RAPORT O STANIE GMINY ŁABOWA

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym
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1. Wstęp
Raport o stanie gminy Łabowa opracowano w związku z wprowadzeniem do ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 28aa.

Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą
i społeczną gminy Łabowa oraz wskazanie na działania podjęte przez organy wykonawcze gminy
w celu zapewnienia efektywnego oraz sprawnego funkcjonowania gminy.
Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy według stanu na
dzień 31 grudnia 2018 roku.
Dzięki temu zaistniała możliwość dokonania analizy funkcjonowania organów gminy Łabowa
w 2018 roku.

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.

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy
Łabowa i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących
w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych, jak również
dane udostępnione przez Urząd Statystyczny w Krakowie.
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2. O gminie Łabowa

Źródło: https://www.google.com/maps

Gmina Łabowa znajduje się w południowo - wschodniej części Polski na terenie województwa
małopolskiego. Stanowi jedną z 17 gmin powiatu nowosądeckiego.
Pod względem fizyczno - geograficznym obszar gminy leży w obrębie Karpat Zewnętrznych
(Zachodnich), w mezoregionie Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego. Morfologicznie - obszar
gminy leży w granicznej strefie Beskidu Sądeckiego, czyli pasma Jaworzyny Krynickiej i jego
poprzecznych grzbietów opadających ku dolinie rzeki Kamienicy Nawojowskiej oraz północno zachodniej części Beskidu Niskiego z fragmentami Pogórza Nawojowskiego utworzonymi przez
pasmo Margonia (742 m n.p.m.) i Czetszli (871 m n.p.m.). Część obszaru gminy Łabowa tj. ok.
6 943 ha, co stanowi 49,9 % powierzchni ogólnej, położona jest na obszarze Popradzkiego Parku
Krajobrazowego, a ok. 2 520 ha tj. 21,2 % na obszarze jego otuliny. Granice gminy są przeważnie
naturalne i przebiegają w większości wzdłuż grzbietów górskich. Północna i południowa granica
gminy opiera się na grzbietach pasma Margonia - Czerszli oraz pasma Jaworzyny Krynickiej.
Wschodnia granica biegnie wzdłuż wododziałowego garbu, łączącego te pasma z lokalnym
obniżeniem w rejonie węzła drogowego na Krzyżówce. Zachodnia granica przecina szczyty Góry
Sokołowskiej i Wielkiego Gronia.
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Gmina Łabowa zajmuje powierzchnię 11 909 ha, co stanowi 0,79 % powierzchni województwa
małopolskiego. W skład gminy wchodzi 13 jednostek administracyjnych: Łabowa (siedziba
Urzędu Gminy), Barnowiec, Czaczów, Kamianna, Kotów, Krzyżówka, Łabowiec, Łosie,
Maciejowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka, Składziste, Uhryń.
W 2018 roku gminę Łabowa zamieszkiwało 6 049 osób. W trakcie roku mieliśmy do czynienia
z dodatnim wskaźnikiem przyrostu naturalnego. Różnica pomiędzy liczbą urodzeń a zgonów
wyniosła 51 osób. Liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach wiekowych kształtowała
się następująco:
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Na terenie Gminy działa Stacja Narciarska Kamianna oraz usytuowane są liczne trasy rowerowe,
między innymi:
•

Nowy Sącz - Kamionka Wielka - Bogusza - Kamianna - Krynica - Muszyna,

•

Czaczowiec - Czaczów - Barnowiec - Łabowska Hala - Składziste - Maciejowa (dł. 29 km),

•

Łabowa - Uhryń - Łabowska Hala - Łabowiec - Łabowa (dł. 28 km),

•

Sądecki Szlak Rowerowy: Nowy Sącz - Nawojowa - Łabowa - Kamianna - Piorunka Mochanczka Niżna – Tylicz.

Gmina Łabowa realizuje swoje zadania i prowadzi działalność przy pomocy Urzędu. Siedziba
Urzędu znajduje się w miejscowości Łabowa 38. W skład osób odpowiedzialnych za prawidłowe
funkcjonowanie Urzędu w 2018 roku wchodzili:
•

Wójt Gminy Łabowa – Marek Janczak | Marta Słaby,
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•

Sekretarz Gminy Łabowa – Krzysztof Setlak,

•

Skarbnik Gminy Łabowa – Mirosława Nykaza.

3. Finanse Gminy

Szczegółowy opis finansów gminy znajduje się w sprawozdaniach finansowych. W raporcie
wskazano jedynie najbardziej reprezentatywne wskaźniki dla Gminy Łabowa:

Dochody ogółem zrealizowano w kwocie 33 513 758,38 zł tj. 98,21 % w stosunku do
planowanych, w tym dochody bieżące – 30 592 256,74 zł, dochody majątkowe –
2 921 501,64 zł. Wydatki ogółem wykonano w wysokości 33 997 046,89 zł tj. 94,91 %
w stosunku do planowanych, w tym wydatki bieżące – 29 283 268,60 zł, wydatki majątkowe –
4 713 778,29 zł.
Planowane rozchody w wysokości 513 316,00 zł zrealizowano w pełnej wysokości
i przeznaczono na spłatę zaciągniętego kredytu i pożyczki. Zadłużenie Gminy z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 2 730 269,39 zł.
Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. Gmina Łabowa nie posiada.

Zobowiązania Gminy Łabowa na dzień 31.12.2018 r.
1) Umowa pożyczki nr 417/2006/Wn6/OW-OW-KP/P z dnia 17.10.2006 r. zawarta
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
okres spłaty od 30.06.2008 r. do 30.06.2021 r. w kwocie 5 263 000,00 zł. Raty kwartalne
po 100 000,00 zł. Ostatnia rata – 63 000,00 zł. Pozostała kwota spłaty na dzień
31.12.2018 r. – 963 000,00 zł.
Cel pożyczki: zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji ściekowej wraz
z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków etap IA – we wsi Łabowa i Maciejowa
w gminie Łabowa”.
2) Umowa kredytu długoterminowego nr 11/I/0314 z dnia 01.12.2011 r. zawarta
z Bankiem Spółdzielczym w Nawojowej na okres spłaty od 1 grudnia 2011 r. do
30 listopada 2021 r. w kwocie 1 123 665,00 zł. Raty miesięczne po 9 443,00 zł. Pozostała
kwota spłaty na dzień 31.12.2018 r. – 330 505,00 zł.
Cel kredytu: spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.
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3) Umowa pożyczki nr P/052/18/38 z dnia 11.07.2018 r. zawarta z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na okres spłaty od
30 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2027 r. Pożyczka płatna w 29 kwartalnych ratach po
95 600,00 zł. Ostatnia rata w kwocie 96 121,36 zł. Pożyczka zaciągnięta na łączną kwotę
2 772 921,36 zł z wykorzystaniem w dwóch transzach:
I transza w roku 2018 – 1 436 764,38 zł,
II transza w roku 2019 – 1 336 156,98 zł.
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. – 1 436 764,38 zł.
Cel pożyczki: zadanie inwestycyjne pod nazwą „Ochrona zasobów naturalnych poprzez
budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część),
Nowa Wieś, Roztoka Wielka (część).
4. Gospodarka Komunalna

