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1. Wstęp
Raport o stanie gminy Łabowa opracowano na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).
Celem przygotowania raportu było uzyskanie szerokiego wglądu w sytuację gospodarczą
i społeczną Gminy Łabowa oraz wskazanie na działania podjęte przez Wójta Gminy Łabowa
w celu zapewnienia efektywnego oraz sprawnego funkcjonowania gminy. Przedstawiony
raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Łabowa za 2020 rok.
Dokument został przygotowany na podstawie danych finansowych, dokumentów
planistycznych, strategii, programów oraz uchwał Rady Gminy Łabowa. Materiały potrzebne
do opracowania raportu zostały przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy
i pracowników jednostek organizacyjnych gminy.
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2. Ogólne informacje o Gminie Łabowa
2.1 Geografia
Gmina Łabowa znajduje się w południowo - wschodniej części Polski na terenie województwa
małopolskiego. Stanowi jedną z 16 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 tj. Gór Grybowskich utworzonymi przez pasmo
Margonia (742 m n.p.m.) i Czerszli (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 masywu Koziego Żebra – Czerszli –
Kopca 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.
Gmina Łabowa zajmuje powierzchnię 11 909 ha, co stanowi 0,79 % powierzchni województwa
małopolskiego. W skład gminy wchodzi 13 sołectw: Barnowiec, Czaczów, Kamianna, Kotów,
Krzyżówka, Łabowa, Łabowiec, Łosie, Maciejowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka, Składziste,
Uhryń.
2.2 Demografia
Na dzień 31 grudnia 2020 roku gminę Łabowa zamieszkiwało 6 123 osoby. Na przestrzeni lat
liczba ludności gminy przedstawia się następująco:
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Z 6123 mieszkańców w wieku do 18 lat jest 1494 osoby (wiek przedprodukcyjny), w wieku
produkcyjnym (kobiety w wieku od 18 do 60 lat i mężczyźni w wieku od 18 do 65 lat) mamy
3780 osób a w wieku poprodukcyjnym 849 osób. Gminę zamieszkuje 3006 kobiet i 3117
mężczyzn.
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Liczba osób, które zameldowały się na pobyt stały na terenie gminy w 2020 roku wyniosła
44 osoby a liczba dzieci urodzonych w naszej gminie to 80. Niestety 50 mieszkańców naszej
gminy zmarło w 2020 r. a 49 osób wymeldowało się z pobytu stałego w Gminie Łabowa.
Porównanie tych danych z rokiem 2019 przedstawia się następująco:
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W skład gminy Łabowa wchodzi 13 sołectw: Barnowiec, Czaczów, Kamianna, Kotów,
Krzyżówka, Łabowa, Łabowiec, Łosie, Maciejowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka, Składziste,
Uhryń. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższy wykres:
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2.3 Urząd Stanu Cywilnego i działalność gospodarcza
1) Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego w – 314
2) Zawartych związków małżeńskich (liczba par) gdy przynajmniej jedna osoba
to mieszkaniec gminy – 45
3) Złożonych wniosków o wpis do CEIDG (zmiana, założenie dz., likwidacja) ogółem –
162, w tym:
 wnioski o założenie działalności – 33,
 wnioski o wykreślenie wpisu – 14.
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4) Wydanych odpisów aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) – 410
5) Liczba sporządzonych aktów małżeństwa (zawartych na terenie gminy) – 24
6) Liczba sporządzonych aktów zgonu (osób zmarłych na terenie gminy) – 49
2.4 Turystyka
Gmina Łabowa z racji swojego usytuowania posiada warunki do uprawiania turystyki górskiej.
Na terenie Gminy działa Stacja Narciarska Kamianna Ski, schronisko turystyczne na Hali
Łabowskiej, obiekty turystyczne w Kamiannej oraz szereg obiektów do wynajęcia na terenie
całej gminy.
Przez Gminę przebiega wiele szlaków turystycznych na czele z Głównym Szlakiem
Beskidzkim. Nadleśnictwo Nawojowa posiada na terenie gminy Łabowa bogatą bazę obiektów
służących edukacji przyrodniczej oraz rekreacji na czele z Feleczynem.
Przez gminę Łabowa przebiegają liczne trasy rowerowe, między innymi:
 Nowy Sącz - Kamionka Wielka - Bogusza - Kamianna – Krynica-Zdrój- Muszyna,
 Czaczowiec - Czaczów - Barnowiec - Łabowska Hala - Składziste – Maciejowa,
 Łabowa - Uhryń - Łabowska Hala - Łabowiec – Łabowa,
 Sądecki Szlak Rowerowy: Nowy Sącz - Nawojowa - Łabowa - Kamianna - Piorunka Mochanczka Niżna – Tylicz.
2.5 Zabytki
1) Murowana cerkiew greckokatolicka pw. Opieki NMP w Łabowej z 1784 roku, ufundowana
przez Lubomirskich. Budynek przykrywa blaszany, siodłowy dach, nad kaplicami
uformowany w kopuły, który zdobi pięć wieżyczek z latarniami. Nad wszystkim góruje
baniasty hełm wieży z latarnią.
2) Cmentarz gminy żydowskiej w Łabowej.
3) Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra w Roztoce Wielkiej, zbudowana
w 1819 roku w typie zachodniołemkowskim. Wnętrze zdobią klasycystyczne ołtarze,
ikonostas i lichtarze: dwa późnobarokowe z pierwszej połowy XVIII i dwa klasycystyczne.
4) Unicka cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Maciejowej zbudowana w 1830 roku w typie
budownictwa zachodniołemkowskiego. Cerkiew jest drewnianym trójdzielnym budynkiem
z wieżą konstrukcji słupowej i izbicą. Na uwagę zasługuje neobarokowy ikonostas
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z przełomu XIX i XX wieku. Przed cerkwią stoi drewniana dzwonnica z namiotowym
dachem

pochodząca

z

tego

samego

okresu.

Obecnie

pełni

rolę

kościoła

rzymskokatolickiego.
5) Greckokatolicka drewniana cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Łosiu, wybudowana
w 1826 roku w typie budownictwa zachodniołemkowskiego. Obita gontem, trójdzielna.
Wieża konstrukcji słupowej z izbicą. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII – XIX wieku.
Znajduje się tu ikonostas o motywach rokokowo – klasycystycznych.
6) Kapliczki przydrożne, w tym w Nowej Wsi, zbudowana ok. połowy XIX wieku, pod
wezwaniem Matki Boskiej od Dzieciątka.
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3. Finanse Gminy
Podstawą gospodarki finansowej gminy jest uchwalany corocznie budżet gminy. W roku 2020
gmina funkcjonowała na podstawie Uchwały Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2019 r.
Nr XVIII/112/2019. Ogólne informacje zawarte są w poniższym raporcie, natomiast
szczegółowe dane o realizacji budżetu Gminy Łabowa zostały przedstawione w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Łabowa za rok 2020”
3.1 Dochody:
Dochody gminy za rok 2020 wyniosły 36.319.959,58 zł. Porównanie dochodów za lata 2017
-2020 przedstawia wykres nr 1

Wykres Nr 1. Plan i wykonanie dochodów za lata 20172020
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Na dochody gminy składają się:
1) Subwencja ogólna w tym:
 część oświatowa subwencji ogólnej,
 część wyrównawcza subwencji ogólnej,
 część równoważąca subwencji ogólnej,
Kwoty części wyrównawczej i części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ustalane
są według zasad określonych odpowiednio w art. 20 i 21a w ustawie o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego, natomiast część oświatowa zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy
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o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty części oświatowej subwencji
ogólnej dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczane są
zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego.
Realizację subwencji w latach 2017-2020 przedstawia wykres nr 2

Wykres nr 2. Realizacja subwencji w latach 2017-2020
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2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na realizacje własnych
zadań bieżących gmin, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich, dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na
zadania

bieżące

realizowane

na

podstawie

w poszczególnych latach przedstawia wykres nr 3.
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porozumień.

Realizację

dotacji

Wykres nr 3. Realizacja otrzymanych dotacji w latach 2017-2020
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3) Dochody własne to m. in : wpływy z podatków, opłat, dochody z majątku jst, spadki,
zapisy i darowizny na rzecz j.s.t., dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych
w odrębnych przepisach, odsetki od pożyczek udzielanych przez j.s.t. o ile odrębne
przepisy nie stanowią inaczej, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności
stanowiących dochody j.s.t., odsetki od środków finansowych gromadzonych na
rachunkach bankowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej i inne.
W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są
również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz
z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Realizację dochodów własnych
obrazuje wykres nr 4, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych przedstawia wykres nr 5.
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Wykres nr 4. Realizacja dochodów własnych w latach 2017-2020
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Wykres nr 5. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i
prawnych w latach 2017-2020
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Wykres nr 6. Przypis podatków: rolny, leśny i od nieruchomości w latach 2017-2020
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Wykres nr 7. Zaległości wraz z odsetkami w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości w
latach 2017-2020
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Wykres nr 8. Podatek od środków transportowych w latach 2017-2020
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Wykres nr 9. Zaległości wraz z odsetkami od podatku od środków transportowych w latach 20172020
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Wykres nr 10. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2017 -2020
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2020 29574,0 84892,0 36759,0 31680,0 39091,0 247747, 19502,0 36179,0 98914,0 158241, 65176,0 27652,0 10781,0
2019 19494,0 53052,0 22589,0 20932,0 24009,0 153321, 12411,0 23270,0 64287,0 99222,0 41032,0 17213,0 6807,00
2018 14749,0 40537,8 17131,8 15481,0 19056,0 118010, 9346,00 17670,0 50120,0 74013,0 29148,0 13351,0 5449,00
2017 14399,0 41057,0 16099,0 15397,0 18832,0 115097, 8953,00 17789,0 50939,0 75060,0 28842,0 13568,0 5953,00
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Wykres nr 11. Zaległości wraz z odsetkami w opłatach za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w latach 2017-2020
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3.2 Wydatki:
Wydatki gminy za rok 2020 wyniosły 34.978.855,49 zł.
Porównanie wydatków za lata 2017-2020 przedstawia wykres nr 12

Wykres nr 12. Plan i wykonanie wydatków w latach 2017-2020
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Realizację wydatków w latach 2017-2020 w podziale na wydatki bieżące, majątkowe oraz
wydatki z udziałem środków europejskich przedstawia wykres nr 13.
Wykres nr 13. Realizacja wydatków budżetowych w latach 2017-2020 w
podziale na wydatki bieżące i majatkowe oraz wydatki z udziałem środków
europejskich
35000000,00
30000000,00
25000000,00
20000000,00
15000000,00
10000000,00
5000000,00
0,00
wydatki bieżące

wydatki bieżące z
udziałem śrdoków
europejskich

wydatki majatkowe

wydatki majatkowe z
udziałem środków
europejskich

2017

26261709,60

701792,74

864658,98

218542,81

2018

27733468,01

1549800,59

1083568,54

3630209,75

2019

29708454,46

190206,62

1768897,99

2382438,14

2020

32429415,64

164752,91

1175760,90

1208926,04

Realizację wydatków w poszczególnych działach budżetowych w latach 2017-2020
przedstawia wykres nr 14.
Na wykresie nr 15 przedstawiono realizację wydatków w podziale na świadczenia na rzecz
osób fizycznych, wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatki majątkowe w latach 2017 -2020.
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Wykres nr 14. Realizacja wydatków budżetowych wg działów w latach 2017-2020
2020

2019

2018

2017

127993,94
600122,87
1120,00
2500,00
477607,32
489687,43
471000,00
444000,00
2761835,14
4007314,46
4837992,40
1351991,21

Dział 926 Kultura fizyczna
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział 900 Gospodarka komunlana i ochrona środowiska

12171581,98
11224913,23
10349206,53
10068100,96

Dział 855 Rodzina
235093,82
213958,67
166025,35
195605,42
126171,68
259220,87
1751728,52
119867,11
1187648,86
1130591,18
1050435,49
1054798,08
80384,30
76494,37
68325,42
101296,73

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dział 852 Pomoc społeczna
Dział 851 Ochrona zdrowia

11316894,11
10327464,03
9621887,63
8704607,33

Dział 801 Oświata i wychowanie
0,00
0,00
0,00
0,00
105518,09
82438,73
34179,26
29463,95
419019,28
544066,22
326747,91
302291,03
0,00
470,00
350,00
920,00
50094,22
66890,01
60947,85
1162,54

Dział 758 Różne rozliczenia
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dział 752 Obrona narodowa
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3907628,16
3010215,05
3033939,87
2875644,38

Dział 750 Administracja publiczna

6920,00
7873,52
19761,83
8456,88
138180,85
94181,38
52400,31
65595,05
7195,44
0,00
0,00
0,00
1383947,99
1382986,63
1678436,03
1252021,03
238486,12
278916,58
281175,62
255155,33
236654,19
252191,98
191386,87
213227,10

Dział 710 Działalność usługowa
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Dział 630 Turystyka
Dział 600 Transport i łączność
Dział 020 Leśnictwo
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
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Wykres nr 15. Realizacja wydatków budżetowych wg grup wydatków w latach 20172020
14000000,00
12000000,00
10000000,00
8000000,00
6000000,00
4000000,00
2000000,00
0,00

2017

2018

2019

2020

świaczenia na rzecz osób fizycznych

10961407,80

11175336,52

12153884,50

13187821,13

wynagrodzenia z pochodnymi

10407327,54

11183662,29

11840883,06

12292547,57

pozostałe wydatki bieżące

5594767,00

6924269,79

5903893,52

7113799,85

wydatki majątkowe

1083201,79

4713778,29

4151336,13

2384686,94

Wysoki poziom realizacji wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych
przedstawiony na wykresie nr 15 wynika przede wszystkim z realizacji programów rządowych
tj. programu 500+ oraz programu 300+, W grupie tej są również wypłaty dodatków socjalnych
dla nauczycieli tj. dodatku wiejskiego w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego,
Wynagrodzenia stanowią wysoki udział procentowy w realizacji wydatków budżetowych.
W roku 2017 to 37%, w roku 2018 to 33%. w roku 2019 to 35% natomiast w roku 2020 to 35%.
Analizę wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych działach obrazuje wykres nr 16.
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Wykres nr 16. Analiza wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych działach w latach
2017-2020
2020

2019

2018

2017

0,00
3750,00
0,00
0,00
361138,14
218355,31
222476,29
229237,26
367919,84
371273,92
355985,38
317412,70
2033,04
3069,19
1560,85
2396,74
0,00
0,00
0,00
77751,63
430113,39
403237,30
373261,56
371817,22
16835,95
27356,00
25200,00
30687,70

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dział 855 Rodzina
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dział 852 Pomoc społeczna
Dził 851 Ochrona zdrowia

8456942,78
8218276,22
7469095,62
6871954,72

Dział 801 Oświata i wychowanie
37889,00
32231,40
42555,66
47655,72
0,00
470,00
350,00
164,00
15963,61
17467,59
14603,13
599,54

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dział 752 Obrona narodowa
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2498719,63
2320450,40
2418422,79
2147814,88

Dział 750 Administracja publiczna
0,00
937,52
468,76
937,88
0,00
0,00
0,00
1520,00
6219,12
134441,78
125873,12
188202,21
69773,90
70819,83
114847,43
115175,34
28999,17
18746,60
18961,70
4000,00

Dział 710 Działalność usługowa
Dził 700 Gospodarka mieszkaniowa
Dział 600 Transport i łączność
Dział 020 Leśnictwo
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
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3.3 Zadłużenie gminy Łabowa
Gmina Łabowa zaciągała pożyczki i kredyty długoterminowe ogółem na kwotę
9.159.586,36 zł:
1) Umowa pożyczki zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z siedzibą w Warszawie z dnia 17 października 2006 r. na przedsięwzięcie
inwestycyjne „Budowa kanalizacji ściekowej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią
ścieków etap IA- we wsi Łabowa i Maciejowa w gminie Łabowa” w wysokości
5.263.000,00 zł.
2) Umowa o kredyt długoterminowy zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Nawojowej z dnia
1 grudnia 2011 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości
1.123..665,00 zł.
3) Umowa pożyczki zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie z dnia 11 lipca 2018 r. na finansowanie zadania pod nazwą: „Ochrona
zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I
w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś, Roztoka Wielka (część)” w wysokości
2.772.921,36 zł
Plan spłat rat kredytów na lata 2021-2027 przedstawia tabela nr 1.

Plan spłaty kredytów i pożyczek na lata 2021-2027
Nazwa
banku

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej w

163

Warszawie

000,00 zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

Bank
Spółdzielczy
w

103

Nawojowej

873,00 zł
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Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej w

382

382

382

382

382

382

191

Krakowie

400,00 zł

400,00 zł

400,00 zł

400,00 zł

400,00 zł

400,00 zł

721,36 zł

649

382

382

382

382

382

191

273,00 zł

400,00 zł

400,00 zł

400,00 zł

400,00 zł

400,00 zł

721,36 zł

RAZEM

4 Wysokość zadłużenia na koniec lat budżetowych 2017-2020 przedstawia wykres nr 17

Wykres nr 17. Zadłużenie Gminy Łabowa w latach 2017-2020
4000000,00
3500000,00
3000000,00
2500000,00
2000000,00
1500000,00
1000000,00
500000,00
0,00

1

2017

1806821,00

2018

2730269,39

2019

3553110,36

2020

2752994,36

24

4. Gospodarka Komunalna
4.1 Gospodarka odpadami
1) W wyniku zorganizowanego przetargu w 2019 roku odbiorem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych z terenu gminy Łabowa zajmowały się firmy:
− odpady segregowane – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica Zdrój.
− odpady niesegregowane – Konsorcjum w składzie: PMP Style Sp. z o. o. Naściszowa 60,
33-300 Nowy Sącz oraz Firma Handlowo – Usługowa „Pałka” Seweryn Pałka, 33-314
Łososina Dolna 37.
Ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Łabowa ustalone zostały na
podstawie kart przekazania odpadów i wynosiły w 2020 roku:
− 343,0600 Mg – odpady niesegregowane,
− 370, 7800 Mg – odpady segregowane,
− 96,7600 Mg - odpady zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów.
2) Analiza finansowo-ekonomiczna funkcjonowania systemu
Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych na koniec 2020 roku wyniosły
878 793,04 zł. Zaległości na koniec 2019 r. wyniosły 20 197,32 zł
W stosunku do wszystkich zalegających, w ciągu 2020 roku, wysłano 262 upomnienia na
łączną kwotę 82 448,99 zł. Suma spłat wystawionych upomnień to 68 730,60 zł.
W roku 2020 prowadzono również postępowania windykacyjne i wystawiono 30 tytułów
wykonawczych na łączną kwotę 14 623,28 zł. Suma spłat wystawionych tytułów to 9 465,95
zł.
3) Koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych:
 koszty odbioru i zagospodarowania odpadów – 992 970,01 zł,
 koszty administracyjne (wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenie, składki na
Fundusz Pracy, PFRON, ZFŚS) – 70 184,20 zł
 pozostałe koszty – 13 327,75 zł
ŁĄCZNIE – 1 076 481,96 zł
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koszty
administracyjne
70 184,20 zł

Wydatki
pozostałe koszty
13 327,75 zł

odbiór i
zagospodarowani
e odpadów
992 970,01 zł

odbiór i zagospodarowanie odpadów

koszty administracyjne

pozostałe koszty

4) Łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi był wyższy niż
należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 197 688,92 zł.

