gminnej nr 342061T Zalesie-Zofiówka do km 3+045 do km 3+568
12.Remont drogi gminnej nr 342013T Gace Słupieckie Wisła od km 0+000 do
km0+630
13.Remont drogi gminnej nr 342077T Zofiówka – Słupiec od km 0+000 do km
0+713
14.Remont drogi gminnej nr 342091T Budziska Niwa od km 0+000 do km 1+555
15.Remont drogi gminnej nr 342034T Przeczów od km 0+000 do km 0+627
16.Remont drogi gminnej nr 342002T Beszowa przy Kościele od km 0+045 do km
0+833
17.Remont drogi gminnej nr 342020T Orzelec Duży Wygoń od km 0+000 do km
0+543
18.Remont drogi wewnętrznej nr dz.ew. 540 Gace Słupieckie od km 0+000 do km
0+770
19.Remont drogi gminnej nr 342026T Słupiec od km 0+000 do km 0+442
20.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gacach Słupieckich
21.Morernizacja sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych Łubnice i Wilkowa
22. Poprawa techniczna budynku Ośrodka Zdrowia ( modernizacja schodów w celu
przystosowania do montażu platformy, przebudowa dojścia do budynku, malowanie,
wymiana elektryki oraz opraw na LED) w Łubnicach
Posiadane plany i programy:
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice na lata 2016-2024.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubnice na lata
2015-2032.

Program Rewitalizacji dla Gminy Łubnice na lata 2016-2023 .
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubnice na lata 2016-2022.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Łubnice
Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubnice na
lata 2018-2022;
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Łubnice na lata 2019-2022;
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Łubnice w 2019 roku.