Długość czynnej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łabowa wynosi –
34,97 km. Do istniejącej sieci w 2018 roku zostało dołączone 18 Budynków mieszkalnych.
Ponadto Gmina Łabowa posiada dwie oczyszczalnie ścieków – Maciejowa i Kamianna oraz
siedemnaście przepompowni i pompowni ścieków.
Wysokość opłat za 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń zbiorowego odprowadzania
ścieków dla I grupy taryfowej w roku 2018 wynosiła 11,27 zł netto – w tym dopłata wynosiła
6,21 zł, natomiast dla II grupy taryfowej 11,27 zł netto,
Dochody z tytułu odprowadzania ścieków na 31 grudnia 2018 r. wynosiły 333 895,26 zł,
natomiast należności - 385 368,82 zł.
W ramach działań windykacyjnych pracownicy Urzędu Gminy wystawili 157 wezwań z tytułu
odprowadzania ścieków, 28 wezwań przedsądowych, 47 wezwań ostatecznych oraz
4 przypomnienia.

Gmina posiada dwie stacje uzdatniania wody:
•

w miejscowości Kamianna oraz w miejscowości Łabowa - Feleczyn (stacja przejęta
z tytułu dzierżawy, która jest modernizowana)

Długość zbiorczej sieci wodociągowej Kamianna oraz Łabowa - Feleczyn wynosi 6,5 km na co
składa się 3,4 km w ramach sieci Kamianna oraz 3,1 km z tytułu dzierżawy infrastruktury
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wodociągowej Łabowa - Feleczyn. W 2018 roku podpisano 56 umów na dostawę wody.
Natomiast ilość budynków mieszkalnych podłączonych do zbiorczej sieci wodociągowej
oddanych do eksploatacji w 2018 r. było 91.
Wysokość opłat za 1 m3 wody dla II grupy taryfowej w roku 2018 wynosiła 3,79 zł netto.
Dochody z tytułu dostawy wody na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 18 505,94 zł, natomiast
należności – 23 428,12 zł.
W ramach działań windykacyjnych pracownicy Urzędu Gminy wystawili 18 wezwań z tytułu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 3 wezwania przedsądowe, 7 wezwań ostatecznych oraz
1 przypomnienie.
5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Gmina Łabowa posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na całym obszarze.
W roku 2018 były podejmowane uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łabowa:
- Uchwały Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 r. nr XLIX/319/2018, XLIX/320/2018,
XLIX/321/2018, XLIX/322/2018, XLIX/323/2018, XLIX/324/2018, XLIX/325/2018, XLIX/326/2018
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sołectwach Kamianna, Krzyżówka, Łabowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka, Barnowiec.
- Uchwały Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 r. nr LIII/352/2018, LIII/353/2018,
LIII/354/2018, LIII/355/2018, LIII/356/2018, LIII/360/2018 w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwach Czaczów, Łabowa,
Maciejowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka.
- Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Rejestr

zatwierdzonych

i

opublikowanych

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego Gminy Łabowa w 2018 r.

1

UCHWAŁA Nr
XLVII/296/2018
Rady Gminy Łabowa

z dnia
12 marca
2018 roku

w sprawie: uchwalenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem obszaru

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Małopolskiego
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2

3

4

5

6

7

UCHWAŁA Nr
XLVII/297/2018
Rady Gminy Łabowa

UCHWAŁA Nr
XLVII/298/2018
Rady Gminy Łabowa

UCHWAŁA Nr
XLVII/299/2018
Rady Gminy Łabowa

UCHWAŁA Nr
XLVII/300/2018
Rady Gminy Łabowa

UCHWAŁA Nr
XLVII/301/2018
Rady Gminy Łabowa

UCHWAŁA Nr
XLVII/302/2018
Rady Gminy Łabowa

z dnia
12 marca
2018 roku

z dnia
12 marca
2018 roku

z dnia
12 marca
2018 roku

z dnia
12 marca
2018 roku

z dnia
12 marca
2018 roku

z dnia
12 marca
2018 roku

Popradzkiego Parku
Krajobrazowego w sołectwie
Maciejowa
w sprawie: uchwalenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem obszaru
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego w sołectwie
Krzyżówka
w sprawie: uchwalenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem obszaru
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego w sołectwie
Roztoka Wielka
w sprawie: uchwalenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem obszaru
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego w sołectwie
Nowa Wieś
w sprawie: uchwalenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem obszaru
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego w sołectwie
Składziste
w sprawie: uchwalenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem obszaru
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego w sołectwie
Czaczów
w sprawie: uchwalenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem Popradzkiego
Parku Krajobrazowego
w sołectwie Łabowa

z dnia 26 marca
2018 r., poz. 2318

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Małopolskiego
z dnia 26 marca
2018 r., poz. 2319

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Małopolskiego
z dnia 26 marca
2018 r., poz. 2320

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Małopolskiego
z dnia 26 marca
2018 r., poz. 2321

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Małopolskiego
z dnia 26 marca
2018 r., poz. 2322

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Małopolskiego
z dnia 26 marca
2018 r., poz. 2323
Dziennik
Urzędowy
Województwa
Małopolskiego
z dnia 26 marca
2018 r., poz. 2324
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UCHWAŁA Nr
III/20/2018 Rady
Gminy Łabowa

z dnia
10 grudnia
2018 roku

w sprawie: uchwalenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem obszaru
Popradzkiego Parku
Krajobrazowego w sołectwie
Kotów

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Małopolskiego
z dnia 18 grudnia
2018 r., poz. 8797

6. Edukacja

Na terenie Gminy Łabowa w 2018 roku funkcjonowały 4 szkoły, do których uczęszczało 913
młodych mieszkańców Gminy Łabowa. Ilość uczniów w poszczególnych placówkach
edukacyjnych kształtuje się następująco:
1. Szkoła Podstawowa im Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej:
a. szkoła podstawowa: 243 uczniów,
b. gimnazjum: 56 uczniów,
c. oddziały przedszkolne: 79 dzieci.
2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Czaczowie:
a. szkoła podstawowa: 70 uczniów,
b. oddziały przedszkolne: 43 dzieci.
3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi:
a. szkoła podstawowa: 223 uczniów,
b. oddziały przedszkolne: 92 dzieci.
4. Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Maciejowej:
a. szkoła podstawowa: 66 uczniów,
b. oddziały przedszkolne: 41 dzieci.