Dochody
dopłata gminy
197 688,92 zł

wpłaty
mieszkańców
878 793,04 zł

wpłaty mieszkańców

dopłata gminy

5) Stan złożonych deklaracji na dzień 31.12.2020 r. składanych przez właścicieli
nieruchomości

zamieszkałych

wyniósł

1393,

a

składanych

przez

właścicieli

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 56. Liczba osób zamieszkałych
podanych w deklaracjach wg stanu na 31.12.2020 r. wynosiła 5 120.
6) Realizacja uchwał Rady Gminy dotyczących gospodarki śmieciowej:
a) Uchwała nr XXXIV/224/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - weszła w życie po
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upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2021.
b) Uchwała nr XXVII/186/2020 z dnia 31sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Raportu
z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łabowa na lata 2014-2017
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2021 - aktualizacja”
c) Uchwała nr XVII/107/2019 z dnia 02.12.2019 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz w sprawie ustalenia stawki za pojemnik
określonej wielkości - weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020r.
d) Uchwała nr XVIII/123/2019 z dnia 30.12.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz w sprawie
ustalenia stawki za pojemnik określonej wielkości – weszła w życie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
e) Uchwała nr XVII/106/2019 z dnia 02.12.2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łabowa weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego,
f) Uchwała nr XVIII/124/2019 z dnia 30.12.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy
Łabowa - weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego,
g) Uchwała nr XVII/108/2019 z dnia 02.12.2019 w sprawie ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi - weszła w życie po upływie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
h) Uchwała nr XVII/105/2019 z dnia 02.12.2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
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nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łabowa - weszła w życie po upływie
14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
i) Uchwała nr XVII/104/2019 z dnia 02.12.2019 w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łabowa i zagospodarowanie tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi - weszła w życie po upływie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
j) Uchwała nr XVII/103/2019 z dnia 02.12.2019 w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa - weszła w życie po upływie
14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
k) Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie
wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - weszła w życie
po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i realizowana była w 2019r.,
l) Uchwała Nr XVII/110/16 Rady Gminy Łabowa z dnia 28. 01.2016r. w sprawie ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe - weszła w życie po upływie
14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i realizowana była w 2019r.,
m) Uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Łabowa z dnia 22.02.2016r. o zmianie uchwały
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie
ustalenia stawki za pojemnik określonej wielkości - weszła w życie po upływie 14 dni
od

opublikowania

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Małopolskiego

i realizowana była w 2019r.,
n) Uchwała Nr XLIV/280/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego i realizowana była w 2019r..
o) Uchwały z lat wcześniejszych obowiązujące nadal:
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 Uchwała nr XXVIII/209/2013 z dnia 21 lutego 2013 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie gminy Łabowa – weszła w życie z dniem
1 lipca 2013r.
 Uchwała nr XXIV/159/16 z dnia 26 sierpnia 2016 w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - weszła
w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego,
 Uchwała nr XVII/107/16 z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie określenia górnych
stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - weszła w życie po upływie
14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
4.2 Wodociągi
1) Gmina posiada dwie stacje uzdatniania wody w miejscowości Kamianna oraz
w miejscowości Łabowa Feleczyn (stacja przejęta z tytułu dzierżawy). Długość sieci
wodociągowej w miejscowości Kamianna wynosi 3,4 km, natomiast w miejscowości Feleczyn
wynosi 3,1 km.
1) Z sieci wodociągowej w miejscowości Kamianna i Łabowa Feleczyn korzysta
124 użytkowników. W 2020 roku podpisano 4 nowe umowy na dostawę wody.
2) Dochody i wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej przedstawiają się
następująco:

Dochody

53 651,84 zł

48 344,36 zł

Wpłaty Mieszkańców
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Dopłata Gminy

Wydatki

30 102,44 zł

42 893,46 zł

29 000,00 zł

wynagrodzenia

wydatki inwestycyjne

utrzymanie infrastruktury

3) Dochody osiągnięte w 2020 roku: 48 344,36 zł
Wydatki w 2020 roku: 101 996,20 zł
Należności na koniec 2020 roku: 3649,44 zł
Ilość wezwań do zapłaty wystawionych w 2020 roku: 22.
4) Wydatki inwestycyjne: w 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowa na
przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kamianna – koszt wykonania
dokumentacji wyniósł 29 000 zł.
5) Awarie na sieciach wodociągowych
a) Kamianna:
- w kwietniu 2019 roku zgłoszona została awaria na sieci wodociągowej
w miejscowości Kamianna, doszło do pęknięcia rury. Prace naprawcze podjęto w
trybie natychmiastowym. Koszt wykonanej naprawy wyniósł 1 900 zł,
- we wrześniu 2020 roku zgłoszona została awaria na sieci wodociągowej
w miejscowości Kamianna. Doszło do rozszczelnienia rury i wycieku dużej ilości
wody. Prace naprawcze podjęto w trybie natychmiastowym. Koszt wykonanej
naprawy wyniósł 2460 zł.
- w grudniu 2019 roku doszło do spalenia pompy głębinowej w studni K-1 na sieci
wodociągowej Kamianna. Koszt zakupu pompy wyniósł 2 198,99 zł, montaż został
wykonany przez pracowników Urzędu Gminy Łabowa,
- w grudniu została usunięta kolejna awaria w miejscowości Kamianna, zostały
wymienione dwie zasuwy odcinające wodę, wymieniono rurociąg na odcinku 10 m
oraz dokonano wymiany hydrantu nadziemnego. Koszt usunięcia awarii wyniósł
13 530 zł.
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b) Łabowa Feleczyn:
- w ramach nadzoru sanitarnego zostały pobrane próbki wody z sieci Wodociągu
Publicznego Łabowa-Feleczyn. Wynik badania wykazał obecność w wodzie bakterii
grupy coli w ilości 15jtk w 100 ml wody oraz przekroczony parametr mętności.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzje
nr M60/20 nakazując natychmiastowe podjęcie działań naprawczych zapewniających
użytkownikom wody wodociągu publicznego wodę zdatną do picia. Zlecono
wykonanie badań wody, oraz zapewniono punkt zastępczy poboru wody. Koszt
przeprowadzonych działań wyniósł
9063,60 zł.
- w sierpniu 2019 roku została usunięta awaria polegająca na wycieku wody na
głównej linii sieci wodociągowej. Zostały wykonane prace ziemne a w miejsce
wycieku została założona opaska. Koszt wykonanej naprawy wyniósł 2 000 zł,
- w listopadzie 2019 roku doszło do awarii dwóch zasuw DN 100 konieczna była ich
natychmiastowa wymiana wraz z wykonaniem prac ziemnych. Koszt wykonanej
naprawy wyniósł 7 000,00 zł,
- w ramach prac koniecznych w celu utrzymania odpowiedniej jakości wody zostało
wykonane czyszczenie, całe ujęcie zostało oczyszczone z namułu, który następnie
został wywieziony. Koszt wykonanego czyszczenia ujęcia wyniósł 7 626,00 zł.
6) Bieżące utrzymanie sieci wodociągowych:
a) W ramach bieżącego utrzymania sieci wodociągowej dokonywane były diagnostyki,
zakupiono chlor oraz inne niezbędne rzeczy, które pomogły w wykonywaniu drobnych
napraw. Koszt zakupionych rzeczy wyniósł: 2547,20 zł.
b) Zapłacono Nadleśnictwu Nawojowa opłatę roczną za dzierżawę gruntów pod stacje
uzdatniania wody w miejscowości Feleczyn Łabowa kwotę 5033,16 zł, oraz za
dzierżawę gruntów pod źródła w miejscowości Kamianna, kwotę 2343,75 zł.
c) Podatek od nieruchomości wyniósł 9423,00 zł.
d) Koszty energii na utrzymanie infrastruktury wodociągowej wyniosły: 2880,61 zł
7) Badania jakości wody:
Zgodnie z harmonogramem ustalonym z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
w Nowym Sączu w 2020 roku zostały wykonane badania jakości wody, zarówno na sieci
wodociągowej w Kamiannej jak i w miejscowości Feleczyn – Łabowa.
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Badania zostały zlecone odpowiedniemu laboratorium, które posiada szeroki zakres
akredytowanych badań wód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Analiza wody
przeznaczonej do spożycia obejmuje:
-

monitoring

grupy

A

(podstawowy

zakres

parametrów

mikrobiologicznych

B

(rozszerzony

zakres

parametrów

mikrobiologicznych

i fizykochemicznych),
-

monitoring

grupy

i fizykochemicznych).
Koszty poniesione na badania wód wyniosły: 3517,44 zł.
8) Roczne opłaty za usługi wodne
Opłatę za usługi wodne, z wyjątkiem opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
ustala właściwy Zarząd Zlewni będący jednostką organizacyjną Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Opłata za usługi wodne składa się z opłaty stałej
i zmiennej. W 2020 roku opłaty stałe i zmienne za pobór wód wyniosły 3122 zł.
4.3 Kanalizacja
1) Informacje ogólne:
Na terenie Gminy Łabowa długość czynnej zbiorczej sieci kanalizacyjnej wynosi ogółem
58,1 km. Obejmuje ona tereny miejscowości Łabowa, Kamianna, Nowa Wieś oraz częściowo
Maciejowa i Roztoka Wielka i Łabowiec. Z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej korzystało
582 odbiorców prywatnych i 40 instytucji.
Od początku roku 2020 Gmina rozpoczęła przyłączanie do gminnej sieci kanalizacyjnej
mieszkańców Nowej Wsi oraz części Roztoki Wielkiej. Wydano łącznie 215 warunków
technicznych o przyłącz do sieci kanalizacyjnej, z czego 160 gospodarstw dokonało przyłącza
i zawarło z Gminą umowę o odprowadzanie ścieków.
Odprowadzane ścieki w całości oczyszczane są przez dwie gminne oczyszczalnie ścieków w
miejscowości Kamianna o przepustowości 50m³/d i Maciejowa o przepustowości 250m³/d.
Oczyszczanie ścieków następuje w procesie biologiczno-mechanicznym. Natomiast osad
powstały w oczyszczalniach jest wywożony do zewnętrznej oczyszczalni gdzie poddawany jest
dalszym procesom przetwarzania zgonie z obowiązującymi przepisami prawa.
2) Bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków we wsi Maciejowa
i Kamianna:
W 2020 poniesione zostały nakłady na bieżącą eksploatację, konserwację i utrzymanie
w stałej sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej z przepompowniami i lokalnymi
oczyszczalniami ścieków na terenach gminy Łabowa. Poniesione wydatki dot. zakupy narzędzi,
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części

do

drobnych

napraw,

środków

czystości,

środków

do

bezpiecznej

i higienicznej pracy dla pracowników gospodarczych, środków chemicznych mających na celu
utrzymywanie urządzeń we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym,
przeglądy gwarancyjne pomp, okresowe kontrole techniczne dmuchaw i samochodu oraz
napraw wynikających z protokołów kontroli, serwisu i naprawy systemu alarmowego
monitoringu sieci kanalizacyjnej mający na celu zapobieżeniu awariom, podatku Vat oraz
czynszu dzierżawnego i opłat ponoszonych na rzecz Polskich Wód i opłat za zajęcie pasa
drogowego. Koszt poniesionych nakładów wyniósł – 285 976,22 zł.
W rozbiciu na poszczególne zadania nakłady przedstawiają się następująco:
a) zakupy części do drobnych napraw, paliwa do samochodu-10 532,54 zł
b) Remont samochodu gminnego- 5 761,55 zł
c) Okresowe badania lekarskie 150,00 zł.
d) Zwrot kosztów używania samochodu do celów służbowych -2 666,76 zł.
e) Zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych – 2 023,86 zł.
f) Opłaty na rzecz Polskich Wód z tytułu ilości odprowadzonych oczyszczonych ścieków
do odbiorników i opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego pod siecią kanalizacyjną28 014,46 zł.
g) zakup energii elektrycznej dotyczącej gospodarki ściekowej 77 505,86 zł,
h) zakup usług telekomunikacyjnych 4 297,16 zł,
i) Podatek Vat- 4 916,75
j) Szkolenia pracowników-758,00 zł.
k) usługa monitoringu obiektów oczyszczalni ścieków - 1 230,00 zł,
l)

Wywóz nadmiernego osadu uwodnionego i suchego oraz skratek z oczyszczalni
ścieków - 36 313,47 zł.

m) Czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy gruntu pod przepompownie i sieć kanalizacyjną
– 11 326,06 zł.
n) Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków-27 204,66 zł.
 14 kwietnia 2020r. – awaria na działce nr 235/4 przy Wspólnocie Mieszkaniowej
Dom Nauczyciela w Łabowej – usunięcie awarii polegało na odkopaniu sieci
kanalizacyjnej na odcinku 33 m.b., wykonaniu jej udrożnienia oraz wymianie dwóch
studzienek kanalizacyjnych.
 08 czerwca 2020r. – awaria na działce nr 315 koło Firmy – F.H.T. DARPOL
w miejscowości Łabowa – usunięcie awarii polegało na udrożnieniu sieci
kanalizacyjnej samochodem asenizacyjnym typu WUKO przez uprawnioną firmę,
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 08 czerwca 2020r – awaria polegająca na wycieku nieczystości na działce nr 328
koło budynku magazynowego Urzędu Gminy w miejscowości Łabowa – usunięcie
awarii

poprzez

wykonanie

udrażniania

sieci

kanalizacyjnej

samochodem

asenizacyjnym typu WUKO,
 08 czerwca 2020r. – awaria pompy na oczyszczalni ścieków w miejscowości
Maciejowa – usunięcie awarii - po dokonanej ekspertyzie dotyczącej stanu
technicznego pompy oraz urządzeń towarzyszących i stwierdzeniu jej spalenie
dokonano zakupu i wymiany silnika do pompy oraz naprawy urządzeń
towarzyszących,
 24 czerwca 2020r. – awaria rozszczelnienia sieci kanalizacyjnej ze studzienką
kanalizacyjną na działce nr 388 koło Państwa Matyjewicz w miejscowości Łabowa
– usunięcie awarii przez uprawnioną firmę,
 04 sierpnia 2020r. – awaria na działce nr 258/1 koło Państwa Sekuła w miejscowości
Łabowa polegająca na wycieku nieczystości – usunięcie awarii polegające na zejściu
do pompowni, rozkręceniu zaworu zwrotnego oraz wymianie kuli w zaworze
zwrotnym przez uprawnioną firmę,
 24 września 2020r. – awaria niedrożności sieci kanalizacyjnej na działce nr 196/4
koło sklepu przemysłowego P. Czupaka w miejscowości Nowa Wieś – usunięci
awarii poprzez przekamerowanie rury kanalizacyjnej, rozkopanie i udrożnienie sieci
kanalizacji sanitarnej przez firmę posiadającą odpowiedni sprzęt oraz stosowne
uprawnienia,
 03 października 2020r. – awaria polegająca na zerwaniu linii energetycznej Sn na
oczyszczalni ścieków w Maciejowej – usunięcie awarii linii energetycznej zasilającą
oczyszczalnię ścieków przez uprawnioną firmę elektryczno-budowlaną.
3) Okresowe obowiązkowe badania jakości ścieków w częstotliwościach i parametrach
określanych pozwoleniem wodno – prawnym oraz badania osadów powstałych na
oczyszczalniach ścieków na terenie gminy. Badania przeprowadzono w laboratorium
posiadającym uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych, toksyczności
i ekotoksyczności substancji i preparatów nadane w trybie ustawy. Badaniom i analizie
poddano zarówno ścieki surowe, jak i oczyszczone. Łączny koszt wykonanych badań
laboratoryjnych wyniósł 9 071,25 zł.
4) Monitoring sieci kanalizacyjnej celem określenia jej drożności oraz eliminacji
nielegalnych podłączy- 7 478,40 zł.
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5) Udrażnianie sieci kanalizacyjnej -21 313,80 zł.
6) Przeglądy gwarancyjne pomp na przepompowniach ścieków w Nowej Wsi, okresowe
przeglądy stanu technicznego dmuchaw na oczyszczalniach ścieków oraz obiektach
oczyszczalni 35 411,70 zł.
7) Wydatki inwestycyjne - 43 198,83 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono trzy nowe pompy ze sprawnym
i ekonomicznym systemem samooczyszczania dna na przepompownie ścieków
w miejscowości Łabowa oraz jedną na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Kamianna,
jak również wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy odcinka sieci
kanalizacyjnej o długości ok. 200 m. w miejscowości Łabowa.
8) Podatek od nieruchomości 425 700,00 zł.
9) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 225 471,82 zł.
10) Przegląd i wyznaczenie nowej Aglomeracji Łabowa - 28 905,00 zł. Zgodnie z delegacją
art.92

ustawy

Prawo

Wodne

w

roku

2020

dokonano

przegląd

granic

i obszarów Aglomeracji Łabowa, oraz weryfikacji zgodności aglomeracji z dyrektywą UE
- sporządzono kompletny plan granic i obszarów, wyznaczono nową Aglomerację Łabowa.
11) Dotacja – Realizacja Programu Refundacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
34 300,00 zł. Udzielono dotacji do budowy dziewięciu przydomowych oczyszczalni
ścieków.
12) Dochody budżetu z tytułu wpłat mieszkańców za odbiór ścieków: 532 737,50 zł
13) Wykresy:

Dochody

dopłata gminy;
440 131,03

wpłaty mieszkańców
wpłaty
mieszkańców;
532 737,50
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dopłata gminy

wydatki ogółem
wynagrodzenia;
225 472

wydatki bieżące;
278497,88

wydatki
inwestycyjne;
43 198,83

podatek od
nieruchomości;
425 700,00

wydatki bieżące

wydatki inwestycyjne

podatek od nieruchomości
dzierżawa
gruntów;
11326,06
wywóz osadu;
36313,47

Wydatki bieżące
okresowe badania
ścieków; 9071,25

wynagrodzenia

opłaty; 28014,46

awarie; 27204,66
energia; 77505,86

udrażnianie;
21 313,80

dzierżawa gruntów

wywóz osadu

przeglądy
gwarancyjne;
35 411,70
awarie

udrażnianie

przeglądy gwarancyjne

bieżące

energia

okresowe badania ścieków

opłaty

bieżące; 32336,62

14) Realizacja uchwał z zakresu gospodarki ściekowej:
1) Uchwała nr XVIII/114/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie:
ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Łabowa. Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Marszałkowskiego z dnia 13 stycznia 2020r.
poz.353 i wdrożona w dniu 27 stycznia 2020 r
2) Uchwała nr XXXIV/222/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie:
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łabowa. Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Marszałkowskiego z dnia 23 grudnia 2020r.
poz.8559
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4.5 Ochrona zwierząt
Uchwała Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 16 m arca 2020 roku w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2020.
Program bezdomności zwierząt realizowany był w roku 2020 we współpracy ze Schroniskiem
prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krynicy Zdroju
i współpracującym z nim Lekarzem Weterynarii do którego przekazywane były bezdomne
zwierzęta z terenu Gminy Łabowa.
W roku 2020 w schronisku przebywało 29 bezdomnych psów z czego 5 psów z lat
wcześniejszych. Wyniku prowadzonej kampanii przez Urząd Gminy i Schronisko do adopcji
przekazano 13 psów, trzy psy odebrane zostały przez właścicieli. Nie udało się uratować 9 psów
(2 mioty) wyłapanych na terenie Gminy Łabowa a przekazanych do schroniska, u których
lekarz weterynarii stwierdził ostry przebieg parvirozy. Pomimo prowadzonego leczenia
nastąpił zgon, co zostało potwierdzone zaświadczeniami zgonu wystawionymi przez lekarza
weterynarii. Ogółem na koniec roku 2020 w schronisku przebywało 5 bezdomnych psów
(w liczbie tej ujęte są bezdomne zwierzęta przekazane do schroniska w latach wcześniejszych).
Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Łabowa trudniła się Ochotnicza Straż
Pożarna w Łabowej, która w roku 2019 została przeszkolona w zakresie postepowania
z bezdomnymi zwierzętami.
Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych prowadził lekarz weterynarii z którym Gmina miała podpisaną umowę.

4.6 Transport publiczny:
Na podstawie Uchwały Nr XXIV/166/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 maja 2020r.
w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla których
organizatorem jest Gmina Łabowa Gmina Łabowa jako organizator publicznego transportu
zbiorowego, wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego o przyznanie środków
z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na nowo
utworzoną linię komunikacyjną Maciejowa- Czaczów -Barnowiec.
W dniu 1 lipca 2020r. Wójt Gminy Łabowa zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na ww. linii komunikacyjnej
z Firmą Rafatex -Jan Rafa z siedzibą Gródek nad Dunajcem .
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Ogólny koszt funkcjonowania linii w 2020r. wyniósł 47235,46 zł. w tym środki z Funduszu
Rozwoju 42463,72 zł., środki własne gminy 4771,74 zł.
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5. Inwestycje
5.1. Infrastruktura drogowa.
Dostępność komunikacyjna oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest jedną
z ważniejszych

dziedzin

rozwoju

społeczno-gospodarczego

każdego

samorządu.

Wspieranie inwestycji poprawiających infrastrukturę komunikacyjną gminy w celu
zwiększenia wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej i poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców to podstawowe kierunki inwestowania. Podejmowano
zdecydowane działania w zakresie modernizacji i rozbudowy dróg gminnych jak również
usilnie zabiegano o poprawę i rozbudowę sieci dróg powiatowych oraz drogi krajowej nr 75.
1) Droga krajowa nr 75 oraz drogi powiatowe:
a) W roku 2020 dzięki współpracy gminy Łabowa z powiatem nowosądeckim oraz
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zrealizowano inwestycję
przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 75 z drogą powiatową Maciejowa Barnowiec. Projekt przebudowy tego skrzyżowania przygotował Zarząd Dróg
Powiatowych. Inwestorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Ostatnim

zrealizowanym

etapem

była

budowa

oświetleniowej

sieci

elektroenergetycznej na przebudowanym skrzyżowaniu w km od 78+360 do
78+653,98 koszt realizacji zadania wyniósł 93 234,00 zł w całości pokryty z budżetu
Gminy Łabowa.
b) Zrealizowano również zadanie poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla
pieszych w ciągu drogi krajowej nr 75 w miejscowości Łabowa w km 83+302 oraz
w miejscowości Nowa Wieś w km 87+239. Koszt zadania budowy doświetlenia
przejść wyniósł 75 330,44 zł, część środków w wysokości 40 000 zł otrzymano
z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
c) Przystąpiono do opracowania projektu przebudowy skrzyżowania drogi krajowej
nr 75 z drogą powiatową nr 1524K Maciejowa – Składziste wraz z budową
chodników, zatok przystankowych oraz oświetlenia. Na realizację projektu w 2020
roku wydatkowano kwotę 45 000 zł, pozostała kwota w wysokości 63 855,00 zł
zostanie wypłacona po otrzymaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę
w roku 2021.
d) Wykonano modernizację miejsc posadowienia gminnych wiat przystankowych
w miejscowości Łabowa oraz Nowa Wieś w ciągu drogi krajowej nr 75. Na ten cel
wydatkowano środki finansowe w wysokości 33 825 zł.
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e) Opracowano dokumentację budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej
Maciejowa – Barnowiec w miejscowości Czaczów w rejonie Szkoły Podstawowej, na
ten cel wydatkowano kwotę 10 000 zł.
f)

Wymieniono oświetlenie uliczne w miejscowości Łabowa przy drodze powiatowej na
odcinku od skrzyżowania z DK 75 do skrzyżowania w kierunku Feleczyna. Na
realizacje tego zadania wydano kwotę 14 883 zł.

2) Drogi gminne:
a) Zrealizowano zadanie budowy sieci napowietrznej niskiego napięcia dla oświetlenia
ulicznego w ciągu drogi gminnej Łabowa – Feleczyn, koszt inwestycji wyniósł 36 900
zł.
b) Kolejnym zadaniem związanym z oświetleniem była rozbudowa oświetlenia
ulicznego w ciągu drogi gminnej Łabowa – Uhryń w miejscowości Uhryń.
Na realizację tej inwestycji wydatkowano kwotę w wysokości 36 285 zł.
c) Zrealizowano również zadanie modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości
Kamianna oraz w miejscowości Łabowa przy Urzędzie Gminy i aptece.
d) Przeprowadzono remonty dróg gminnych ze środków własnych w miejscowościach:
Łabowa, Nowa Wieś, Krzyżówka, Maciejowa, Roztoka Wielka, Kamianna. Koszty
remontów wyniosły 318 886,70 zł.
e) Przy udziale środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych (dofinasowanie
zadania w wysokości 211 229 zł) przeprowadzono remont drogi gminnej nr K291621
w miejscowości Roztoka Wielka i Krzyżówka. Całkowity koszt remontu w 2020 roku
wyniósł 455 875,58 zł.
f)

Uzyskano również wsparcie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
w wysokości 23 677 zł na realizację zadania modernizacji drogi gminnej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Krzyżówka w km 0+000 do 0+120. Całkowity
koszt realizacji projektu wyniósł 47 355 zł.

g) W końcówce roku 2020 wykonano likwidację uszkodzeń powstałych w skutek prac
transportowych

związanych

z

wywozem

drewna

z

lasów

państwowych

w miejscowościach Krzyżówka, Kamianna i Roztoka Wielka. Na ten cel uzyskano
środki z Nadleśnictwa Nawojowa w wysokości 23 552 zł. Na ten cel przeznaczono
kwotę całkowitą w wysokości 29 440,01 zł.
h) Wykonano modernizację drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś do punktu
poboru wody do zewnętrznego gaszenia pożaru na rzece Kamienicy Nawojowskiej Na
realizację zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 87 330 zł.
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5.2 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna.
Gmina Łabowa kładzie duży nacisk na rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej prowadzącej do
rozwoju fizycznego mieszkańców, zmiany przyzwyczajenia i kształtowania prozdrowotnych
postaw.
1) Zgodnie z przyjętymi założeniami w 2020 roku zrealizowano zadanie w ramach
budowy małej architektury i oddano do użytku dwa place zabaw wybudowane
w miejscowości Łabowiec na działce ewidencyjnej nr 9/9 oraz w miejscowości Kotów
na działkach ewidencyjnych nr 46/2 i 46/3. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła
56 607,84 zł.
2) W ramach programu pn. „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury
sportowej edycja 2020” rozpoczęto budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej w Nowej Wsi o wymiarach 22 x 44 m nawierzchni z trawy
syntetycznej wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą budowę oświetlenia, drenażu,
ogrodzenia, trybun oraz tablic informacyjnych. Koszt całkowity projektu po przetargu
wynosi 514 083,48 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 61 266,10 zł.
Pozostała kwota będzie wypłacona w 2021 roku po zakończeniu projektu. Wysokość
dofinasowania zgodnie z zawartą umową wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych
i nie więcej jak 46,6 % kosztów całkowitych.
5.3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz dbałość o środowisko.
Priorytetem w zakresie dbałości o środowisko naturalne jest zwiększenie dostępności
mieszkańców do gminnej sieci kanalizacyjnej.
1) W ramach planowej rozbudowy wybudowano odcinek o długości 67 mb sieci
kanalizacyjnej w Łabowej, na który wydatkowano środki finansowe w wysokości
34 440 zł.
2) W celu ubiegania się o środki finansowe na kolejną rozbudowę gminnej sieci
kanalizacyjnej w ramach nowej perspektywy finansowej zawarto umowy na
opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżówka, Roztoka Wielka, Łosie,
Składziste. Koszt realizowanego zadania wyniesie 301 500 zł. Prace nad dokumentacją
zostaną zakończone w 2021 roku. W roku 2020 z tytułu zawartych umów wypłacono
część wynagrodzenia w kwocie 150 550 zł.
3) Prowadzono również prace w ramach zawartej umowy na opracowania pełno branżowej
dokumentacji

projektowo-kosztorysowej,
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budowy

sieci

kanalizacji

sanitarnej

w miejscowości Maciejowa, termin zakończenia prac również zaplanowano na rok
2021. Koszt całkowity zadania wynosi 146 370 zł.
5.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków instytucji publicznych.
W nawiązaniu do Strategii Rozwoju Gminy Łabowa, Gminnego Planu Rewitalizacji oraz
Programu Ochrony Powietrza w Województwie Małopolskim Gmina Łabowa podejmowała
zdecydowane działania w kierunku poprawy efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej.
1) W ramach tych działań zrealizowano dwa zadania pn. „Modernizacja energetyczna
budynku Urzędu Gminy Łabowa” w ramach projektu pn. Modernizacja energetyczna
budynku urzędu gminy w Gminie Łabowa oraz „Modernizacja energetyczna budynku
Szkoły Podstawowej w Maciejowej”. Projekty współfinasowane z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4
Regionalna polityka energetyczna; Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej
w

sektorze

publicznym

i

mieszkaniowym;

Poddziałanie

4.3.2

Głęboka

termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Koszt całkowity
inwestycji po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wyniósł 1 211 737,78 zł, dofinansowanie w ramach zawartej umowy wynosi 681 303,
38 zł. Refundacja częściowy poniesionych kosztów nastąpi w roku 2021. Gmina
Łabowa nie pobierała zaliczek na poczet realizacji inwestycji.
2) W

ramach

posiadanych

środków

własnych

przeprowadzono

również

termomodernizację budynku nr 25 w miejscowości Łosie, koszt inwestycji wyniósł
60 270 zł.
5.5 Poprawa jakości powietrza.
W zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
w III kwartale 2020 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który wspólnie
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizują Program
Priorytetowy „Czyste powietrze” i Gminą Łabowa. Porozumienie ustala zasady wspólnej
realizacji Programu na terenie Gminy Łabowa w celu obsługi Wnioskodawców Programu
w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinasowania. Prowadzono również doraźne
kontrole w celu przeciwdziałania spalaniu odpadów powstających w gospodarstwach
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domowych w instalacjach nieprzystosowanych do tego mogących niszczyć zdrowie i życie
ludzkie oraz środowisko.
5.6 Pozostałe wnioski złożone w 2020 roku o wsparcie projektów ramach środków
funduszy zewnętrznych.
1) Wniosek na realizację zadania nabycia wyposażenia ratownictwa w imieniu własnym
na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi – lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego ze środków Ministra Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy
Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Zadanie zrealizowane w 2020 roku.
2) Wniosek na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych na
terenie Gminy Łabowa” w ramach projektu z programu Środowisko, Energia i Zmiany
Klimatu realizowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021.
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6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Akty prawne regulujące gospodarowanie przestrzenią to Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Łabowa.
6.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem
o charakterze strategicznym nakreślającym w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne
zasady zagospodarowania na terenie gminy, zawiera ustalenia wiążące przy sporządzaniu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
1) Na terenie całej Gminy Łabowa obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa uchwalone uchwałą Nr XXXII/179/97
Rady Gminy Łabowa z dnia 15 grudnia 1997 r. zmienione uchwałą Nr XXIV/163/04
Rady Gminy Łabowa z dnia 3 grudnia 2004 r., zapisy obowiązującego studium wymagają
aktualizacji pod względem formalno-prawnym, tj. dostosowania do obowiązujących
regulacji prawnych, wynikających z art.10 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r, a w szczególności:
a) z zapisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U.2019. poz.868 ze zm.)
w zakresie ujawnienia w Studium terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
według map Systemu Osłony Przeciw Osuwiskowej (SOPO), który powstał w 2006
roku. Weryfikacja ustaleń Studium terenów zagrożeń osuwiskowych ustalonych na
podstawie innych opracowań i wprowadzenie obowiązujących ustaleń SOPO.
b) ze zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego
uchwalonego Uchwałą Nr XLVII/732/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 26 marca 2018 r., w szczególności w zakresie rezygnacji z lokalizacji zbiornika
retencyjnego

we

wsi

Maciejowa, Czaczów. W

związku

z

planowanym

przeznaczeniem terenu pod ww. zbiornik w poprzednio obowiązującym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego obowiązujące
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabowa nie przewiduje możliwości zabudowy terenów położonych w zasięgu
projektowanego zbiornika retencyjnego i zawiera zapisy bardziej restrykcyjne.
Zmiana studium znosząca rezerwę terenu pod zbiornik retencyjny poszerzy tereny pod
zabudowę.
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2) Ponadto w związku z obowiązywaniem na terenie Gminy Łabowa wielu punktowych
zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych dla
niewielkich powierzchniowo terenów lub dla pojedynczych działek, istnieje konieczność
korekty wskaźników i parametrów urbanistycznych określonych dla poszczególnych
terenów funkcjonalnych w obowiązującym studium oraz wprowadzenia zapisów
regulujących interpretację ustaleń studium na etapie sporządzania nowych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego (w szczególności w zakresie zapisów
sankcjonujących istniejące zagospodarowanie oraz obowiązujące miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego), w celu doprowadzenia do spójności dokumentu
studium z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
w obszarze Gminy.
3) Uzupełnienia i wprowadzenia do ustaleń Studium wymaga również problematyka
wynikająca z wymogów przepisów odrębnych w tym między innymi:
a)

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 ze zm.), ponieważ od uchwalenia Studium upłynęło
15 lat, aktualizacji wymaga sporządzenie opracowania ekofizjograficznego oraz
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

b)

ustawy o ochronie przyrody (t.j.Dz.U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.), a w szczególności
uwzględnieniu elementów sieci obszarów NATURA 2000 oraz innych form ochrony
przyrody,

c)

ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),

4) Mając na uwadze potrzeby Gminy i jej mieszkańców w zakresie działań planistycznych,
w zakresie m.in. uwzględnienia bieżących potrzeb i możliwości rozwoju gminy oraz
opracowania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę Rada Gminy Łabowa
w 2019 roku podjęła uchwałę Nr XVIII/115/2019 w sprawie przystąpienia do zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa.
Dnia 6 grudnia 2020 roku została zawarta umowa na opracowanie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa. Zmiana
studium będzie miała charakter kompleksowy obejmujący obszar całej gminy, głównie
w zakresie dostosowania tekstu i rysunku studium do zrealizowanych inwestycji,
przyjętych

struktur

funkcjonalnych.

Ponieważ

podstawą

sporządzenia

planu

miejscowego jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, stąd tak ważną sprawą jest posiadanie aktualnego studium.
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6.2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
W celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania
i zabudowy na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. (t.j. Dz.U. 2020, poz.293) w 2004 r. dla całego obszaru gminy Łabowa
sporządzone zostały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obejmujące
następujące sołectwa:
- Łabowa (część)
- Maciejowa
- Składziste (część)
- Czaczów (część)
- Łabowiec (część)
- Nowa Wieś (część)
- Roztoka Wielka (część)
- Krzyżówka (część)
- Kotów
- Kamianna
- Uhryń (część)
- tereny w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego obejmujące część miejscowości:
Łabowa, Łabowiec, Uhryń, Barnowiec, Czaczów, Nowa Wieś, Łosie.
W 2020 roku Rada Gminy Łabowa podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łabowa z wyłączeniem
Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna w zakresie jednej nieruchomości.
oraz 14 uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany punktowej miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa.
6.3 Sprawozdanie z realizacji uchwał planowania przestrzennego
1) Uchwała nr XV/91/2019 z dnia 29.10.2019 w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna. Uchwała została
zrealizowana. Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
z dnia 3 grudnia 2020 r. poz. 7554 weszła w życie 14 dni po ogłoszeniu. Stanowi akt
prawa miejscowego.
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2) Uchwała nr XVIII/115/2019 z dnia 30.12.2019 r. w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łabowa. Uchwała w trakcie realizacji. Została podpisana
umowa na realizację usługi planistycznej. Wysłane zostało zawiadomienie o podjęciu
uchwały o przystąpieniu do zmiany.
3) Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabowa w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowiec.
Uchwała w trakcie realizacji. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wysłane zostało zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do instytucji i organów
właściwych do uzgadniania i opiniowania.
4) Uchwała Nr XXI/143/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie
Kamianna. Uchwała w trakcie realizacji. Zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wysłane zostało zawiadomienie o podjęciu uchwały
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do
instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania.
5) Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie
Krzyżówka. Uchwała w trakcie realizacji. Zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wysłane zostało zawiadomienie o podjęciu uchwały
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do
instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania.
6) Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie
Łabowa. Uchwała w trakcie realizacji. Zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wysłane zostało zawiadomienie o podjęciu uchwały
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do
instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania.
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7) Uchwała Nr XXI/146/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie
Maciejowa. Uchwała w trakcie realizacji. Zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wysłane zostało zawiadomienie o podjęciu uchwały
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do
instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania.
8) Uchwała Nr XXI/147/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie
Maciejowa. Uchwała w trakcie realizacji. W zakresie zmiany zapisów zawartych
w części tekstowej planu. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wysłane zostało zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do instytucji i organów
właściwych do uzgadniania i opiniowania.
9) Uchwała Nr XXI/148/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie
Roztoka Wielka. Uchwała w trakcie realizacji. Zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wysłane zostało zawiadomienie o podjęciu uchwały
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do
instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania.
10) Uchwała Nr XXIX/195/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie

przystąpienia

do

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku
Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś. Uchwała w trakcie realizacji. Zgodnie
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wysłane zostało
zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego do instytucji i organów właściwych do uzgadniania
i opiniowania.
11) Uchwała Nr XXIX/196/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 września 2020 r. w
sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego
w sołectwie Krzyżówka. Uchwała w trakcie realizacji. Zgodnie z ustawą o planowaniu
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i zagospodarowaniu przestrzennym wysłane zostało zawiadomienie o podjęciu uchwały
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do
instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania.
12) Uchwała Nr XXIX/197/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie

przystąpienia

do

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku
Krajobrazowego w sołectwie Łabowa. Uchwała w trakcie realizacji. Zgodnie z ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wysłane zostało zawiadomienie
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania.
13) Uchwała Nr XXIX/198/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie

przystąpienia

do

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku
Krajobrazowego w sołectwie Czaczów. Uchwała w trakcie realizacji. Zgodnie z ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wysłane zostało zawiadomienie
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania.
14) Uchwała Nr XXIX/199/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie

przystąpienia

do

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku
Krajobrazowego w sołectwie Łabowa. Uchwała w trakcie realizacji. Zgodnie z ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wysłane zostało zawiadomienie
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania.
15) Uchwała Nr XXIX/200/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie

przystąpienia

do

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku
Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa. Uchwała w trakcie realizacji. Zgodnie
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wysłane zostało
zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego do instytucji i organów właściwych do uzgadniania
i opiniowania.
16) Uchwała Nr XXXIII/213/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie

przystąpienia

do

zmiany
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miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku
Krajobrazowego w sołectwie Łabowa. Uchwała w trakcie realizacji.
17) Uchwała Nr XXXIII/214/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Łabowa z wyłączeniem Popradzkiego parku Krajobrazowego w sołectwie
Kamianna. Przyjęto akt prawa miejscowego. Uchwała opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. poz. 7554 weszła
w życie 14 dni po ogłoszeniu.
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7. Gospodarka nieruchomościami
7.1 Mienie gminy
1) Zestawienie gruntów gminnych:
Pow. w ha
Budowlane Rolne Leśne Pozostałe Razem:
Barnowiec

0,23

0

15,11

2,75

18,09

Czaczów

2,69

0,16

35,17

6,44

44,46

Kamianna

0,23

0

8,85

6,86

15,94

Kotów

0,75

0

19,03

2,09

21,87

Krzyżówka

0,24

0,17

0

2,7

3,11

Łabowiec

2,27

0,04

34,19

3,15

39,65

Łabowa

2,61

0,18 153,72

20,58

177,09

Łosie

0,36

0,53

36,27

3,03

40,19

Maciejowa

0,89

0

0,05

11,95

12,89

Nowa Wieś

2,71

1,69

42,55

16,35

63,3

Roztoka wielka

0,81

0,12

0

4,69

5,62

Składziste

0,15

0

42,88

2,74

45,77

Uhryń

0,39

0,22

79,76

6,3

86,66

SUMA

14,33

3,11 467,58

89,62

574,64

2) Czynsz dzierżawny gruntów od Nadleśnictwa Nawojowa tytułem dzierżawy działek
144/1 i 144/2 Roztoka Wielka wynosił 387,40 zł.
3) W użytkowanie wieczyste są oddane:
a) Dz. ew. nr 282/6 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,09 ha
b) Dz. ew. nr 308/2 obręb Łabowa o powierzchni 0,0470 ha
c) Dz. ew. nr 119 obręb Łabowiec o powierzchni 2,09 ha
uzyskane przychody z tytułu oddanych w użytkowanie wieczyste gruntów wyniosły
9 430,00 zł.
4) Sprzedażą objęte były działki: Dz. ew. nr 29, nr 31, nr 213, nr 594 obręb Nowa Wieś
o łącznej powierzchni 10,49 ha za cenę 474 700,00 zł.
5) Gmina nabyła następujące nieruchomości:
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a) zakup dz. nr 80/1 obręb Kamianna o powierzchni 0,13 ha (remiza w Kamiannej),
b) przejęcie z mocy prawa, nieodpłatnie, na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego
prawo własności do działek: dz. ew. nr 251/2 obręb Maciejowa o powierzchni 0,12 ha,
a także dz. ew. nr 288 obręb Maciejowa o powierzchni 0,12 ha.
c) przejęcie nieodpłatnie w formie darowizny od osób fizycznych działki: dz. ew. nr 684/2
obręb Łabowa o powierzchni 0,03 ha; dz. ew. nr 28/6 obręb Nowa Wieś o powierzchni
0,01 ha; dz. ew. nr 39/9 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,01 ha.
6) Budynki będące własnością Gminy:
Lp.

położenie

przeznaczenie

pow.

rok budowy

1

Łabowa 38

bud. adm.-biur.

767,25

1930

2

Łabowa 253

paw. hand – usł.

388,35

1970

3

Łabowa 225

bud. handlowy

94,9

1965

4

Łabowa 159

bud. usł. -mieszk.

529,61

1970

5

Łabowa 171

bud. Remizy

675,21

1970

6

Łosie 25A

bud. Remizy

157

2007

7

Łosie 25

bud. Remizy

b.d

1932

8

Czaczów 67B

bud. Remizy

169

1988

9

Kamianna 56

bud. Remizy

279,27

1970

10 Nowa Wieś 56

bud. Remizy

100

1956

11 Barnowiec 12

bud. świetlicy

80

1939

12 Kotów 2

bud. Świetlicy + mieszkalny

119,66

1950

13 Roztoka Wielka 20

bud. Świetlicy + mieszkalny

180,45

1975

14 Czaczów 67

bud. mieszkalny

65

1920

15 Roztoka Wielka 19

bud. mieszkalny

127,67

1935

b.d

1948

16

magazyn Urzędu
Gminy Łabowa 286

bud. magazynowy

7) Koszty bieżącego utrzymania budynków :
 zakup i dystrybucja energii elektrycznej do budynków: Łabowa 38, Łabowa 159,
Łabowa 286, Barnowiec 12 (energia elektryczna – 8 995,05 zł. dystrybucja 5 779,19 zł.)
 zakup gazu propan-butan do bud. Roztoka Wielka 20 – 8 168,69 zł.
 zakup gazu do budynku Łabowa 38, Łabowa 159 – 22 675,94 zł.
 usunięcie awarii drożności kominów Roztoka Wielka 19 – 3 400,00 zł.
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 przeglądy kominowe: budynek Roztoka Wielka 19, Roztoka Wielka 20, Barnowiec 12,
Łabowa 159, Czaczów 67, Kotów 2, Łabowa 253, Łabowa 225, Łabowa 38, Łabowa
171 (GOK i Biblioteka) – 1 560,00 zł.
 przeglądy instalacji gazowej: budynek Łabowa 38, Łabowa 171 (GOK i Biblioteka),
Łabowa 225, Roztoka Wielka 20 – 2 066 zł.
 przeglądy roczne i pięcioletnie ( bez budynków OSP) 3 344,04 zł.
 ubezpieczenie budynków 3 496,00 zł.
8) Realizacja uchwał z tytułu gospodarki nieruchomościami
a) Uchwała Nr XXII/158/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących
własność Gminy Łabowa .
Umową Notarialną Repertorium „A” Numer 2560/2020r.z dnia 19 maja 2020r. Gmina
Łabowa sprzedała w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy, którą to
nieruchomość dzierżawił na okres 10 lat i zabudował budynkiem , stanowiącym nakład
dzierżawcy na podstawie zezwolenia na budowę działki o nr ew. 306/1 o pow. 0,08ha,
nr ew. 306/2 o pow. 0,06ha, nr ew. 306/3 o pow. 0,05ha oraz nieruchomość zabudowaną
budynkiem pawilonu handlowego, oznaczoną w ewidencji gruntów nr ew. 306/4
o pow.0,06ha za cenę netto 425 000,00 zł. .zł. z równoczesnym ustaleniem nieodpłatnej
służebności przesyłu polegającym na prawie korzystania z sieci kanalizacyjnej
przebiegającej przez działki ewidencyjne nr 306/2, nr 306/3 i nr 306/4 oraz na prawie
dojścia do tych urządzeń i ich konserwacji w razie awarii, a także do kontroli sprawności
tej sieci.
b) Uchwała Nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Łabowa położonej w Łabowej na rzecz dzierżawcy.
W dniu 28 sierpnia 2020r. umową notarialną Repertorium „A” numer 2834/2020 Gmina
Łabowa sprzedała w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną w ewidencji
gruntów nr 163/1 o pow. 0,09ha , położoną w Łabowej na rzecz dzierżawcy, którą to
nieruchomość dzierżawił na okres 10 lat i zabudował budynkiem , stanowiącym nakład
dzierżawcy na podstawie zezwolenia na budowę za cenę netto 53000,00.zł.,
z równoczesnym ustaleniem służebności gruntowej nieodpłatnej na rzecz Gminy
Łabowa, polegającej na prawie korzystania z sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez
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działkę nr 163/1 wraz z nieodpłatnym prawem korzystania z działki w celu usunięcia
awarii i kontroli sieci.
c) Uchwała Nr XXIX/192/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
gruntowej położonej w Łabowcu.
Umową Notarialną Repertorium „A” Nr 4609/2020 z dnia 28 grudnia 2020r. Gmina
Łabowa

sprzedała

w

drodze

bezprzetargowej,

celem

poprawy

warunków

zagospodarowania nieruchomości przyległej działkę nr ew. 33/6 o pow. 0,0075 ha
i nr ew. 31/3 o pow. 0,0085ha za cenę netto 6700,00 zł.
d) Uchwała Nr XXXIII/212/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 23 listopada 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Łabowa.
Uchwała dotyczy nabycia trzech działek o nr ew. 64/3 o pow. 0,01ha, 64/4 o pow.
0,01ha oraz działki nr ew. 91/1 o pow. 0,01ha, położonych w Maciejowej
z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej o nr ew.28. Uchwała zrealizowana
zostanie w 2021r. po wykreśleniu przez właściciela działek w dziale III Księgi
Wieczystej praw, roszczeń i ograniczeń związanych z dożywotnią służebnością osobistą
i nieodpłatną służebnością gruntową.
e) Uchwała Nr XXI/149/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej
w miejscowości Nowa Wieś, oznaczonej jako działka nr 50/81 z przeznaczeniem na
plac składowy. Dzierżawca odmówił podpisania umowy.
f) Uchwała Nr XXI/150/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej
w miejscowości Łabowiec, oznaczonej jako działka nr 25/3 z przeznaczeniem na cele
rolne. Umowa została zawarta.
g) Uchwała Nr XXI/151/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej
w miejscowości Nowa Wieś, oznaczonej jako działka nr 187/28 z przeznaczeniem na
ogródek przydomowy na okres 3 lat. Umowa została zawarta.
h) Uchwała Nr XXI/152/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej
w miejscowości Nowa Wieś, oznaczonej jako działka nr 187/30 z przeznaczeniem na
ogródek przydomowy. Umowa została zawarta.
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i) Uchwała Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej
w miejscowości Łabowa, oznaczonej jako działka nr 262/3 z przeznaczeniem na
miejsca postojowe na okres 3 lat. Umowa została zawarta.
j) Uchwała Nr XXI/154/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej
w miejscowości Nowa Wieś, oznaczonej jako działka nr 187/29 z przeznaczeniem na
ogródek przydomowy. Umowa została zawarta.
k) Uchwała Nr XXV/173/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej
w miejscowości Nowa Wieś, oznaczonej jako działka nr 197/1 o powierzchni 0,01 ha.
Umowa została zawarta.
l) Uchwała Nr XXVII/184/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej
w miejscowości Łabowa, oznaczonej jako działka nr 320/16 o powierzchni 0,0003 ha
z przeznaczeniem za zniczomat. Umowa została zawarta.
m) Uchwała Nr XXVII/185/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej
w miejscowości Kotów, oznaczonej jako działka nr 51 o powierzchni 0,42 ha na cele
rolne. Umowa została zawarta.
7.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy odbywa się w oparciu o „Wieloletni
Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2018-2022”, który został
przyjęty w 2018 roku (Uchwała Nr XLVII/293/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca
2018 roku). Mieszkaniowy zasób Gminy Łabowa jest bardzo skromny, tworzy go 6 lokali
mieszkalnych o łącznej powierzchni 351,77 m2:
Lp. Adres lokalu

Powierzchni użytkowa lokalu w m2

Liczba lokali

1

Czaczów 67

55,00

1

2

Kotów 2

62,32

1

3

Łabowa 159

61,30

1

4

Roztoka Wielka 20

67,00

1
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5

Roztoka Wielka 19
Razem

106,15

2

351,77

6

Z zasobu mieszkaniowego wyodrębnia się mieszkanie służbowe związane ze stosunkiem pracy
jest to mieszkanie w budynku usług zdrowia w Łabowej oraz mieszkanie chronione Roztoka
Wielka 19.
Podstawę do zawierania umów najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Łabowa stanowi 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.
Dochód gminy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w 2019 r. wynosił 3 398,19 zł.
7.3 Gospodarowanie nieruchomościami gminnymi wchodzącymi w skład mienia
komunalnego
Gminne nieruchomości podlegają dzierżawie, wynajmie lub są oddawane w użyczenie.
Zasady najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy nieruchomości gruntowych reguluje Uchwała
Nr IX/43/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości Gminy Łabowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na
czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
1) Najem lokali użytkowych
W 2020 roku obowiązywało 5 umów najmu lokali użytkowych wchodzących w skład
gminnego zasobu nieruchomości na cele usług zdrowotnych, pocztowych, handlowych dochód
z tytułu najmu wyniósł 65 368,46 zł
Zestawienie umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łabowa:
okres
Lp.

Miejscowość

Działk

Powierzchn

obowiązyw

a

ia w m2

ania

Budynek

Czynsz za
2020

umowy
306/1
306/2
1.

Łabowa 225

306/3

99/14

18.05.2020

306/4

56

Pawilon
Handlowy

42 061,92 zł

2.

Łabowa 253

309/4
309/5

388,35 m2

30.06.2028

Pawilon
Handlowy
Remiza

3.