Na terenie Gminy Łabowa nie funkcjonują placówki niepubliczne.
W 2018 roku z pomocy materialnej (stypendia szkolne) skorzystało 238 uczniów
w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. (126 uczniów szkół podstawowych, 31 uczniów
gimnazjum) oraz 186 uczniów w okresie od września do grudnia 2018 r. (112 uczniów szkół
podstawowych, 16 uczniów gimnazjum).
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W szkołach na terenie gmin było realizowane wiele programów edukacyjno - wychowawczych,
były to między innymi:
1. Program „Ratujemy i uczymy ratować”
2. Program „Śniadanie daje moc”
3. Program „5 porcji zdrowia w szkole”
4. Program „Żyj zdrowo i kolorowo”
5. Program „Bezpieczne dzieciństwo na wsi”
6. Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
7. Program „Szkoła bez przemocy”
8. Program „Wielka mapa Polski”
9. Program „Mali Patrioci”
10. Program „Wielcy Polacy”
11. Program „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”
12. Program „Jak dorosnę to zostanę…”
13. Program „Między nami kobietkami”
14. Program „Czyste powietrze wokół nas”
15. Program integracyjno – adaptacyjny dla klasy I i IV
16. Program „Mądre bajki”
17. Program „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
18. „Ogólnopolski Program Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości”
19. Program „Magiczny świat mowy”

7. Ochotnicze Straże Pożarne
W 2018 roku z budżetu Gminy Łabowa na wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia
gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Łabowa wydatkowano kwotę
w wysokości 252 248,65 PLN. Gmina Łabowa udzieliła również dotacji celowych na zakup
wyposażenia dla:
•

OSP Kamianna – 4 000 PLN,

•

OSP Łabowa – 17 000 PLN,

•

OSP w Łosiu – 4 000 PLN,

•

4 OSP w Nowej Wsi – 4 000 PLN.
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Pozostałe środki OSP uzyskały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie (OSP Łabowa 4 000 zł, OSP w Nowej Wsi 4 000 zł oraz OSP w Łosiu 4 000 zł)
od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (OSP w Łabowa – 4 050 zł oraz OSP
w Kamiannej – 2 800 zł).

W ramach dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Bezpieczna
Małopolska 201 zakupiono Odzież ochronną do działań ratowniczych w ilości 6 kompletów
wartą 22 199,04 zł, z czego kwota udzielonego dofinasowania z Budżetu Województwa
wynosiła 10 345,00 zł.

W ramach środków otrzymanych z budżetu Gminy Łabowa OSP zakupiło: ubrania specjalne,
kominiarki i rękawice strażackie, aparaty powietrzne, maski, drabinę nasadkową, zestaw
medyczny PSP R1. Wymieniono również zużytą bramę garażową.

8. Pomoc Społeczna

1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) na lata 2014 - 2020
Podprogram 2018 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program
został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.
Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa
poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Pomoc mogą
otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód
nieprzekraczający: - 1 268zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód
nieprzekraczający 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy
społecznej (tj. 701 zł); - 1 028zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający
200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej
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żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. Osoby potrzebujące otrzymują artykuły:
warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej.
W 2018 roku w gminie Łabowa objęto pomocą żywnościową w formie artykułów
żywnościowych 151 rodzin (w tym 519 osób) w porozumieniu z CARITAS Archidiecezji
Krakowskiej – do której przekazane były przez tut. OPS skierowania mieszkańców, następnie
CARITAS przekazał artykuły żywnościowe, które zostały rozdysponowane mieszkańcom
zakwalifikowanym do Projektu zgodnie z harmonogramem.

2. Wieloletni Program Wspierania Finansowego Gmin „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020
Budżet państwa przekazywał dotacje na rzecz dożywiania na podstawie uchwały Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
Określał on zasady przyznawania pieniędzy gminom na pokrycie kosztów pomocy żywieniowej
dla dzieci, uczniów, osób dorosłych znajdujących się w specyficznej sytuacji. Gminy uzyskały
z budżetu państwa dotację celową, następnie przyznawały pomoc w formie bezpłatnych
posiłków. Kierowały się przy tym spełnieniem kryterium dochodowego.
Przyznawane wsparcie przybierało następujące formy: darmowy posiłek, świadczenie pieniężne
na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
W 2018 roku z pomocy w postaci dożywiania w szkołach skorzystało 92 dzieci, natomiast
w formie zasiłku na posiłek: 47 rodzin.

3. Projekt socjalny „Spotkanie Wigilijne”
W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej i Wójt Gminy Łabowa zorganizowali „Spotkanie
Wigilijne” dla osób samotnych, starszych z terenu Gminy Łabowa. Zorganizowany został
poczęstunek, Opłatek, zaproszono osobę duchowną, śpiewano kolędy i pastorałki. W tej Wigilii,
która odbyła się w Urzędzie Gminy w Sali Obrad, uczestniczyło 32 zaproszonych mieszkańców
gminy.

4. Projekt Unijny „Razem wykluczmy wykluczenie!”
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Projekt skierowany do 60 osób zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt miał na celu aktywizację
zawodową oraz społeczną wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
okres realizacji projektu 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. Projekt realizowany na podstawie
umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020. Realizacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt realizowany był przez Firmę NS Konsulting Sp. z o.o.
Celem Ośrodka Pomocy Społecznej było poinformowanie mieszkańców o Projekcie.

5. Wsparcie asystenta rodziny
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej
rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych mogą
otrzymać wsparcie w postaci Asystenta Rodziny. Asystenta do danej rodziny kieruje Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek Pracownika Socjalnego. Celem pracy asystenta rodziny
jest:
• pomoc we wzmacnianiu rodziny i wzbudzenie motywacji członków rodziny do rozwiązywania
problemów i realizacji nałożonych celów,
• pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny,
• wsparcie w rozwiązywaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny,
• tworzenie warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązanie
podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych,
• tworzenie warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej rodziny,
• motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich
aktywności zawodowej.
W 2018 roku wsparciem asystenta rodziny w Gminie Łabowa objętych było 6 rodzin.

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 roku
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Lp.

Nazwa i cel

1

Sposoby poszukiwania synergii
pomiędzy dziedzictwem
przyrodniczym Popradzkiego Parku
Krajobrazowego, a rozwojem
społeczno-gospodarczym obszaru
oraz edukacja ekologiczna Opracowanie inwentaryzacji
przyrodniczej

Jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca

Urząd Gminy
Łabowa

Okres
realizacji

20162019

2

Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce II

Gminny Zespół
Obsługi
Jednostek w
Łabowej

20172019

3

Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce II

Szkoła
Podstawowa w
Łabowej

20172019

4

Szkoła z przyszłością - projekt
rozwoju Szkół Gminy Łabowa

5

Szkoła z przyszłością - projekt
rozwoju szkół Gminy Łabowa

6

Szkoła z przyszłością - projekt
rozwoju szkół Gminy Łabowa

Gminny Zespół
Obsługi
Jednostek w
Łabowej
Szkoła
Podstawowa w
Czaczowie
Szkoła
Podstawowa w
Łabowej

20172019
20172019
20172019

Stopień
zaawansowania
realizacji
przedsięwzięcia
Projekt realizowany
przez Związek Gmin
Krynicko-Popradzkich w
Muszynie. Zadanie
realizowane zgodnie z
przyjętym
harmonogramem.
Projekt w trakcie
realizacji. W ramach
projektu prowadzono
kontrolę realizowanych
zajęć, dokonywano
wypłaty zrealizowanych
godzin. W ramach
zorganizowanych
warsztatów w zakresie
doradztwa
zawodowego,
współpracowano z
wszystkimi szkołami z
terenu Gminy Łabowa.
Rozliczono wnioski
zgodnie z
harmonogramem
płatności.
Projekt w trakcie
realizacji. Prowadzono
zajęcia zgodnie z
harmonogramem
przyjętym w umowie o
dofinansowanie.
Zrealizowano 180
godzin doradztwa
zawodowego
Projekt realizowany
zgodnie z umową.
Przeprowadzono
rekrutację uczestników
(zarówno uczniów jak
i nauczycieli),
zrealizowano zajęcia
zgodnie z planem
w ilości 3 032 godz.,
wypłacono
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7

Szkoła z przyszłością - projekt
rozwoju szkół Gminy Łabowa

8

Podniesienie jakości edukacji
przedszkolnej

9

Podniesienie jakości edukacji
przedszkolnej

10

Podniesienie jakości edukacji
przedszkolnej

Szkoła
Podstawowa w
Maciejowej
Gminny Zespół
Obsługi
Jednostek w
Łabowej
Szkoła
Podstawowa w
Czaczowie
Szkoła
Podstawowa w
Łabowej

20172019

20172018
20172018
20172018
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Szkoła z przyszłością - projekt
rozwoju szkół Gminy Łabowa

Gminny Zespół
Obsługi
Jednostek w
Łabowej

13

Ochrona zasobów naturalnych
poprzez budowę sieci
kanalizacyjnej w Gminie Łabowa
ETAP I w miejscowości Łabowa
(część), Nowa Wieś i Roztoka
Wielka (część)

Urząd Gminy
Łabowa

20182019

14

Podniesienie jakości edukacji
przedszkolnej

Gminny Zespół
Obsługi
Jednostek w
Łabowej

20172018

15

Dowożenie uczniów do szkół dowóz uczniów do szkół
podstawowych i gimnazjum na
terenie gminy Łabowa

Urząd Gminy
Łabowa

20172020

20172019

zrealizowane godziny,
rozliczono wnioski
zgodnie
z harmonogramem
płatności.
Projekt realizowany był
zgodnie z umową.
Zrealizowano 1 226
godzin, rozliczono
wnioski zgodnie
z harmonogramem
płatności. Zakończono
i dokonano rozliczenia
końcowego projektu.
W ramach projektu
przeprowadzono
postępowanie
przetargowe zakupiono i
zamontowano sprzęt
TIK, wykonano sieci LAN
i sieci zasilające.
Zakupiono klimatyzator
wraz z okablowaniem wydatek inwestycyjny
zgodny z projektem.
Przeprowadzono
postępowania o
udzielenie zamówień.
Wyłoniono wykonawcę
robót i podpisano
umowę. Wykonano
13,5 km sieci sanitarnej,
6 przepompowni
sieciowych oraz 7
przekroczeń drogi
krajowej DK-75. Stopień
zaawansowania robót
to 60 %.
W 2018 roku w ramach
realizowanego projektu
nie poniesiono
wydatków
inwestycyjnych. Projekt
zakończony i rozliczony.
Realizacja zadania
zgodnie z umową.
Płatności dokonywane
na podstawie
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otrzymywanych faktur
VAT

16

Dzierżawa gruntów w miejscowości
Roztoka Wielka - dzierżawa
gruntów dla celów sportowych

Urząd Gminy
Łabowa

20142018

17

Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych w Gminie
Łabowa - Utrzymanie czystości w
Gminie Łabowa

Urząd Gminy
Łabowa

20172020

18

Oświetlenie uliczne - Zapewnienie
bezpieczeństwa użytkownikom
dróg gminnych

Urząd Gminy
Łabowa

20172020

19

Utrzymanie dostępu do internetu
na terenie gminy Łabowa Zwiększenie dostępu na terenie
gminy Łabowa

Urząd Gminy
Łabowa

20162020

20

Zimowe utrzymanie dróg gminnych
- Zapewnienie bezpieczeństwa
ruchu na drogach gminnych

Urząd Gminy
Łabowa

20172020

21

Wykonanie odcinka sieci
kanalizacyjnej w miejscowości
Kamianna

Urząd Gminy
Łabowa

20182019

22

Rozbudowa DW nr 981 ZborowiceKrynica-Zdrój - opracowanie
koncepcji przebudowy/rozbudowy
drogi wraz z uzyskaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
oraz opracowanie programu
funkcjonalno-użytkowego - dotacja
celowa dla Województwa na
zadanie inwestycyjne

Urząd Gminy
Łabowa

20182019

Realizacja zadania
zgodnie z umową.
Płatności dokonywane
na podstawie
otrzymywanych faktur
VAT
Realizacja zadania
zgodnie z umową.
Płatności dokonywane
na podstawie
otrzymywanych faktur
VAT
Realizacja zadania
zgodnie z umową.
Płatności dokonywane
na podstawie
otrzymywanych faktur
VAT
Realizacja zadania
zgodnie z umową.
Płatności dokonywane
na podstawie
otrzymywanych faktur
VAT
Realizacja zadania
zgodnie z umową.
Płatności dokonywane
na podstawie
otrzymywanych faktur
VAT
Przeprowadzono
postępowanie o
udzielenie zamówienia.
Opracowano projekt
budowlany i złożono
zgłoszenie o zamiarze
budowy i wykonywania
robót.