Kamianna 56

80/1

70,70 m2

31.03.2023

OSP

9 544,50 zł

Kamianna
RAZEM: 51 606,42
POMIESZCZENIA BIUROWE NA RZECZ:
1

Poczta Polska
Łabowa 38
OPS
Łabowa 38
GZOJ
Łabowa 38

88/1

49,80 m2

88/1

67,05 m2

88/1

57,87 m2

nie

Budynek

określony

UG

nie

Budynek

określony

UG

nie

Budynek

określony

UG

6 101,95 zł
4 111,55 zł
3 548,54 zł

Razem: 13 762,04 zł

2) Dzierżawa nieruchomości gruntowych
Ogółem w 2020 roku w dzierżawę oddanych było 2,65 ha gruntów, w ramach 33 umów, dochód
z tytułu pobranego czynszu dzierżawy wyniósł 18 500,27 zł.
Przedmiotem dzierżawy są grunty ujęte w planie zagospodarowania gminy jako grunty :
Grunty w dzierżawie

Powierzchnia w ha

Dochody 2020

budowlane

0,9691

8 517,06

usługowe

0,8156

6 228,29

oświatowe

0,1600

350,20

rolne

0,6996

3 344,72

Razem:

2,6443

18 500,27
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3) Grunty oddanie w użyczenie.
Nieruchomości gminne będące przedmiotem użyczenia, przedstawia poniższe zestawienie.
Nazwa

Numer działki

Powierzchnia
działki

Powierzchnia użytkowa

Budynki Oświatowe
98/1

0,56 ha

98/2

0,03 ha

99/1

0,08 ha

197/1

0,64 ha

1306,05 m2

91/2

0,43ha

356,23 m2

Szkoła Podstawowa

243/3

0,88ha

w Czaczowie

243/4

1,33ha

Szkoła Podstawowa
w Łabowej
Szkoła Podstawowa
w Nowej Wsi

2860,30 m2

Filia Szkoła
Podstawowa
w Roztoce Wielkiej
1626,96 m2

Ochotnicza Straż Pożarna
243/4

0,06 ha

204/5

0,12 ha

OSP w Kamiannej
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0,10 ha

-

OSP w Łabowej

235/1

-

316,34 m2

OSP w Czaczowie

Łabowa 262/3

0,02 ha

Nowa Wieś 197/1,
OSP w Łabowej

0,02 ha

Nowa Wieś 50/37

0,02 ha

Barnowiec 205

0,02 ha

Roztoka Wielka

0,02 ha

91/2
OSP w Nowej Wsi
OSP Łosie

276/7

0,12 ha

11/5

0,15 ha

167,84 m2

128 m2
99,33 m2
156,80 m2

Instytucje Kultury
GOK w Łabowej

235/1

-

361,50 m2

GBP w Łabowej

235/1

-

112,90 m2
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4) Wynajem w obiektach użyteczności publicznej
Zasady korzystania w obiektów użyteczności publicznej reguluje Uchwała Nr IX/44/2019 Rady
Gminy Łabowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania
z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łabowa natomiast opłaty za korzystanie
Uchwała Nr IX/45/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie
z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność gminy.
5) Realizacja uchwał Rady Gminy
a) Uchwała Nr IX/43/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Łabowa oraz
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na
czas nieoznaczony. Uchwała obowiązująca, reguluje zasady postępowania przy
gospodarowaniu gminnym zasobem nieruchomości. Realizowana na bieżąco.
b) Uchwała Nr IX/44/2019 rady Gminy Łabowa z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w

sprawie

uchwalenia regulaminu korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie
Łabowa. Uchwała obowiązująca, reguluje zasady korzystania z obiektów użyteczności
publicznej na terenie gminy. Realizowana na bieżąco.
c) Uchwała Nr IX/45/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w

sprawie

ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność
gminy Łabowa. Uchwała obowiązująca, reguluje sprawy związane z odpłatnością za
korzystanie z obiektów użyteczności publicznej gminy. Realizowana na bieżąco.
6) Nieruchomości mieszkańców gminy:
 Wydanych zawiadomień o nadaniu numeru na nowo powstałe budynki – 23
 Liczba wszystkich budynków w gminie posiadających numer porządkowy na
31.12.2020 roku – 1525
 Liczba wydanych decyzji na podział nieruchomości – 39
 Liczba

wydzielonych

działek które można

jednorodzinne – 31
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przeznaczyć pod

budownictwo

8. Instytucje Kultury
8.1 Gminny Ośrodek Kultury w Łabowej
Gminny Ośrodek Kultury w Łabowej jest instytucją kultury gminy Łabowa. Realizuje
zadania z zakresu upowszechniania i rozwijania potrzeb społeczeństwa w dziedzinie kultury
i rekreacji. Prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy na zasadach
ustalonych dla instytucji kultury w oparciu o plan finansowy obejmujący dochody i wydatki
z tytułu całokształtu działalności. Oprócz dotacji, część środków na działalność pozyskiwana
jest z opłat za uczestnictwo w zajęciach oraz sponsorów.
Gminny Ośrodek Kultury w Łabowej pracuje w oparciu o bazę lokalową znajdującą się
na I piętrze w budynku GOK w Łabowej. Zajęcia realizowane są w sali widowiskowej
o powierzchni około 120 m2 oraz sali prób o powierzchni około 40 m2 .
Najważniejsza, bieżąca działalność GOK polega na prowadzeniu zajęć artystycznych:
W poniedziałek 5 grup zespołów tanecznych zajęcia prowadzi pani Justyna Dobosz
Wtorek i środa nauka gry na pianinie prowadzi pani Anna Horoszko.
Wtorek i środa nauka gry na gitarze prowadzi pani Paulina Pogwizd
Czwartek 3 grupy zespołów wokalnych prowadzi pani Kasia Zbozień, i pani Lidia Lasyk,
nauka gry na skrzypcach prowadzi pani Agata Życzyńska. We wrześniu nauka gry na
skrzypcach została zawieszona.
W poniedziałek czwartek i piątek prowadzone są zajęcia rekreacyjne fitness, pilates i piłka
nożna dla dorosłych.
W Roztoce Wielkiej odbywają się zajęcia muzyczne zespołu Roztoczanka, instruktor pan Artur
Tokarczyk.
Bardziej widoczna praca to organizowanie imprez kulturalnych.
W styczniu i lutym odbyły się wszystkie zaplanowane wydarzenia kulturalne. Zorganizowane
zostały występy zespołów jasełkowych. Jasełka w Roztoce Wielkiej, Łabowej i duży XVII
Gminny Przegląd Przedstawień Jasełkowych. Wystąpiły grupy jasełkowe ze szkół
podstawowych w Nowej Wsi, Łabowej, Maciejowej i Czaczowa oraz zespoły ze Świetlicy
w Roztoce Wielkiej i GOK w Łabowej. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi
statuetkami i słodkimi upominkami. W czasie Przeglądu wystąpiło ok. 160 młodych
wykonawców. Sponsorami przeglądu były firmy Neu Tynk Narcyz Plata z Łabowej oraz firma
Wiśniowski z Nowego Sącza.
19 stycznia w Łabowej pod patronatem pani Marty Słaby Wójt Gminy Łabowa odbył się
Koncert Noworoczny, w Szkole Podstawowej wystąpiły zespoły ze Szkół Podstawowych
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z Nowej Wsi, Łabowej i Maciejowej, oraz zespoły artystyczne z Gminnego Ośrodka Kultury
w Łabowej. Koncert przygotowany był przez GOK Łabowa.
2 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej odbył się Koncert Kolęd. Wystąpili młodzi
artyści z GOK muzycy soliści, zespół muzyczno-wokalny, zespoły wokalne Śpiewające Nutki,
Moderato i Zespół Okazjonalny. W czasie koncertu czynna była wystawa prac w drewnie
wykonanych przez Lucynę Job, oraz stoisko miodów z Pasieki Barć z Kamiannej.
Od 27 stycznia do 30 stycznia odbywały się spotkania z dziećmi w ramach zajęć feryjnych.
W czasie zajęć przeprowadzono Bal Karnawałowy, Nocne czytanie w Bibliotece, Wernisaż
prac fotograficznych Kacpra Cyconia oraz wykonano portret z książką, czyli Sleeveface.
W spotkaniach wzięło udział ok. 100 dzieci,
W lutym radni z Łabowej i Kotowa zorganizowali Dzień Seniora. Wystąpiła grupa teatralna
Zgrana Paka oraz zespół muzyczny Verb.
W dniu 29 lutego w GOK odbył się I Turniej Darta o Puchar Marty Słaby Wójt Gminy Łabowa.
10 marca w Przeglądzie XXV Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów pod patronatem
Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego w Muszynie udział wzięło 6 wokalistów
reprezentujących GOK w Łabowej. Do Finału zakwalifikowała się Oliwia Dobosz.
Przygotowanie do konkursu Katarzyna Zbozień. W związku z epidemią koronawirusa nie
odbyły się kolejne przesłuchania konkursowe i wszyscy nasi przedstawiciele wzięli udział
w konkursie finałowym przeprowadzonym on-line.
Od 17 marca 2020 roku do końca marca w związku z epidemią koronawirusa działalność
Ośrodka została zawieszona. W tym czasie wykonywaliśmy prace administracyjnoporządkowe: przygotowano i wysłano kartki wielkanocne dla mieszkańców i sponsorów,
opracowano zasady przebywania w pomieszczeniach Ośrodka, dokonano zakupu środków
dezynfekcyjnych, przeniesiona została księgowość z GZOJ do GOK. Porządkowano teren
przed budynkiem, malowano ławki i donice, sadzono kwiaty. Prowadzone były prace
w magazynie strojów tanecznych i scenograficznych. Zakupiono maseczki, środki ochrony
osobistej, płyny dezynfekujące. Świetlicowa w Roztoce Wielkiej szyła maseczki.
Mimo stanu epidemii pianiści wzięli udział w XXV Powiatowym Konkursie Młodych
Muzyków

–

Instrumentalistów

pod

patronatem

Starosty

Nowosądeckiego

Marka

Kwiatkowskiego. Konkurs odbywał się poprzez ocenę utworów nagranych przez uczestnika
i przesłanych do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu.
Nasi przedstawiciele odnotowali spore sukcesy zajmując czołowe miejsca.
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Pierwsze miejsce zdobył Maksymilian Siwulski, drugie Adam Górka, trzecie miejsce uzyskał
Filip Dobosz, Klimczak Antoni, Rogóż Oliwia, Sobczyk Edyta, zaś Cempa Filip i Rogóż Maja
i Karolina Koza otrzymali wyróżnienie.
Wszystkich artystów przygotowała instruktorka nauki gry na pianinie Anna Horoszko.
Od początku kwietnia próbowaliśmy kontynuować naukę gry na pianinie, gitarze
i skrzypcach w sposób zdalny, jednak po kilku zajęciach również taki sposób pracy został
zawieszony. Do zajęć stacjonarnych powróciliśmy w czerwcu a na zakończenie roku szkolnego
odbył się Koncert muzyczny w wykonaniu uczniów nauki gry na instrumentach. Wystąpili
pianiści i gitarzyści
Wspólnie z Biblioteką przeprowadzone były spotkania wakacyjne z dziećmi. Odbywały
się one na wolnym powietrzu, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
W lipcu przeprowadzone zostały Wakacyjne Warsztaty Gitarowe.
Pandemia całkowicie pokrzyżowała plany jesiennego kalendarza imprez Gminnego
Ośrodka Kultury. Cykliczne imprezy Jesień Łabowska i koncert z okazji Dnia Niepodległości
zostały odwołane. Wykorzystując Internet przypominaliśmy imprezy z lat ubiegłych.
Na Facebooku GOK zostały pokazane obszerne relacje fotograficzne i filmowe z obchodów
Jesieni Łabowskiej w latach poprzednich. Opublikowanych zostało 17 filmów, które miały,
13 090 odbiorców.
Na Facebooku ukazały się relacje ze Święta Niepodległości 11 Listopada z poprzednich lat.
Pokazaliśmy występy Zespołu Okazjonalnego, przy okazji przypominając wiele pieśni
patriotycznych, które zawsze towarzyszyły obchodom tego Święta i były śpiewane wspólnie
przez zespół i zgromadzoną publiczność, w ramach Łabowskiej Lekcji Śpiewania Pieśni
Patriotycznych. Łącznie zaprezentowaliśmy 30 filmów, które obejrzało 9721 odbiorców
Do Internetu przeniesione zostały również inne działania. Pokazane zostały w formie filmów
instruktażowych sposoby wykonywania kwiatów i ozdób z bibuły.
Pamiętaliśmy o dzieciach uczących się grać na instrumentach muzycznych, które
przebywają w domach, ale nie rozstają się z instrumentami. Nagrane zostały Kolędy w zespole
nauki gry na gitarze, później pokazane na Facebooku.
Aleksandra Sulicz wzięła udział w internetowym Konkursie Kolęd i Pastorałek
organizowanych przez Radio Dobra Nowina z Nowego Sącz.
Na zakończenie roku przeprowadzony został Konkurs Moja Magiczna Choinka, który był
okazją do pokazania pięknych choinek z naszych domów.
Do informowania mieszkańców o naszej pracy wykorzystujemy Internet, plakaty oraz
zaproszenia imienne.
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8.2 Gminna Biblioteka Publiczna w Łabowej
1) Biblioteka w Łabowej działa od 1948 roku. Obecnie na terenie Gminy Łabowa istnieje
sieć bibliotek publicznych obejmująca bibliotekę główną oraz filię w Nowej Wsi.
Obydwie biblioteki są w pełni skomputeryzowane, ich zbiory wprowadzone do
zintegrowanego systemu bibliotecznego SOWA. Biblioteki zapewniają użytkownikom
łatwy dostęp do księgozbioru, można zamówić materiały biblioteczne on-line oraz
odpowiednio wyeksponować zbiory. Do zadań placówek należy dbałość o dobry
wizerunek biblioteki w środowisku, dobrą współpracę z władzami samorządowymi,
sołectwami, instytucjami kultury, oświaty i innymi organizacjami. Szczególnie ważne
jest działanie bibliotek związane z promocją książek, a także zagospodarowanie czasu
wolnego mieszkańców gminy.
2) W minionym roku pandemia wirusa COVID-19, całkowicie zmieniała funkcjonowanie
sieci bibliotek na terenie gminy Łabowa. Z powodu COVID-19 w 2020 roku przez 88 dni
czyli prawie 3 miesiące Biblioteki były niedostępne dla czytelników. W okresie pandemii
zmieniano godziny otwarcia placówek, zmniejszyła się też liczba godzin pracy bibliotek.
Biblioteki w 2020 roku były nieczynne w następujących okresach:


od 16 marca do 08 maja 2020 roku Biblioteki były czasowo zamknięte/urlopy
pracowników, praca zdalna, praca wewnętrzna w Bibliotekach, zgodnie z zasadami
ograniczenia kontaktów.



od 7 listopada do 29 listopada ponownie zostały zamknięte Biblioteki. W okresie
czasowego zamknięcia Biblioteki próbowały dostarczać książki przy pomocy usługi
„Książka na telefon”.



od 11 maja do końca 2020 roku zgodnie z decyzją Sanepidu czasowo wznowiono
działalność Bibliotek, bez dostępu do księgozbioru, z 7- dniową kwarantanną
zwróconych książek oraz zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa oraz
całkowitym zawieszeniem imprez.

3) Zbiory biblioteczne
Gminna Biblioteka Publiczna w Łabowej jako instytucja ma ustawowy obowiązek
gromadzenia i udostępniania zbiorów ze wszystkich dziedzin wiedzy, dlatego musi
posiadać możliwe bogate zbiory. Mimo trudności i zmian w 2020 roku zakupiono 786
nowych książek na kwotę 15. 800 zł. Zakupu dokonano biorąc pod uwagę potrzeby
informacyjne, edukacyjne, intelektualne i literackie mieszkańców naszej gminy,
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w oparciu o przeglądy nowości wydawniczych, czasopisma, informacje od
czytelników.
Możliwości finansowe Biblioteki zostały uzupełnione udziałem w Narodowym
Programie Rozwoju Czytelnictwa. Wszystkie zakupy oraz dary od czytelników
zostały opracowane i wprowadzone do elektronicznego katalogu.
Zbiory biblioteczne w liczbach:
Wyszczególnienie

razem

Łabowa

Nowa Wieś

Księgozbiór

21921

15397

6524

L. nabytków/zakup

786

611

175

L. ubytków

633

633

-

Zakup własny

462

386

76

Zakup z BN

314

215

99

Dary od czytelników

150

72
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1) Stan czytelnictwa
Okres Pandemii COVID 19 charakteryzował się zwiększeniem zainteresowania
literaturą sensacyjno-kryminalną, popularną, biografiami, wspomnieniami oraz
książkami historycznymi, a wśród dzieci książkami ułatwiającymi naukę czytania.
Z analizy czytelnictwa wynika, że nadal najaktywniejszą grupą czytelniczą w naszej
bibliotece są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Jeden czytelnik wypożyczył w ciągu
roku przeciętnie 14,5 woluminów księgozbioru.
Liczba użytkowników biblioteki w 2020 r. - czytelnicy aktywnie wypożyczający według wieku
Według ogółem do 5 6-12
wieku

13-15

16-19

20-24

25-44

45-60

lat

powyżej
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Łabowa

781

42

259

75

68

62

155

79

41

Nowa

111

18

43

6

8

3

20

5

8

892

60

302

81

76

65

175

84

49

Wieś
razem
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Liczba użytkowników biblioteki w 2020r. - czytelnicy aktywnie wypożyczający, według
zajęcia
Według

ogółem

Osoby uczące się

Osoby

zajęcia

pozostali

pracujące

Łabowa

781

402

206

173

Nowa

111

57

22

32

892

459

228

205

Wieś
razem

Wykorzystanie zasobów biblioteki: Wypożyczenia w 2020r.
Wyszczególnienie

Razem

GBP Łabowa

Filia

Nowa

Wieś
Odwiedziny

w

placówkach 5244

4411

833

bibliotecznych- razem czytelnia .+
wypożyczalnia
Czytelnicy zarejestrowani

1011

866

145

w tym aktywni

892

781

111

Wypożyczenia

13007

10875

2132

Odwiedziny w czytelni

602

483

119

Książki i czasopisma udostępnione na 797

440

357

miejscu
2) W minionym roku zmniejszyły się wskaźniki czytelnictwa w przeliczeniu na 100
mieszkańców.
Wyszczególnienie
1. Liczba czytelników na 100 mieszkańców

Stan na 31.12.2019 r

Stan na 31.12.2020
r.

18,75

14,55

2. Liczba zakupionych książek na 100 13,57

12,82

mieszkańców
3. Liczba wypożyczeń ogółem na 100 262,75
mieszkańców *
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212,18

3) Zestawienie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej w 2020 r
wyszczególnienie

2020 r

Dotacja Organizatora

190.000,00

Pozyskane środki / darowizny, loteria

10.200,00

Zakup książek/ własny

10.100,00

Dotacja -Biblioteka Narodowa

5.700,00

4) Działania biblioteki na rzecz lokalnej społeczności w 2020 r.
Biblioteka realizuje swoją rolę kulturalną i oświatową, w miarę swoich możliwości
stosując różne formy działalności kulturalnej, edukacyjnej i oświatowej. Angażuje się
także w upowszechnianie historii, ekologii i regionu. W 2020 roku okres epidemii
w dużym stopniu wymusił przeniesienie działalności kulturalno-oświatowej oraz
promocję czytelnictwa do Internetu. Na stronie Biblioteki średnio 2-3 razy w tygodniu
zamieszczane były informacje o nowościach wydawniczych, linki do słuchowisk,
audiobooków i ebooków. Katalog o-line biblioteki był na bieżąco aktualizowany
o nowości, recenzje i obwoluty książek, aby w ten sposób ułatwić czytelnikom wybór
odpowiedniej lektury. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa kontakt z czytelnikami był
utrzymywany drogą telefoniczną i mailową. Podczas rozmów udzielane były informacje
dotyczące: otwarcia bibliotek, zasad korzystania z księgozbioru, zaległych i
przetrzymanych książek, możliwości zamówienia i wypożyczenia nowych. Została
uruchomiona usługa „Książka na telefon” - Czytelnik mógł zamawiać wybrane
publikacje telefonicznie lub poprzez katalog on-line Usługa. „Książka na telefon”
działała w GBP w Łabowej oraz w Filii w godzinach pracy bibliotek.
5) Procedury określające zasady prowadzenia działalności przez Biblioteki w czasie
epidemii, ograniczały, a w niektórych przypadkach uniemożliwiły jej działalność.
W szczególności zakaz organizowania zajęć i spotkań w bibliotece, brak wolnego
dostępu do księgozbioru, brak możliwości korzystania z czytelni. Ograniczenia
przyczyniły się do spadku liczby imprez czytelniczych i k-o zaplanowanych w 2020
roku. Zajęcia odbyły się tylko w pierwszym kwartale 2020 roku oraz w okresie wakacji.
6) Ważniejsze wydarzenia i Projekty w 2020 r
a) Projekty
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1 ” - Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek. Biblioteka od 2004 roku korzysta z tego Programu .
W 2020 roku wysokości dotacji z projektu dla bibliotek na terenie gminy Łabowa
wynosiła 5.700 zł



Pozyskane środki finansowe wraz z wkładem własnym w wysokości 50% czyli
5700 zł. przeznaczyliśmy na zakup nowości wydawniczych dla GBP oraz Fili
w Nowej Wsi. W ramach „Projektu” zakupiono 314 książek: 129 z literatury pięknej
dla dorosłych, 184 książki z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży oraz
1 wydawnictwo popularnonaukowe. Z funduszu biblioteki w 2020 roku zakupiono
472 książki.



Gminna Biblioteka Publiczna w Łabowej od 2019 r. realizuje projekt Mała Książkawielki Człowiek w bibliotece w Łabowej oraz w Filii w Nowej Wsi. Kolejna odsłona
Projektu rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku w trudnych warunkach pandemii
COVID -19. Biblioteki były zamknięte i niestety nie udało się dostatecznie
promować akcji ani wydawać nowych wyprawek. Obecna edycja kończy się
w sierpniu 2021 roku, obejmuje przedszkolaki urodzone w latach 2014 – 2017,
mamy więc nadzieję że uda nam się zaprosić ponownie dzieci i ich rodziców do
udziału w Projekcie.

b) Wydarzenia


Ferie z Biblioteką w Łabowej oraz w Filii w Nowej Wsi – tygodniowe zajęcia dla
dzieci:
„Ferie na ludowo – zabawy z dawnych lat Bal karnawałowy, Nocne czytanie
w Bibliotece.(ok 106 osób)
„Ferie -Zimowa Fabryka Pomysłów” (ok.52)



Wakacje z Biblioteką i Ośrodkiem Kultury pod hasłem „Pod chmurką i na kocyku”
to 3 tygodniowe zajęcia dla dzieci na świeżym powietrzu. Młodym czytelnikom
zaproponowaliśmy niezwykłe i różnorodne warsztaty plastyczne . (ok.101 osób).



zajęcia edukacyjne „Czytam sobie w Bibliotece”



zabawy z „Krową Matyldą”, „Na tropie sekretnego życia książki”, „Jesteśmy sobie
potrzebni”, „Zabawa w Maga” itp.
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Rodzaj działalności

Impreza, zajęcia

l.

uczestników/ Liczba godzin

frekwencja
Imprezy dla czytelników

40

836

8

101

16

biblioteczne, 21

562

ok.38

Ferie

10

158

20

Konkursy

1

15

w tym:
Wakacje
Lekcje
edukacyjne.
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9. Edukacja
9.1. W Gminie Łabowa w roku 2019 funkcjonowały 4 szkoły podstawowe:
1) Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej – do 31 sierpnia z oddziałami
gimnazjalnymi,
2) Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego w Nowej Wsi z filią w Roztoce
Wielkiej,
3) Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Czaczowie,
4) Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Maciejowej.
W każdej ze szkół funkcjonowały oddziały przedszkolne, w łącznej ilości 12, w tym dwa
oddziały dziesięciogodzinne.

Liczba dzieci w Szkołach Podstawowych
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SP Łabowa - 309

SP Nowa Wieś - 294
Uczniowie

Przedszkolaki

9.2.We wrześniu 2019 roku:
1) do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 228 dzieci:


rocznik 2014 - 81 dzieci, w tym 37 dziewcząt i 44 chłopców,



rocznik 2015 – 73 dzieci, w tym 37 dziewcząt i 36 chłopców,



rocznik 2016 – 44 dzieci, w tym 19 dziewcząt i 25 chłopców,



rocznik 2017 – 28 dzieci, w tym 11 dziewcząt i 17 chłopców,



rocznik 2018 – 2 dzieci, w tym 1 dziewczynka i 1 chłopiec,

2) oddziały przedszkolne w podziale na szkoły:


Szkoła Podstawowa w Łabowej – 89 dzieci, w tym w 34 dziewcząt i 55 chłopców
3 oddziały 5-godzinne oraz 1 oddział 10-godzinny;



Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – 76 dzieci, w tym w 38 dziewcząt i 38 chłopców
3 oddziały 5-godzinne oraz 1 oddział 10-godzinny;
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Szkoła Podstawowa w Czaczowie – 29 dzieci, w tym w 15 dziewcząt i 14 chłopców
2 oddziały 5-godzinne;



Szkoła Podstawowa w Maciejowej – 34 dzieci, w tym w 18 dziewcząt i 16 chłopców
2

oddziały 5-godzinne;

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych
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9.3. Do szkół podstawowych uczęszczało 591 uczniów, w tym


Szkoła Podstawowa w Łabowej – 220 uczniów,



Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – 218 uczniów,



Szkoła Podstawowa w Czaczowie – 76 uczniów,



Szkoła Podstawowa w Maciejowej – 77 uczniów.

Liczba dzieci w oddziałach szkolnych
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Liczba ta kształtowała się na przestrzeni lat w następujący sposób:

Liczba uczniów w szkołach w latach 2017-2020
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9.4 W szkołach z terenu Gminy Łabowa w 2020 roku funkcjonowały łącznie 54 oddziały,
w tym:
12 - oddziałów przedszkolnych (2 - dziesięciogodzinne oraz 10 - pięciogodzinnych), w tym:
3 oddziały – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi (1 - dziesięciogodzinny oraz 2 –
pięciogodzinne)
1 oddział – Szkoła Filialna w Roztoce Wielkiej (1 – pięciogodzinny)
4 oddziały – Szkoła Podstawowa w Łabowej (1 - dziesięciogodzinny oraz 3 –
pięciogodzinne)
2 oddziały – Szkoła Podstawowa w Maciejowej (2 – pięciogodzinne)
2 oddziały – Szkoła Podstawowa w Czaczowie (2 – pięciogodzinne)
18 - oddziałów edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III), w tym:
4 oddziały – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
3 oddziały – Szkoła Filialna w Roztoce Wielkiej
5 oddziałów – Szkoła Podstawowa w Łabowej
3 oddziały – Szkoła Podstawowa w Maciejowej
3 oddziały – Szkoła Podstawowa w Czaczowie
24 - oddziałów edukacji II etapu kształcenia (klasy IV-VIII), w tym:
6 oddziałów – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
8 oddziałów – Szkoła Podstawowa w Łabowej
5 oddziały – Szkoła Podstawowa w Maciejowej
5 oddziałów – Szkoła Podstawowa w Czaczowie
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W szkołach podstawowych do jednej klasy uczęszczało w 2020 roku średnio 14 uczniów.
W oddziałach przedszkolnych do jednego oddziału uczęszczało w 2020 roku średnio 19 dzieci.
9.5.Dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
zorganizowano odpowiednie formy kształcenia i wychowania, w tym:
 7 uczniów objętych kształceniem specjalnym,
 1 uczennica objęta nauczaniem indywidualnym,
 1 uczennica przybyła z zagranicy, dla której zorganizowano dodatkową, bezpłatną
naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.
9.6.Dożywianie dzieci prowadzone było w formie cateringu w dwóch szkołach z terenu Gminy:
 W szkole Podstawowej w Nowej Wsi wydano 3.381 posiłków, w tym: 1.879 śniadań,
751 obiadów oraz 751 podwieczorków, na łączną kwotę 12.329,20 zł.
 W Szkole Podstawowej w Łabowej wydano 8.067 posiłków, w tym: 2.710 śniadań,
2.692 obiadów oraz 2.665 podwieczorków, na łączną kwotę 31.321,00 zł.
9.7.W poszczególnych szkołach i przedszkolach zatrudniano wg stanu na 30 września 2019
roku 122 nauczycieli, w tym w przeliczeniu na pełne etaty:
 3,69 - nauczycieli stażystów,
 20,56 - nauczycieli kontraktowych,
 17,39 - nauczycieli mianowanych
 66,76 - nauczycieli dyplomowanych.
Na jednego nauczyciela przypadało średnio 7 uczniów.
 23 pracowników administracji i obsługi, w tym 22 w przeliczeniu na pełne etaty.
9.8.Wydatki gminy na oświatę wyniosły 10.129.733,64 zł z czego 7.021.985,94 zł pokryte
zostało z subwencji oświatowej oraz dotacji celowej, przekazanej z budżetu państwa.

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych
3107 747,70 zł

7021 985,94 zł

subwencja oświatowa
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dopłata gminy

Średnie wydatki roczne w przeliczeniu na 1 ucznia szkoły z terenu Gminy kształtowały się na
poziomie 12.368,42 zł.
9.9. W 2020 roku z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dokonano zakupów na kwotę 65.490,50
zł.
9.10. Na dowóz uczniów do szkół w 2020 roku wydatkowano kwotę 109.918,71 zł.
9.11. W roku 2020 dofinansowano pracodawcom koszty kształcenia młodocianych
pracowników, w tym wydano 14 decyzji na kwotę 104.813,42 zł.
9.12. Dotacją przedszkolną w 2020 roku objętych zostało 147 dzieci na łączną kwotę
214.944,02 zł.
Procentowy udział środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie przeznaczonej na to zadanie - 16,00%.
Wydatki na wychowanie przedszkolne – 1.338.450,44 zł.

Koszty funkcjonowania przedszkoli
214 944,02 zł

1123 506,42 zł
dotacja przedszkolna

dopłata gminy

9.13. Łączne koszty utrzymania oświaty w Gminie Łabowa:

Koszty oświaty

4231 254,12 zł
7236 929,96 zł

subwencje i dotacje
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dopłata gminy

9.14. Planowane środki na doskonalenia zawodowe nauczycieli w 2020 roku - 43.434,49 zł.
Wykonanie na koniec roku 2020 – 32.135,44 zł. Procentowe wykorzystanie środków –
74%. Nie wykorzystano przyznanych środków w kwocie 11.299,05 zł co stanowi 26 %.
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10

Bezpieczeństwo Publiczne, Zarządzanie Kryzysowe, Ochotnicze Straży Pożarne i
organizacje pozarządowe

10.1 Działalność Gminy w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii
Covid-19 na terenie Gminy Łabowa.
10 marca 2020 roku odbyło się posiedzenie Gminnego zespołu Zarządzania Kryzysowego
w Łabowej w trakcie, którego uczestnicy omówili stan przygotowania i zapobiegania
rozprzestrzenianiu się choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
Bezpośrednio po posiedzeniu Gmina Łabowa zaczęła kupować rękawiczki, maseczki, środki
do dezynfekcji oraz sprzęt do odkażania, dzięki czemu była możliwość zabezpieczenia
pracowników Urzędu Gminy Łabowa oraz Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Dzięki rozważnym zakupom przez cały okres trwania pandemii nigdy nie brakowało płynów
do dezynfekcji, rękawiczek czy maseczek.
W miesiącu marcu z inicjatywy Urzędu Gminy Łabowa mieszkańcy włączyli się w akcję szycia
maseczek dla służb medycznych.
W tym samym miesiącu rozpoczęła się również cotygodniowa dezynfekcja miejsc publicznych,
która trwała do końca roku, oraz kontynuowana była w roku 2021, Strażacy z Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy Łabowa prowadzili dezynfekcję wiat przystankowych,
ławeczek, kościołów, barierek, placów zabaw, siłowni itp.
Przez cały okres trwania pandemii Gmina Łabowa prowadziła akcję informacyjną dotyczącą
przeciwdziałania

rozprzestrzeniania

się

Covid-19

za

pośrednictwem

mediów

społecznościowych, strony internetowej, oraz w wersji papierowej (ulotki, plakaty)
Strażacy prowadzili akcję informacyjną z wykorzystaniem wozów strażackich poprzez
nagłaśnianie informacji o pozostaniu w domach podczas epidemii oraz utrzymaniu reżimu
sanitarnego.
Gmina Łabowa rozdawała maseczki dla mieszkańców, każda potrzebująca osoba otrzymała
maseczkę.
W celu zabezpieczenia Strażaków którzy brali bezpośredni udział w zwalczaniu pandemii, oraz
pomocy osobom w kwarantannie lub izolacji przeprowadzono szkolenie z zakresu działań
podczas wystąpienia pandemii oraz podstawowego zabezpieczenia przy zagrożeniu
biologicznym, ponadto zakupiono kombinezony oraz maski dla w/w ratowników.
Strażacy z OSP Łabowa prowadzili działania w ramach potrzeb dowożąc kubły na odpady oraz
pomoc w ich odbieraniu od osób na kwarantannie, a także dostarczali produkty spożywcze dla
osób przebywających na kwarantannie.
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W czerwcu ubiegłego roku 3 jednostki OSP z terenu Gminy Łabowa ( OSP Łabowa, OSP Nowa
Wieś, OSP Kamianna) otrzymały sprzęt zakupiony z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Projekt
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny. Zestaw składał się z Opryskiwacza
spalinowego, kombinezonów, maseczek, rękawiczek, gogli oraz środka wirusobójczego.
Z tego samego projektu OSP w Łabowej została doposażona w pakiet medyczny, w którego
skład wchodzi: przyczepa transportowa, namiot stelażowy, agregat prądotwórczy, nagrzewnica
olejowa, 10 łóżek polowych, 10, foteli składanych, stolik polowy oraz 10 śpiworów
i oświetlenie.
Ponadto Urząd Gminy Łabowa obsługiwał mieszkańców nieprzerwanie przez cały okres
trwania pandemii wykorzystując w tym celu np. pracę hybrydową, czy stworzenie
bezpiecznych stanowisk do obsługi, oraz przestrzeganie przez pracowników reżimu
sanitarnego.
10.2 Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i pozyskiwanie
środków zewnętrznych.
1)

W roku 2020 w okresie od marca do grudnia ze względu na stan epidemiologiczny
w kraju w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Łabowa na jej terenie
przeprowadzano dezynfekcje miejsc publicznych oraz wiat przystankowych w celu
przeciwdziałania epidemii Covid-19. Działania te prowadzone były przez jednostki
OSP z terenu naszej gminy.

2)

W zakresie przeciwdziałania i monitorowania rozwoju sytuacji na obszarze Gminy
Łabowa oraz w jej bliższym i dalszym otoczeniu na bieżąco zamieszczano informacje
skierowane do mieszkańców gminy i instytucji o niebezpiecznych zjawiskach
meteorologicznych, zanieczyszczeniu powietrza, wprowadzaniu stopni alarmowych
z wykorzystaniem platformy cyfrowej.

3)

26 stycznia 2020 roku doszło do pożaru budynku w miejscowości Barnowiec, którego
właścicielem była Gminy Łabowa. W wyniku pożaru budynek uległ całkowitemu
zniszczeniu, dlatego też zwrócono się do firmy ubezpieczeniowej celem oszacowanie
i wypłaty odszkodowania. Odszkodowanie jakie uzyskano oszacowano na kwotę
45 973,17 zł.

4)

W okresie od 23 do 24 czerwca 2020 roku wskutek intensywnych opadów deszczu
ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe dla miejscowości: Łabowa, Łabowiec,
Maciejowa, Uhryń. Prowadzono intensywne działania ratownicze. Odnotowano straty
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w infrastrukturze komunalnej Gminy, które nie przekroczyły wskaźnika strat
w wysokości 5% dochodów własnych do roku poprzedniego, dlatego też zwrócono się
do firmy ubezpieczeniowej celem oszacowania strat i wypłacenia odszkodowania.
Odszkodowanie dla Gminy Łabowa z tego tytułu wyniosło 53 940,93zł.
5)

Gmina Łabowa na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I
,,Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: ,,Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowości’’:
a) Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej otrzymała dofinansowanie
w kwocie 59 772,00 zł z czego zostały zakupione 16 sztuk laptopów, które zostały
przekazane do szkół na terenie gminy Łabowa,
b) Zdalna szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Gmina Łabowa
otrzymała dofinansowanie w kwocie 98 372, 00 zł z czego zakupiono 39 laptopów
przekazanych do szkół z terenu gminy Łabowa.