Dotacja przekazana w
terminie w kwocie
wynikającej z zawartej
umowy
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10. Polityki, Programy i Strategie

A. Strategia Rozwoju Gminy Łabowa na lata 2013-2020

Strategię Rozwoju Gminy należy postrzegać jako długofalowy proces wytyczania i osiągania
celów wspólnoty samorządowej. Określa ona generalny kierunek, aspiracje i priorytety rozwoju
społeczno-gospodarczego jednostki oraz przedstawia metody i narzędzia wdrożeniowe. Zapisy
Strategii stanowią zatem determinantę decyzji merytorycznych, organizacyjnych i finansowych
podejmowanych przez władze samorządowe. Dokument jest także odpowiedzią na ustawowy
wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o Strategię, jak również skuteczną próbę
dostosowania się do standardów europejskich.
Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Łabowa jest oparta o następujące obszary strategiczne:
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Obszar Strategiczny I:

OBSZAR STRATEGICZNY II:

OBSZAR STRATEGICZNY II:

Potencjał Gospodarczy i
Turystyczny

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM

JAKOŚĆ ŻYCIA

Silna pozycja
konkurencyjna gminy w
obszarze gospodarki i
turystyki

Sprawne i efektywne
zarządzanie gminą oraz
wysoka dostępność
komunikacyjna

Wysoka jakość życia
mieszkańców gminy

1. Wspieranie i promocja
przedsiębiorczości oraz
samozatrudnienia.
2. Poprawa sytuacji na
lokalnym rynku pracy i
minimalizowanie
negatywnych skutków
bezrobocia.
3. Podniesienie
atrakcyjności turystycznej
gminy i zwiększenie popytu
na turystykę

1. Sprawna
administracjasamorządowa
oraz rozwój współpracy
terytorialnej.
2. Animowanie i rozwój
aktywności obywatelskiej
oraz współpracy
międzysektorowej.
3. Zwiększenie wewnętrznej
i zewnętrznej dostępności
komunikacyjnej gminy.

1. Wysoki poziom
bezpieczeństwa
mieszkańców gminy w
wymiarze zdrowotnym i
społecznym.
2. Doskonalenie usług
edukacyjnych i rozwój
kapitału intelektualnego.
3. Rozwój usług w zakresie
kultury, sportu i rekreacji.
4. Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury
technicznej oraz dbałość o
środowisko
5. Doskonalenie systemu
zarządzania
bezpieczeństwem
publicznym.

Szczegółowa treść raportu jest dostępna pod linkiem:
http://bip.labowa.iap.pl/files/fck/403/file/2015/POS_Gmina_Labowa_2014-2021.pdf

B. Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020

Odbiorcami Programu są rodziny z terenu Gminy Łabowa, a w szczególności rodziny mające
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz przedstawiciele instytucji,
podmiotów, służb pracujących na rzecz dziecka i rodziny. Rodzina to podstawowe środowisko
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funkcjonowania i rozwoju każdego człowieka. Rodzice są pierwszymi nauczycielami dziecka i na
nich spoczywa obowiązek wiadomego kształtowania postaw, przekazywania systemu wartości
i tradycji. Zachowania jakich doświadczy dziecko stanowią podstawę jego funkcjonowania
w dorosłym życiu, dlatego tak niezwykle ważnym jest by w newralgicznym okresie swojego
dorastania każdy człowiek miał zapewnione odpowiednie warunki do rozwoju i wzrostu.
Gminny Program Wspierania Rodziny jest skierowany głównie do rodzin dysfunkcyjnych
znajdujących się w gronie podwyższonego ryzyka i zagrożenia patologizacją czy wykluczeniem
społecznym. Niemniej jednak oddziaływaniem i wsparciem objęte zostaną także rodziny, które
wskutek sytuacji życiowych i kryzysowych zmuszone zostały do korzystania z pomocy Ośrodka
Pomocy Społecznej. Celem nadrzędnym zaplanowanych działań jest wzmocnienie funkcji
rodzicielskich i udzielenie właściwego, holistycznego wsparcia, by minimalizować skutki
deficytów i zaburzenia równowagi w systemie rodzinnym, które prowadzą do jej degradacji. Do
wielu problemów tych rodzin należą zazwyczaj problemy opiekuńczo - wychowawcze,
bezrobocie, ubóstwo, alkoholizm lub nadużywanie alkoholu, przemoc, długotrwała choroba,
niepełnosprawność.
Przewidziana praca z rodziną oraz wszelkie formy pomocy mają na celu przede wszystkim
zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych rodziny, jak również aktywizację jej zasobów
przy wzmocnieniu kompetencji i umiejętności społecznych. Wszelkie działania skierowane są
na zapewnieniu bezpieczeństwa dziecka oraz podniesieniu umiejętności opiekuńczo wychowawczych rodziców, by zapewnić optymalne warunki do prawidłowego rozwoju, oraz
podnieść jakość życia całej rodziny.
Właściwie funkcjonujące, zdrowe rodziny po walają na lepsze funkcjonowanie społeczności
lokalnej i dają perspektywę rozwoju i podniesienia standardu życia. Wspieranie i pomoc
rodzinie - to jednocześnie wzmacnianie społeczności lokalnej, kształtowanie „kapitału
ludzkiego'', który w przyszłości będzie tworzył społeczeństwo i wpływał na tempo jego rozwoju.

CELE PROGRAMU

Cel główny: stworzenie systemu wspierania rodzin przeżywających trudno ci w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Celami szczegółowymi programu są:
20

•

Podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających umocnieniu rodziny i wzrostu
kompetencji rodzicielskich.

•

Wspieranie i interdyscyplinarna pomoc dla rodzin dysfunkcyjnych.

•

Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej gmina
winna zapewnić wsparcie poprzez realizację powyższych celów, polegających w szczególności
na:
•

Analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego,

•

Wzmacnianie roli i funkcji rodziny,

•

Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny,

•

Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,

•

Pomocy w integracji rodziny,

•

Przeciwdziałaniu patologizacji oraz wykluczeniu społecznemu rodziny,

•

Dążenie do reintegracji rodziny.

C. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łabowa na 2018 rok.

Program został przyjęty uchwałą XLIV/283/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 listopada 2017
roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy
Łabowa na 2018 rok.
Poszczególne zadania planu oraz sposób ich realizacji kształtowały się następująco:
Lp.