10.3 Ochotnicze Straże Pożarne
1) Na terenie Gminy Łabowa funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – OSP
w Czaczowie, OSP w Kamiannej, OSP w Łabowej, OSP w Łosiu, OSP w Nowej Wsi.
Ochotnicze Straże Pożarne działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
– Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej oraz statut. Każda jednostka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym i nie prowadzi działalności gospodarczej.
2) Ochotnicza Straż Pożarna w Łabowej i Ochotnicza Straż Pożarna w Kamiannej są
włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
3) Do Ochotniczych Straży Pożarnych należy łącznie 247 druhów i druhen z tego: czynnie
działa 159 osoby, w tym 23 kobiet, 3 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: 1 męska
i żeńska w OSP w Nowej Wsi, 1 męska i żeńska w OSP w Łabowej, 1 żeńska w OSP
w Łosiu. Łącznie w MDP działa 50 osoby w tym 23 kobiety.
4) Sprzęt, wyposażenie, podjęte działania.
a) Ochotnicze Straże Pożarne posiadają 4 samochody średnie ratowniczo-gaśnicze oraz
6 samochodów lekkich do 3,5 tony.
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b) W roku 2020 Gmina Łabowa zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora
Generalnego z wnioskiem o powierzenie realizacji zadania jednostce zaliczonej do
sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz

Pomocy

Postpenitencjarnej

–

Funduszu

Sprawiedliwości

w

trybie

pozakonkursowym na zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi. Zadanie zostało zrealizowane w całości w
wysokości 319 400,00 zł, z tego 299.400,00 zł stanowiły środki z dofinasowania
Funduszu Sprawiedliwości i 20 000,00 zł wkład własny Gminy Łabowa.
c) Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi w ramach udzielonej pomocy finansowej ze
środków Województwa Małopolskiego na realizacje zadania pn. ,,Modernizacja
zaplecza socjalno-bytowego oraz wykonanie instalacji CO wraz z montażem nowego
pieca gazowego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi’’ otrzymała
dotację celową w wysokości 12 500,00zł, Gminy Łabowa 15 000,00 zł, MSWiA
10 000,00zł oraz przeznaczyła środki własne w wysokości 6 500,00 zł. W ramach
zadania została zmodernizowana część socjalno- bytowa w budynku remizy oraz
zostało wymienione źródło ciepła co znacznie polepszyło warunki i zwiększyło komfort
pracy strażaków. Całkowity koszt zadania wyniósł 44 000,00 zł.
d) Ochotnicza Straż Pożarna w Łabowej w ramach udzielonej pomocy finansowej ze
środków Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego otrzymała
dotację celową w wysokości 15 000,00zł, Starosty Nowosądeckiego 4 000,00 zł,
Nadleśnictwa Nawojowa 2 000,00 zł oraz przeznaczyła środki własne w wysokości
32 000,00 zł. Zakupiono używany samochód typu Volkswagen T6, który będzie służył
do przewozu młodzieży biorących udział w zawodach i zgrupowaniach MDP oraz
ratowników w miejsce działań ratowniczo-gaśniczych. Całkowity koszt zadania
wyniósł 53 000,00 zł.
e) Ochotnicza Straż Pożarna w Kamiannej w ramach udzielonej pomocy finansowej
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie 9 250,00 zł, Gminy Łabowa 9 000,00 zł i środków własnych OSP
1 499,00zł zostało zakupionych 5 kompletów ubrań specjalnych. Całkowity koszt
zadania 19 749,99 złotych.
f)

W grudniu 2020 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamiannej zostało
zakupione i wymienione źródło ciepła- piec gazowy co pozwoli na zmniejszenie
kosztów utrzymania jednostki. Całkowity koszt zadania wyniósł 13 000,00 zł.
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5) W roku 2020 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczyły w następujących
zdarzeniach:
a) Akcje ratowniczo-gaśnicze (pożary) – Łabowa 14, Kamianna 1, Nowa Wieś 8,
Czaczów 1, Łosie 1,
b) Miejscowe zagrożenia – Łabowa 97, Kamianna 47, Nowa Wieś 38, Czaczów 28,
Łosie 15,
c) Fałszywe alarmy – 0
d) Pozostałe wyjazdy związane z działalnością statutową – Łabowa 23, Kamianna 6, Nowa
Wieś 11, Czaczów 2, Łosie 1
Ogółem 293 wyjazdy: Łabowa 134, Kamianna 54, Nowa Wieś 57, Czaczów 31, Łosie 17.

Wyjazdy OSP
31

17
134

57
54

Łabowa

Kamianna

Nowa Wieś

Czaczów

Łosie

10.4. Działalność organizacji pozarządowych oraz inicjatywy społeczne
1) Koła Gospodyń Wiejskich
Na terenie Gminy Łabowa funkcjonuje 5 Koła Gospodyń Wiejskich – KGW w Barnowcu,
KGW w Nowej Wsi, KGW w Roztoce Wielkiej, KGW w Łosiu, KGW w Kotowie. Działają
w oparciu przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz własnych
statutach. Każda koło jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie prowadzi
działalności gospodarczej.
Liczba członków w poszczególnych KGW:
 KGW w Barnowcu 15 członków
 KGW w Roztoce Wielkiej 17 członków
 KGW w Nowej Wsi 33 członków
 KGW w Łosiu 19 członków
 KGW w Kotowie 25 członków
Aktywność Kół Gospodyń Wiejskich:
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a) W 2020 roku Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Łabowa wzięły udział w akcji
szycia maseczek dla służb ratowniczych oraz mieszkańców gminy, która miała na celu
poprawę bezpieczeństwa oraz zmniejszenie możliwości zarażenia się Covid-19.
b) KGW z Roztoki Wielkiej oraz KGW z Barnowca wzięły udział w konkursie kulinarnym
,,Tradycyjne przetwory i potrawy z gęsiny” zorganizowanym Narodowy Instytut Kultury
i Dziedzictwa Wsi w Warszawie. Panie z KGW w Roztoki Wielkiej swoją potrawą
,,Roztoczańska pieczona gęsina z duszoną kapustą” zdobyła 2 miejsce.
c) Z inicjatywy KGW szerząc i dbając o tradycje naszego regionu jak co roku przygotowano
własnoręcznie kartki świąteczne, tradycyjne palmy wielkanocne oraz kolorowe pisanki
malowane woskiem.
d) Dbając o polepszenie wizerunek naszej gminy przystąpiono do akcji ,,Sadzenia
chryzantem na terenie gminy Łabowa”. Kwiaty przekazane zostały przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2) ,,Zgrana Paka”
Na terenie gminy Łabowa funkcjonuje 1 klub seniora, który powstał 2019 roku. W 2020 roku
Gmina Łabowa udostępniła pomieszczenie znajdujące się w budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Łabowej, gdzie klub może organizować spotkania, próby.
Zgrana paka przygotowała spektakl „Kiedyś płotów nie było…” w reżyserii Kamila Błocha.
W związku z pandemią SARS-COV 19 i zamknięciem instytucji kultury, premierowe pokazy
odbywały się w formule „teatru dla jednego widza”. Poszczególne sceny spektaklu odgrywane
były w domach uczestników projektu. Każda scena dla jednego widza.
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11 Pomoc Społeczna
11.1 Zadania realizowane z zakresu pomocy społecznej
1) Domy Pomocy Społecznej
Wydatkowano w kwocie 149.153,81 zł – Jest to koszt, jaki Gmina ponosi z tytułu pobytu
5 osób w domach pomocy społecznej. Z uwagi, na stan zdrowia, osoby te wymagały
całodobowej opieki, a gmina nie była w stanie zapewnić im takiej opieki. Jest to zadanie
własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowane ze środków własnych.
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 6.950,51 zł za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu
z innego tytułu. Jest to zadanie własne gminy, jednak w całości finansowane jest ze środków
budżetu państwa. Taką formą pomocy objęto 12 osób.
3) Zasiłki oraz pomoc w naturze
Wydatkowano kwotę 241.229,65 zł z przeznaczeniem na:
a) Zadania własne: finansowane ze środków własnych Gminy – 119,745,00 zł w ramach
tych środków:
 521 osób skorzystało z pomocy rzeczowej i finansowej w formie zasiłku celowego
oraz zasiłku celowego specjalnego na zakup odzieży, obuwia, opału, leków,
żywności i innych niezbędnych artykułów potrzebnych do prawidłowej egzystencji;
 5 rodzin otrzymało wsparcie w postaci zasiłku losowego (pożar, nagła śmierć bliskiej
osoby). Pomoc udzielana była, w szczególności dla osób i rodzin, z powodu ubóstwa,
długotrwałej choroby, niepełnosprawności, wielodzietności zdarzenia losowego
i innych sytuacji określonej w ustawie o pomocy społecznej. Jest to zadanie własne
gminy o charakterze obowiązkowym w całości finansowane ze środków własnych
gminy.
b) Zadania własne: finansowane ze środków Wojewody – 121.484,65 zł. w ramach tych
środków wypłacone zostały zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, długotrwałej i ciężkiej
choroby, niepełnosprawności czy braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Jest to zadanie własne gminy
o charakterze obowiązkowym i w całości finansowane jest ze środków budżetu
państwa. Taką formą pomocy objęto 136 osób.
4) Zasiłki stałe:
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Zadania własne finansowane w całości ze środków Wojewody. Zrealizowano w kwocie
107.280,69 zł. w ramach tych środków wypłacono zasiłki stałe dla 28 osób. Osoby
korzystające z tej formy pomocy posiadają znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności oraz nie nabyli uprawnień do otrzymywania świadczeń z ubezpieczenia
społecznego. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, jednak w całości
finansowane ze środków budżetu państwa.
5) Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.
Zadania zlecone. Wypłacono wynagrodzenia dla 17 opiekunów prawnych w wysokości
80 095,00 zł. Opiekun prawny ustalony jest przez Sąd Okręgowy dla osoby całkowicie
ubezwłasnowolnionej. Sąd ustala również wysokość wynagrodzenia dla opiekuna
prawnego. Środki na realizację tego zadania w całości pochodzą z budżetu państwa.
6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Jest to zadanie własne Gminy o charakterze obowiązkowym, zwykłymi usługami
opiekuńczymi objęte są cztery osoby z terenu gminy Łabowa. Są to osoby wymagające
pomocy w załatwieniu codziennych czynności, takich, jak: mycie, przygotowanie posiłku,
przebieranie i innych czynności higienicznych oraz pomoc w załatwieniu różnych spraw
urzędowych. Wydatkowana kwota to 23.647,65 zł Jedna osoba otrzymuje tego rodzaju
usługi bezpłatnie. Natomiast trzy osoby, ze względu na swój dochód, partycypują w kosztach
świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 100 i 75%, opłaty za usługi, które wpłacane
są do budżetu Gminy. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.
7) Pomoc w zakresie dożywiania.
Zadania obejmują dwa programy „Posiłek w szkole i w domu” oraz „Zasiłek na posiłek”. Są
to zadania własne finansowane ze środków własnych w kwocie 23 897,00 zł oraz ze
środków budżetu państwa skąd otrzymano kwotę 94 656,00 zł.
Taką formą pomocy objęto:


dożywianie dzieci w szkole – 106 uczniów



zasiłek celowy na zakup posiłku – 311 osób

Sfinansowano także zakup jednorazowych pojemników dla dzieci które korzystały
z dożywiania w panach programu „ Posiłek w Szkole o Domu” w szkole Podstawowej
w Maciejowej i Czaczowie na kwotę 960,32 zł
Całkowity koszt realizacji programów to 119 513,32 zł.
8) Pokryto częściowe koszty utrzymania dwójki dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych wydatkowana kwota to 6 295,25
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9) Gmina Łabowa uczestniczy w Programie Operacyjnym pn. Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(FEAD).
Podprogram obejmuje okres od miesiąca października 2019 do miesiąca września 2020 r.
W tym czasie rozdano 80 ton. żywności osobom najbardziej potrzebującym. Program
w całości finansowany jest przez FEAD i Budżet Państwa. Gmina Łabowa w tym zakresie
współpracuje z Caritasem Archidiecezji Krakowskiej i w związku z tym nie ponosi żadnych
kosztów finansowych.
11.2 Pomoc materialna dla uczniów (stypendia szkolne).
Wydatkowano środki w wysokości 210 304,00 zł w tym środki własne w wysokości
29 324,00 zł oraz środki z Małopolskiego Kuratorium Oświaty to 180 980,00 zł. Środki te
przeznaczono na wypłatę stypendium dla uczniów z ternu Gminy Łabowa. Z takiej formy
pomocy skorzystało 178 uczniów z terenu gminy Łabowa w 2020.
11.3 Zadania z zakresu wspierania rodziny: świadczenia wychowawcze (500+),
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Są to zadania zlecone gminie ustawami, a koszty na realizacje zadań pochodzą z budżetu
państwa.
1) Świadczenie wychowawcze (500+) - Otrzymuje 794 rodzin, w tym 1 512 dzieci.
Wydatkowana kwota na realizację tego zadania wynosi: 8 644 185,84 zł. Jest to zadanie
zlecone gminie, w całości finansowane z budżetu państwa.
2) Świadczenia rodzinne - Otrzymuje 455 rodzin, w tym liczba osób uprawnionych do
świadczenia to 2080 osób. Wydatkowana kwota wynosi: 2 837 127,71 zł.
3) Zasiłek dla opiekuna otrzymuje 5 osób. Wydatkowana kwota wynosi 42 160,00 zł.
4) Świadczenia rodzicielskie wypłacane jest 14 osobom. Wydatkowana kwota wynosi:
162 527,95 zł
5) Specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) – wypłacany jest 15 osobom. Wydatkowana kwota
wynosi: 116 025,30 zł.
6) Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest 100 osobom. Wydatkowana kwota wynosi:
238 513,44 zł
7) Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest 26 osobom. Wydatkowana kwota wynosi:
563 641,00 zł
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8) Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 101 199,00 zł . Opłacono składkę za 28 osób
9) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne wydatkowana kwota 11.679.2 zł
10) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - Otrzymuje 15 rodzin, w tym 23 dzieci.
Łączna kwota wydatkowana wynosi: 90 191,94 zł.
11) 80 rodzin złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 264 kart dla osób
uprawnionych. Wydatkowana kwoto to 524,07 zł jest to zadanie zlecone gminie.
12) Świadczenie „Dobry Start” otrzymało 602 rodzin na 1010 dzieci. Wydatkowana kwota
wynosi: 303 000,00 zł.
13) Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
6 rodzin objętych jest asystentem rodziny o łącznej liczbie dzieci 30.
Są to rodziny mające problemy opiekuńczo - wychowawcze, niezaradne życiowo,
dysfunkcyjne (problemy z uzależnieniami). Wydatkowana kwota na realizację tego
zadania to 53 286,99 zł.
14) Rodziny zastępcze.
15) Dwoje dzieci zostało umieszczonych postanowieniem sądu w spokrewnionych rodzinach
zastępczych . Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to gmina
zobowiązania jest do częściowego pokrywania kosztów utrzymania dziecka w pieczy
zastępczej. Wydatkowana kwota wynosi: 6 295,25 zł.
11.4 Projekty realizowane w ramach pomocy społecznej w 2019 r.
1) Program operacyjny pomoc żywnościowa (PO PŻ) na lata 2014-2020, podprogram 2019
jest współfinansowany ze środków europejskiego funduszu pomocy najbardziej
potrzebującym.
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.
Celem Programu jest 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:
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- 1 268,00 zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający
200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj.
701 zł);
- 1 028,00 zł. 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 żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. Osoby potrzebujące
otrzymują artykuły takie, jak: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także
cukier i olej.
W 2020 roku w gminie Łabowa pomocą żywnościową, w formie artykułów
żywnościowych, objęto 622 osoby). Zadanie zostało zrealizowane w porozumieniu z
CARITAS Archidiecezji Krakowskiej, do którego przekazane zostały przez tut. OPS
skierowania mieszkańców. Następnie CARITAS przekazał artykuły żywnościowe, które
zostały rozdysponowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, mieszkańcom
zakwalifikowanym do Projektu zgodnie z harmonogramem.
2) Wieloletni program wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i domu” na lata 20192023
Budżet państwa przekazywał dotacje na rzecz dożywiania na podstawie uchwały Rady
Ministrów z dnia 15 października 2018 roku r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu „Posiłek w Szkole i Domu”. 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 może przybrać następujące formy: darmowy posiłek, świadczenie
pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów
żywnościowych.
W 2020 roku z pomocy w postaci dożywiania w szkołach skorzystało 106 dzieci, natomiast
w formie zasiłku na posiłek: 49 rodzin. Przyznano również celowy na posiłek z tej formy
pomocy skorzystało 311 osób z 71 rodzin
3) Projekt konkursowy ogłoszony przez ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej
„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.
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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 lub Sądu Rejonowego Wydziału Spraw Nieletnich . 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 2020 roku wsparciem asystenta rodziny w Gminie Łabowa objętych było 6 rodzin,
w tym 30 dzieci.
4) Małopolski Tele-anioł
Projekt został ogłoszony przez Marszałka Województwa Małopolskiego. W tym projekcie
udział wzięło 18 osób z terenu gminy. W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające
następujące kryteria:
 niepełnosprawne i osoby niesamodzielne o niskich dochodach,
 osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym,
 z niepełnosprawnością sprzężoną i zaburzeniami psychicznymi
 korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
 z orzeczeniem znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
5) Projekt socjalny „Senior z pasją”
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabowej w ramach rozwoju pomocy społecznej
dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w okresie od marca do listopada
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2019 r. realizowany był projekt socjalny pt. „Senior z pasją”. Utworzona została grupa
wsparcia, w której brało udział 19 osób w wieku 60+. Uczestnicy projektu brali udział w
zajęciach florystycznych,, zajęciach plastycznych, zajęciach z rękodzieła, zajęciach z
kulinarnych , zajęciach ruchowych tj. gimnastyka zdrowego kręgosłupa, Nordic Walking .
Ponadto w ramach projektu odbyło się także spotkanie z podróżnikiem, warsztaty
kulinarne i florystyczne, z rękodzieła, zorganizowano jeden wyjazd integracyjny do
Niedzicy i Szczawnicy.
Celem projektu socjalnego była aktywizacja osób w wieku 60+, zachęcenie do
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, ukazanie im sposobów na miło spędzany
wolny czas, wzmocnienie poczucia wartości. Praca w grupie wsparcia daje też możliwość
integracji oraz uczy czerpać radość z życia.
Uczestnicy projektu z wielkim zainteresowaniem brali udział w zorganizowanych
zajęciach, odkrywali swoje ukryte talenty oraz bardzo miło spędzali wspólnie czas.
Ponadto nawiązały się pozytywne relacje między uczestnikami, osobami prowadzącymi
zajęcia oraz pracownikami naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby uczestniczące w
projekcie socjalnym wyraziły chęć do dalszego uczestnictwa w takich projektach.
6) Projekt „Kooperacje 3d model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób
i rodzin” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ranach
Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Otrzymano kwotę
6.300.00 zł która została wykorzystana za zakup środków do ochrony przeciw COVID- 19.
11.5 Realizacja Uchwał Rady Gminy Łabowa
1) 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. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
17 ust. . pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy przyznawanie
zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie. W 2020 roku takie świadczenie nie było
wypłacone z powodu braku wniosków o udzielenie takiego świadczenia. Podjęcie w/w
uchwały stanowiło gotowość gminy do realizacji tego rodzaju świadczenia.
2) Uchwała Nr III/18/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji
projektu socjalnego pt. „Spotkanie wigilijne na lata 2018-2020.”
3) 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
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ekonomiczne usamodzielnienie. W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej nie udzielał
zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie z powodu braku wniosków na
udzielenie tego rodzaju formy pomocy. Podjęcie w/w uchwały stanowiło gotowość gminy
do realizacji tego rodzaju świadczenia.
4) Uchwała Rady Gminy Łabowa Nr III/17/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie
wieloletniego programu rządowego „Posiłek w Szkole i Domu na lata 2019-2023.
Realizacja uchwały została opisana w części opisowej raportu o stanie gminy. (pomoc
społeczna)
5) Uchwała Rady Gminy Łabowa Nr XXXVIII/251/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. 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. 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 2020 roku
taką formą pomocy objęto 3 osoby. (realizacja tej uchwały została opisana w części
opisowej

niniejszego

raportu)