Nazwa Zadania

Sposób realizacji

1

Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem

Udzielanie informacji zainteresowanym
osobom na temat możliwości leczenia
w instytucjach specjalistycznych

2

Udzielenie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom,

1. Dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli

w których występują problemy narkomanii

szkół

z

terenu

„Substancje

gminy

na

temat:

uzależniające

(charakterystyka substancji i ich działanie
oraz wpływ na organizm ludzki) oraz
specyfika narkomanii młodzieżowej
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2. Szkolenie dla rodziców w trakcie
wywiadówek

szkolnych

na

temat:

„Działanie poszczególnych narkotyków
występujących

w Polsce

rozpoznawania

ich

i

metody

użycia

oraz

psychologiczne mechanizmy uzależnień”
3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,

Wsparcie

finansowe

działań

edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania

podejmowanych przez instytucje lub

problemów narkomanii w szczególności dla dzieci

osoby

i młodzieży, w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć

przeciwdziałaniu narkomanii

fizyczne,

służących

sportowo rekreacyjnych dla uczniów, a także działanie na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach

opiekuńczo

wychowawczych

i socjoterapeutycznych.
4

Wspomaganie

działań

pozarządowych

i

osób

instytucji,
fizycznych,

organizacji

1.

służących

Przeszkolenie
w zakresie

rozwiązywaniu problemów narkomanii

pracowników
problematyki

OPS
walki

z narkomanią,
2.

Nawiązanie współpracy pomiędzy
nauczycielami i dyrektorami szkół,
a OPS
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Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób

Finansowanie

w

koniecznych

uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem

przypadkach

społecznym. Integrowanie tych osób ze środowiskiem

odwykowego

lokalnym poprzez pracę socjalną i kontrakt socjalny.

w ramach pomocy społecznej udzielonej

kosztów
w

postaci

leczenia
zasiłków

przez OPS

D. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok dla
Gminy Łabowa

Program został przyjęty uchwalony Uchwałą Rady Gminy Łabowa z dnia 30 listopada 2017 roku
XLIV/282/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok dla Gminy Łabowa.
Na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
26 października 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487), samorząd gminy uzyskał
większość kompetencji i zadań do przeciwdziałania problemów alkoholowych w społeczności
lokalnej. Podstawowym zadaniem gminy jest pomagać w minimalizowaniu skutków
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alkoholizmu. Pomoc ma polegać na zapobieganiu, edukowaniu, uświadamianiu oraz
wskazywaniu alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, radzenia sobie w sytuacji
kryzysowej, konfliktowej tak, aby bez używek i skutecznie rozładować napięcie. Wsparcie ma
również obejmować ludzi młodych w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych,
aby umieli powiedzieć „nie" używkom, w sytuacji, gdy młody człowiek jest poddany presji
otoczenia. Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi
rozwinięcie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętej Uchwałą Nr
XXXVV270/2013 Rady Gminy Łabowa dnia 30 grudnia 2013 roku. Określa sposób realizacji
zadań własnych gminy, wynikających z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z Dz.U. 2016 r.
poz. 487), tj.:
•

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu;

Zadanie to było realizowane poprzez:
o Finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych realizowanych przez Powiatowy
Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.
o Opłacenie kosztów powołania biegłego w celu przeprowadzenia badania
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
o Pokrycie kosztów dojazdu do placówki leczenia odwykowego.
o Udzielenie pomocy rodzinom, które ukończyły leczenie odwykowe.
o Zakup literatury, szkolenia.
•

Udzielenie

rodzinom,

w

których

występują

problemy

alkoholowe,

pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
Zadanie to było realizowane poprzez:
o Finansowanie działalności świetlic środowiskowych, w tym;
▪

wynagrodzenie wychowawców,

▪

zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, nagród, materiałów biurowych,
wyposażenia.

•

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działania
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na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych:
Zadanie to było realizowane poprzez;
o Dofinansowanie profesjonalnych programów terapeutycznych i profilaktycznowychowawczych: spektakli teatralnych,
o Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych i turystycznych,
o Udział w kampaniach profilaktycznych.
•

Wspomaganie

działalności

instytucji,

stowarzyszeń

i

osób

fizycznych,

służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
Zadanie to było realizowane poprzez;
o Dofinansowanie zadań realizowanych przez szkoły i instytucje kultury, na rzecz
trzeźwości, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania agresji.
•

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 31
oraz 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

•

Wspieranie zatrudnienia socjalnego, organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.

11. Realizacja uchwał Rady Gminy
W 2018 roku działalność organu wykonawczego polegała także na wykonywaniu uchwał
podjętych przez radę Gminy Łabowa. W 2018 roku Rada Gminy Łabowa podjęła następujące
uchwały:
A. Uchwały dotyczące finansów
•

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XLVII/285/2017 Rady
Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Łabowa

•

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany
budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
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•

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany
budżetu na 2018 rok

•

Uchwała Nr LV/364/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 października 2018 roku w sprawie
zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

•

Uchwała Nr LV/363/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 października 2018 roku w sprawie
zmiany

wieloletniej

prognozy

finansowej

Gminy

Łabowa

przyjętej

uchwałą

Nr XLVII/285/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa
•

Uchwała Nr LIV/362/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 5 października 2018 roku w sprawie
zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2018 rok

•

Uchwała Nr LIII/350/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie
zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2018 rok

•

Uchwała Nr LIII/349/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie
zmiany

wieloletniej

prognozy

finansowej

Gminy

Łabowa

przyjętej

uchwałą

Nr XLVII/285/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa
•

Uchwała Nr LII/342/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie
zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2018 rok

•

Uchwała Nr LII/341/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie
zmiany

wieloletniej

prognozy

finansowej

Gminy

Łabowa

przyjętej

uchwałą

Nr XLVII/285/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa
•

Uchwała Nr LI/334/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany
budżetu oraz uchwały budżetowej na 2018 rok

•

Uchwała Nr L/331/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany
budżetu oraz uchwały budżetowej na 2018 rok

•

Uchwała Nr L/330/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XLVII/285/2017 Rady
Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Łabowa
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•

Uchwała Nr XLIX/312/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zmiany
budżetu oraz uchwały budżetowej na 2018 rok

•

Uchwała Nr XLIX/311/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XLVII/285/2017 Rady
Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Łabowa

•

Uchwała Nr XLVIII/310/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie
zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2018 rok

•

Uchwała Nr XLVIII/309/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

•

Uchwała Nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie
zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

•

Uchwała Nr XLVII/291/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr
XLVII/285/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa

Powyższe uchwały dotyczą budżetu oraz uchwały budżetowej podjętej na 2018 rok, jak również
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa. Realizacja ich, omówiona
została odrębnym dokumentem w postaci sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabowa
za 2018 rok.

B. Uchwały dotyczące gospodarki komunalnej
•

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie
wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
o uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2019r. Do właściciele nieruchomości wysłana
została informacja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rok 2019.

•

Uchwała Nr LV/365/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 października 2018 roku w sprawie
wyrażenie zgody na nieodpłatne przejecie nieruchomości gruntowej we wsi Łabowa
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o uchwała nie została zrealizowana 2018 r. z uwagi na powziętą informację
o prowadzonym postępowaniu przez Nadzór Budowlany w sprawie samowolnej
budowy na działkach będących przedmiotem nieodpłatnego przejęcia. W roku 2019
uchwała została uchylona.
•

Uchwała Nr LIII/357/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych przewoźnikom i operatorom
oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
o ustalony został nowy przystanek autobusowy w miejscowości Roztoka Wielka.

•

Uchwała Nr LII/347/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom
oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
o ustalony został nowy przystanek autobusowy w miejscowości Roztoka Wielka.

•

Uchwała Nr LI/336/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie
przyjęcia " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na
terenie Gminy Łabowa"
o uchwała realizowana jest na bieżąco.

•

Uchwała Nr XLIX/327/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie
przyjęcia Raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łabowa na lata
2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2021 Aktualizacja"
o uchwała zrealizowana. Raport z wykonania Programu podany został do publicznej
wiadomości na stronie BIP.

•

Uchwała Nr XLIX/318/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości leśnej we wsi Nowa Wieś
o przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntów rolno - leśnych
w Nowej Wsi, uzyskaniu zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa na sprzedaż gruntów rolnych stosownie do ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego. W roku 2019 zawarto umowę sprzedaży warunkowej a następnie umowę
przenoszącą własność. zawarto umowę notarialną kupna - sprzedaży

•

Uchwała Nr XLIX/317/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie dopłat
do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na
terenie gminy Łabowa na okres od 17 maja 2018 r. do 16 maja 2019 r.
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o do ustalonych cen za 1m³ ścieków w pierwszej grupie taryfowej zastosowana została
dla dostawców ścieków dopłata w wysokości ustalonej ww. uchwałą
•

Uchwała Nr XLIX/316/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wykonania wspólnego zadania
z zakresu zarządzania drogami z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
o opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę chodników
w Łabowej i w Nowej Wsi

•

Uchwała Nr XLIX/312/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej we wsi Łabowa
o dokonano określenia wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego oraz
podpisano protokół uzgodnień warunków przejęcia. Umowa notarialna przejęcia
gruntu podpisana zostanie 2019 r.

•

Uchwała Nr XLVII/305/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2018
o Program bezdomności zwierząt realizowany był w roku 2018 we współpracy ze
Schroniskiem prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Krynicy Zdroju i Lekarzem Weterynarii.

•

Uchwała Nr XLVII/304/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Łabowej
o Uchwała nie została zrealizowana nabywca odstąpił od zawarcia umowy notarialnej.

•

Uchwała Nr XLVII/303/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
położonej w Maciejowej
o Uchwała zrealizowana. Podpisano umowę notarialną kupna - sprzedaży.

•

Uchwała Nr XLVI/289/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie
przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łabowa"
o Plan realizowany na bieżąco.

•

Uchwała Nr XLVI/288/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie
przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
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odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabowa na okres od dnia 09 lutego 2018 roku do
08 lutego 2019 roku
o Uchwała realizowana. Na podstawie stawek ustalonych w taryfach wystawiane były
faktury z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków.

C. Uchwały dotyczące Pomocy Społecznej
•

Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/228/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej będących w zakresie zadań
własnych gmin pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne uzasadnienie, zasiłki okresowe
i celowe pod warunkiem zwrotu.
o zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 17 ust2. pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej
do zadań własnych gminy należy

przyznawanie zasiłków na ekonomiczne

usamodzielnienie. W 2018 roku takie świadczenie nie było wypłacone z powodu braku
wniosków na udzielenie tego rodzaju świadczenia. Podjęcie w/w uchwały stanowiło
gotowość gminy do realizacji tego rodzaju świadczenia
•

Uchwała Nr III/18/2018 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pt.
„Spotkanie wigilijne na lata 2018-2020”
o Realizacja uchwały została opisana w części opisowej raportu o stanie gminy (pomoc
społeczna)

•

Uchwała Rady Gminy Łabowa Nr XXXV/227 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie
wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie.
o W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej nie udzielał zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie z powodu braku wniosków na udzielenie tej formy
pomocy. Podjęcie w/w uchwały stanowiło gotowość gminy do realizacji tego rodzaju
świadczenia.

•

Uchwała Rady Gminy Łabowa Nr XXXV/226/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie
wieloletniego programu osłonowego Gminy Łabowa w zakresie dożywiania „Dożywianie
dzieci i młodzieży” na lata 2017-2020.
o Realizacja uchwały została opisana w części opisowej raportu o stanie gminy (pomoc
społeczna)
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•

Uchwała Rady Gminy Łabowa Nr XXXVIII/251/2017 w sprawie określenia szczegółowych
zasad przyznawania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej usług opiekuńczych
i specjalistycznych

usług

opiekuńczych,

z

wyłączeniem

specjalistycznych

usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia, a także trybu ich pobierania.
o Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej
do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. W 2018
roku zadanie to nie było realizowane z powodu braku zainteresowania tą forma
pomocy. Podjęcie w/w uchwały stanowiło gotowość gminy do realizacji tego rodzaju
świadczenia.
•

Uchwała Rady Gminy Łabowa Nr XLIV/281/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
o Realizacja zadania została opisana w części opisowej sprawozdania.

•

Uchwała Rady Gminy Łabowa Nr XLIV/282/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2018 rok dla Gminy Łabowa.
o Uchwała realizowana była

zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jedn. tekst. D.U. z 2016 roku poz. 487 ze zmianami),
oraz uchwalonym Gminny Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych np.
▪

organizowanie

zajęć

opiekuńczo

wychowawczych

w

ramach

świetlic

środowiskowych wynagrodzenia świetlicowych, wynagrodzenie członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie psychologa,
prawnika pracującego w punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy
i Osób Uzależnionych
▪

Zakupiono program profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł program realizowany
był przez wychowawców świetlic środowiskowych.

▪

Zakupiono program profilaktyczny w ramach Ogólnopolskie Kampanii „POSTAW NA
RODZINĘ”

▪

Przeprowadzono Ogólnopolską Kampanię „POSTAW NA RODZINĘ” i „ZACHOWAJ
TRZEŹWY UMYSŁ” i inne zgodnie z GPRIRPA.
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•

Uchwała Rady Gminy Łabowa Nr XLIV/283/ 2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łabowa na
2018 rok.
o Uchwała realizowana była z ustawą o przeciwdziałaniu narkomani (jedn. tekst. Dz.U.
z 2016 roku poz. 224) ze zmianami. W ramach gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii prowadzona była działalność profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży
w szkołach na terenie gminy Łabowa. Na terenie Gminy Łabowa nie odnotowano
przypadku uzależnienia od narkotyków i środków odurzających.

D. Pozostałe uchwały
•

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany
uchwały Nr LIII/355/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka
Wielka
o

Na podstawie przyjętej uchwały realizowane są prace planistyczne dotyczące zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

•

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów
o Uchwalona zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego po opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego weszła w życie.

•

Uchwała Nr LIII/361/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr XLIX/324/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa
Wieś
o Na podstawie przyjętej uchwały realizowane są prace planistyczne dotyczące zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

•

Uchwała Nr LIII/360/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
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Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie
Maciejowa
o Na podstawie przyjętej uchwały realizowane są prace planistyczne dotyczące zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
•

Uchwała Nr LIII/358/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie
przydziału drewna z lasów gminnych
o Uchwała została zrealizowana, wnioskodawca otrzymał drewno w ilości 50m3

•

Uchwała Nr LIII/356/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa
Wieś (cześć)
o Na podstawie przyjętej uchwały realizowane są prace planistyczne dotyczące zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

•

Uchwała Nr LIII/355/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka
Wielka
o Na podstawie przyjętej uchwały realizowane są prace planistyczne dotyczące zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

•

Uchwała Nr LIII/354/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów
o Na podstawie przyjętej uchwały realizowane są prace planistyczne dotyczące zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

•

Uchwała Nr LIII/353/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa
o Na podstawie przyjętej uchwały realizowane są prace planistyczne dotyczące zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

•

Uchwała Nr LIII/352/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
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Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa
Wieś
o Na podstawie przyjętej uchwały realizowane są prace planistyczne dotyczące zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
•

Uchwała Nr LIII/351/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr XLIX/322/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa,
zmienionej uchwałą Nr LI/335/2018 r. Rady Gminy Łabowa z dnia 7 sierpnia 2018 r.
o Na podstawie przyjętej uchwały realizowane są prace planistyczne dotyczące zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

•

Uchwała Nr LII/348/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie
przydziału drewna z lasów gminnych
o Na podstawie przyjętej uchwały przydzielono drewno Radzie Sołeckiej Wsi Krzyżówka.
Uchwała została zrealizowana.

•

Uchwała Nr LII/343/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łabowa
o Uchwalona zmiana częściowa w dokumencie planistycznym weszła w życie. Uchwała
zrealizowana.

•

Uchwała Nr LI/335/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany
uchwały Nr XLIX/322/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa
o Na podstawie przyjętej uchwały realizowane są prace planistyczne dotyczące zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

•

Uchwała Nr L/333/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie
wieloletniej dzierżawy nieruchomości położonej we wsi Łabowa
o Przystąpiono do realizacji Uchwały poprzez podanie do publicznej informacji
o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy. Prace zostały zawieszone. Uchwała
została uchylona w grudniu 2018 r.
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•

Uchwała Nr XLIX/326/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabowa w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego
o Na podstawie przyjętej uchwały realizowane są prace planistyczne dotyczące zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

•

Uchwała Nr XLIX/325/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka
o Na podstawie przyjętej uchwały realizowane są prace planistyczne dotyczące zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

•

Uchwała Nr XLIX/324/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś
o Na podstawie przyjętej uchwały realizowane są prace planistyczne dotyczące zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

•

Uchwała Nr XLIX/323/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa
o Na podstawie przyjętej uchwały realizowane są prace planistyczne dotyczące zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

•

Uchwała Nr XLIX/322/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa
o Na podstawie przyjętej uchwały realizowane są prace planistyczne dotyczące zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

•

Uchwała Nr XLIX/321/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka
o Na podstawie przyjętej uchwały realizowane są prace planistyczne dotyczące zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

34

•

Uchwała Nr XLIX/320/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka
o Na podstawie przyjętej uchwały realizowane są prace planistyczne dotyczące zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

•

Uchwała Nr XLIX/319/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna
o Na podstawie przyjętej uchwały realizowane są prace planistyczne dotyczące zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

•

Uchwała Nr XLIX/313/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Ochrona zasobów naturalnych
poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa
(część), Nowa Wieś, Roztoka Wielka (część)
o Uchwała została zrealizowana. Gmina na podstawie delegacji wyrażonej w uchwale
podpisała umowę pożyczki na sfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w Nowej
Wsi.

•

Uchwała Nr XLVII/302/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa,
o Uchwała

zrealizowana.

Uchwalona

zmiana

w

planie

zagospodarowania

przestrzennego po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego
weszła w życie.
•

Uchwała Nr XLVII/301/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów,
o Uchwała

zrealizowana.

Uchwalona

zmiana

w

planie

zagospodarowania

przestrzennego po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego
weszła w życie.
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•

Uchwała Nr XLVII/300/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Składziste,
o Uchwała

zrealizowana.

Uchwalona

zmiana

w

planie

zagospodarowania

przestrzennego po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego
weszła w życie.
•

Uchwała Nr XLVII/299/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś,
o Uchwała

zrealizowana.

Uchwalona

zmiana

w

planie

zagospodarowania

przestrzennego po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego
weszła w życie.
•

Uchwała Nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa,
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka,
o Uchwała

zrealizowana.

Uchwalona

zmiana

w

planie

zagospodarowania

przestrzennego po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego
weszła w życie.
•

Uchwała Nr XLVII/297/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka
o Uchwała

zrealizowana.

Uchwalona

zmiana

w

planie

zagospodarowania

przestrzennego po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego
weszła w życie.
•

Uchwała Nr XLVII/296/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa
o Uchwała

zrealizowana.

Uchwalona

zmiana

w

planie

zagospodarowania

przestrzennego po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego
weszła w życie.
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•

Uchwała Nr XLVII/295/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXIII/208/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie
Maciejowa
o Uchwała

zrealizowana.

Uchwalona

zmiana

w

planie

zagospodarowania

przestrzennego po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego
weszła w życie.
•

Uchwała Nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie
uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Łabowa
o Uchwała realizowana jest na bieżąco. Wynajem lokali mieszkaniowych odbywa się
zgodnie z zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Łabowa określonymi w uchwale.

•

Uchwała Nr XLVII/293/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Łabowa na lata 2018-2022
o Uchwała realizowana jest na bieżąco. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem
Gminy odbywa się zgodnie z przyjętym programem.
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