Natomiast

Uchwała

Rady

Gminy

Łabowa

Nr XXXIV/217/2020 będzie realizowana od 1 stycznia 2021 roku
6) Uchwała Rady Gminy Łabowa Nr XVIII/119/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie
uchwalenia

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych na 2020 rok dla Gminy Łabowa., uchwała realizowana była zgodnie
uchwalonym

Gminnym

Programem

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych.
Plan w 2020 roku wyniósł 79 393,80 zł , wydatkowano 77 633,13 zł
Wydatkowano je na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw
działaniu alkoholizmowi w tym:
 organizowanie zajęć opiekuńczo wychowawczych w ramach świetlic środowiskowych
wynagrodzenia świetlicowych 1 600 zł, opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne
w kwocie 85,95 zł
 Wynagrodzenia

członków

Gminnej

Alkoholowych 4 950 zł
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Komisji

Rozwiązywania

Problemów

 Zakupiono program profilaktyczny Postaw na Rodzinę za 1 476,00 zł programy
realizowane były przez wychowawców świetlic oraz w szkołach podstawowych z
terenu gminy Łabowa.
 Program profilaktyczny Przeciw Pijanym Kierowcom 1 476,00 zł program realizowany
jest przez Komisariat policji w Nawojowej przy współpracy Pełnomocnika Wójta do
spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ponadto w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych sfinansowano :
 Szkolenie sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów Alkoholowych
wydatkowana kwoto to 1 000 zł w szkoleniu udział wzięło 14 sprzedawców - właścicieli
punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 Wypłacono wynagrodzenia dla prawnika w kwocie 12 000,00 zł i psychologa w kwocie
10 150,00 zł świadczących nieodpłatne usługi dla mieszkańców gminy .
 Zorganizowano zawody sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
z terenu gminy Łabowa w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę”
zakupiono nagrody dla uczestników 2 775,28 zł
 Wykonano modernizację zaplecza socjalnego i sali dydaktycznej w świetlicy w Łosiu
35 000,00 zł w której odbywać się będą zajęcia w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 Wykonano drobnej modernizacji w świetlicy w Nowej Wsi w której odbywają się
zajęcia z zakresu profilaktyki w Ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 4 808,99 zł tj. malowanie ścian
i wymiana podłogi.
 Zakupiono meble do świetlicy w Nowej Wsi za kwotę 1 611,00 zł
 Zakupiono różne gry do świetlicy w Nowej Wsi 699,91 zł
Podejmowane działania były zgodne z uchwalonym Gminnym Programem Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
7) Uchwała Rady Gminy Łabowa Nr XVIII/120/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łabowa na
2020 rok.
Uchwała realizowana była zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomani (jedn. tekst.
Dz.U. z 2019 roku poz. 852 ze zm.). W ramach gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii wydatkowano 2 751,17zł wydatkowano na realizacje Gminnego Programu
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Przeciwdziałaniu Narkomanii. w tym zakup materiałów edukacyjnych do szkół
funkcjonujących na terenie gminy Łabowa tematyce przeciwdziałaniu narkomanii i innych
uzależnień w kwocie 500,00 zł. W ceku poprawy bezpieczeństwa dzieci uczestniczących
w zajęciach świetlicowych zakupiono drzwi w kwocie 1 251,49 zł, Ponadto zakupiono
meble do świetlicy w Nowej Wsi w kwocie 999,68 zł.
Podejmowane działania były zgodne z Gminnym programem przeciwdziałania
Narkomanii za rok 2020
8) Uchwała Rady Gminy Łabowa NR XXXVI/270/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Łabowa na lata 2014 – 2020.
Głównym powodem opracowania, a następnie wdrażania Strategii była konieczność
określenia polityki społecznej gminy Łabowa i co za tym idzie, niwelowania skutków
kwestii społecznych takich jak ubóstwo bezrobocie, niepełnosprawność, niezaradność
w wychowywaniu dzieci, bezdomność, alkoholizm oraz przemoc wśród rodzin z terenu
gminy Łabowa, a tym samym poprawa warunków życia mieszkańców. Podstawą
opracowania planu działania była przede wszystkim analiza przyczyn korzystania osób
i rodzin ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej, a także obserwacja
negatywnych zjawisk, towarzyszących zmianom społeczno-gospodarczym.
Zadania zawarte w Strategii realizowane są poprzez:
 wspieranie rodzin z dziećmi i osób samotnie gospodarujących;
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych, celowych, pomocy
żywnościowej. Świadczeń niepieniężnych w postaci posiłków dla uczniów w
szkołach oraz pracy socjalnej;
 przyznawanie i wypłacanie innych świadczeń zleconych ustawami do realizacji
ośrodka pomocy społecznej takich, jak: świadczenia rodzinne, fundusz
alimentacyjny, itp.;
 dla rodzin zagrożonych wykluczeniem wprowadzono asystenta rodziny;
 zaspokajanie potrzeb bytowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
materialno- bytowej;
 zabezpieczenie środków finansowych na wypłacanie świadczeń z zakresu zadań
własnych gminy jak i zadań zleconych itp.
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9) Uchwała Rady Gminy Łabowa Nr. V/36/15 z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie
określenia zasad sprawowania pogrzebu oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu
poniesionych przez Gminę Łabową.
W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej nie sprawował pogrzebu, z uwagi na to, że nie
było takiej potrzeby, ponieważ gmina może sprawiać pogrzeb osobie samotnie nie mającej
rodziny.
10) Uchwała Rady Gminy Łabowa Nr II/8/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 w Gminie Łabowa.
W ramach realizacji tej uchwały powołano zespół interdyscyplinarny do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół składa się z przedstawiciela policji, sądu,
służby zdrowia, członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
organizacji pozarządowej, Ponadto w ramach tego programu utworzono Punkt
informacyjno-konsultacyjny dla ofiar przemocy i osób uzależnionych. W Punkcie tym
przyjmuje bezpłatnie radca prawny i psycholog. Psycholog przyjmuje w każdy
poniedziałek od godziny 16-18-tej, a radca prawny przyjmuje w każdy wtorek od godziny
1630 do 1830. Każdy mieszkaniec naszej gminy może skorzystać z bezpłatnych porad, po
wcześniejszym umówieniu się .
11) Uchwała Rady Gminy Nr. XLIV/281/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
Celem programu jest stworzenie systemu wspierania rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych.
Przewidziana w programie 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 zabezpieczenie bezpieczeństwa dziecka oraz
podniesienie

umiejętności

opiekuńczo-wychowawczych

rodziców,

by

zapewnić

optymalne warunki do prawidłowego rozwoju, oraz podnieść jakość życia całej rodziny.
Rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
zapewnia wsparcie polegające na:


Analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego



Wzmocnienie roli i funkcji rodziny,



Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny
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Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny



Pomocy w integracji rodziny



Przeciwdziałaniu patologii i wykluczeniu społecznemu rodziny,



Dążenie do reintegracji rodziny.

W ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny został zatrudniony asystent rodziny
który wspiera 6 rodzin tych rodzinach jest 30 dzieci które wymagają wsparcia w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i niezaradnych życiowo.
12) Uchwała Nr. XXXIII /211/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 23 listopada 2020 roku
w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego, oraz określenia zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu. Takie mieszkanie zostało utworzone
w Roztoce Wielkiej Nr 19 obecnie w tym mieszkaniu przebywa jedna rodzina .
13) Uchwała Nr XXVII/183/2020 r. z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Łabowa. Realizacja Uchwały jest opisana w części opisowej niniejszego
raportu.
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12 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 roku
Lp

Nazwa i cel

Jednostka

Okres

Stopień zaawansowania

odpowiedzialna

realizacji

realizacji przedsięwzięcia

lub
koordynująca
Oświetlenie uliczne Zapewnienie
1.

bezpieczeństwa
użytkownikom dróg

Urząd Gminy
Łabowa

z umową. Płatności
2019-2022

dokonywane na podstawie
otrzymywanych faktur

gminnych

VAT

Zimowe utrzymanie

Realizacja zadania zgodnie

dróg gminnych 2.

Realizacja zadania zgodnie

Zapewnienie
bezpieczeństwa ruchu

Urząd Gminy
Łabowa

z umową. Płatności
2019-2022

dokonywane na podstawie
otrzymywanych faktur

na drogach gminnych
3.

VAT

Dowożenie uczniów do

Urząd Gminy

szkół – dowóz uczniów

Łabowa

2020-2023 Realizacja zadania zgodnie
z umową. Dowóz odbywa

do szkół podstawowych

się przez zakup biletów

i gimnazjum na terenie

miesięcznych w ramach

gminy Łabowa

komunikacji otwartej.
Płatności dokonywane na
podstawie otrzymywanych
faktur VAT. Wykonywana
jest także usługa dowozu
dzieci niepełnosprawnych
do specjalistycznych
ośrodków.

Utrzymanie dostępu do
internetu na terenie
4.

gminy Łabowa Zwiększenie dostępu na

Realizacja zadania zgodnie
Urząd Gminy
Łabowa

terenie gminy Łabowa

z umową o
2016-2021 dofinansowanie projektu
pn.„Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu
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gminy Łabowa”
współfinansowanego ze
środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka .
Płatności dokonywane na
podstawie otrzymywanych
faktur VAT. Zakończenie
projektu wrzesień 2021.
Termomodernizacja
5.

budynków szkolnych na
terenie Gminy Łabowa

6.

Urząd Gminy
Łabowa

Odbiór i

Urząd Gminy

zagospodarowanie

Łabowa

Złożono wniosek
2021-2022

o dofinansowanie do
NFOŚiGW.

2020-2023 Realizacja zadania zgodnie
z umową. Płatności

odpadów komunalnych

dokonywane na podstawie

w Gminie Łabowa –

faktury VAT.

Utrzymanie czystości w
Gminie Łabowa
Opracowanie zmiany
studium uwarunkowań i
7.

kierunków
zagospodarowania

6 Grudnia 2020 r.
Urząd Gminy
Łabowa

2020-2022

Opracowano robocze

Opracowanie

mapy do celów

pełnobranżowej
8.

projektowej dla budowy
sieci kanalizacyjnej w

z wykonawcą
opracowania.

przestrzennego

dokumentacji

podpisano umowę

projektowych, kartę wraz z
Urząd Gminy
Łabowa

2019-2021

dokumentami do
uzyskania decyzji
środowiskowej, pozyskano

miejscowości

mapy ewidencyjne,

Maciejowa

wypisy z rejestru gruntów,
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uzgodniono przebieg sieci
kanalizacyjnej z
właścicielami
nieruchomości.
Wykonawca zgodnie
Budowa boiska
9.

z harmonogramem

sportowego przy Szkole

Urząd Gminy

Podstawowej w Nowej

Łabowa

2020-2021

Wsi

realizuje przedmiot
umowy. Zakończenie
planowane na 31 sierpnia
2021 r.

Opracowanie projektu
budowlanego na
zadania „Rozbudowa
skrzyżowania drogi
krajowej nr 75 z drogą
10.

powiatową 1524K
Maciejowa – Składziste

Podpisano umowę
Urząd Gminy
Łabowa

2020-2021

z wykonawcą projektu.
Przygotowano koncepcję
z mapami.

wraz z budową
chodników, zatok
autobusowych,
oświetlenia”

Opracowano robocze
mapy do celów

Opracowanie

projektowych, kartę wraz

pełnobranżowej

z dokumentami do

dokumentacji
projektowej dla budowy
11.

sieci kanalizacyjnej w
miejscowości

uzyskania decyzji
Urząd Gminy
Łabowa

2020-2021

środowiskowej, pozyskano
mapy ewidencyjne,
wypisy z rejestru gruntów,

Krzyżówka, Roztoka

uzgodniono przebieg sieci

Wielka, Łosie,

kanalizacyjnej z

Składziste

właścicielami
nieruchomości.
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11.

Modernizacja

Gminny Zespół

2017-2020

Projekt w trakcie

kształcenia

Obsługi

realizacji. W ramach

zawodowego w

Jednostek w

projektu prowadzono

Małopolsce II

Łabowej

kontrolę realizowanych
zajęć, dokonywano
wypłaty zrealizowanych
godzin. Warsztaty w
zakresie doradztwa
zawodowego
organizowane były dla
uczniów szkół z
Czaczowa, Łabowej i
Nowej Wsi mieszczących
się na terenie Gminy
Łabowa. Rozliczono
wnioski zgodnie z
harmonogramem
płatności.

12.

Modernizacja

Szkoła

2017-2019

kształcenia

Podstawowa w

realizacji. Prowadzono

zawodowego w

Łabowej

zajęcia zgodnie z

Małopolsce II

Projekt w trakcie

harmonogramem
przyjętym w umowie o
dofinansowanie.
Zrealizowano 181 godzin
doradztwa zawodowego.
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13 Polityki, Programy i Strategie
13.1 Strategia Rozwoju Gminy Łabowa na lata 2013-2021
1) 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.
2) Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Łabowa jest oparta o następujące obszary
strategiczne:
Obszar strategiczny I:
Potencjał gospodarczy i turystyczny
Cel Strategiczny:
Silna pozycja konkurencyjna gminy w obszarze gospodarki i turystyki
Cele operacyjne:
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.
Obszar strategiczny II:
Zarządzanie rozwojem
Cel Strategiczny:
Sprawne i efektywne zarządzanie gminą oraz wysoka dostępność komunikacyjna
Cele operacyjne:
1. Sprawna administracja samorządowa oraz rozwój współpracy terytorialnej.
2.

Animowanie

i

rozwój

aktywności

obywatelskiej

oraz

współpracy

międzysektorowej.
3. Zwiększenie wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej gminy.
Obszar Strategiczny III:
Jakość Życia
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Cel Strategiczny:
Wysoka jakość życia mieszkańców gminy
Cele operacyjne:
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.
3) Wszelkie zadania opisane w niniejszym Raporcie o Stanie Gminy wpisują się w Strategię
Rozwoju Gminy. Zadania opisane są także w Gminnym Programie Rewitalizacji, którego
opis realizacji znajduje się w następnym punkcie raportu.
4) W dniu 28 września 2020 r. Rada Gminy Łabowa podjęła uchwałę Nr XXIX/193/2020
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmian w strategii
rozwoju. Uchwała ta stanowiła pierwszy krok do przedłużenia obowiązywania strategii
o jeden rok kalendarzowy. Rada Gminy Łabowa w dniu z dnia 12 listopada 2020 roku
podjęła Uchwałę nr XXXII/204/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/186/2012
Rady Gminy Łabowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategia Rozwoju
Gminy Łabowa na lata 2013-2020.
13.2 Gminny Programu Rewitalizacji
Gminny Programu Rewitalizacji dla Gminy Łabowa na lata 2016-2022, przyjęty do realizacji
Uchwałą Nr XXXII/197/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2016r. oraz zmieniającą
Uchwałą Nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 4 maja 2017r., realizowany był
zgodnie z założeniami i posiadanymi środkami finansowymi. Przyjęte w Programie, działania
podlegają obowiązkowemu procesowi monitoringu, który pozwala ocenić stan zaawansowania
przedsięwzięć.
W uchwalonym do realizacji dokumencie celem strategicznym rewitalizacji na terenie Gminy
Łabowa do osiągnięcia w perspektywie do 2022 roku jest Ożywianie społeczno - gospodarczokulturalne zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Łabowa oraz przeciwdziałanie
marginalizacji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie i przestrzennie obszaru Gminy.
Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji obejmuje sześć obszarów rewitalizacji tj.:
1.

Centrum miejscowości Łabowa,

2.

Centrum miejscowości Czaczów,
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3.

Centrum miejscowości Maciejowa,

4.

Centrum miejscowości Kamianna,

5.

Centrum miejscowości Nowa Wieś,

6.

Centrum miejscowości Roztoka Wielka.

W ramach powyższych obszarów podejmowane są sukcesywnie działania rewitalizacyjne.
Głównym źródłem ich finansowania są środki własne i środki zewnętrzne.
W ramach głównych projektów inwestycyjnych ujętych w programie w roku 2020
zrealizowano:
1) Rewitalizacja centrum miejscowości Czaczów:
W ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wykonano remont drogi gminnej
k. Cempy, koszt 3 985,20 zł.
2) Rewitalizacja Centrum miejscowości Maciejowa:
Zrealizowano zadanie pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Maciejowej, która pozwoli na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego
oraz wzrost jakości świadczenia usług edukacyjnych. Realizacja zadania skutkować
będzie obniżeniem zapotrzebowania na energię końcową, redukcją niskiej emisji oraz
dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych
(m.in. WT 2021). Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Regionalna Polityka
Energetyczna Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze
publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej – SPR. Całkowita wartość projektu po
przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty
budowlane wyniosła 683 157,73 zł, dofinansowanie 381 258,07 zł.
3) Rewitalizacja centrum miejscowości Łabowa:
a)

Zrealizowano zadanie pn. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy
w Gminie Łabowa. przy współfinansowaniu środków unijnych. W ramach którego
wykonano modernizację energetyczną budynku Urzędu Gminy Łabowa poprzez
termomodernizację skorupy budynku, modernizację systemu oświetlenia oraz
montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. Wykonano opomiarowanie
budynku. Realizacja zadania skutkować będzie obniżeniem zapotrzebowania na
energię końcową, redukcją niskiej emisji oraz dostosowaniem budynku do
obowiązujących

przepisów

techniczno-budowlanych
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(WT

2021).

Zadanie

realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Regionalna Polityka
Energetyczna Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze
publicznym

i

mieszkaniowym

Poddziałanie

4.3.2

Głęboka

modernizacja

energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. Całkowita wartość projektu
po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty
budowlane wyniosła 528 580,05 zł, dofinansowanie 300 045,31 zł.
b) Zrealizowano projekt w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Ochotnicza
Straż Pożarna w Łabowej otrzymała środki finansowe na realizację projektu pn.
Odnowa Gminy Łabowa poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury
rekreacyjnej. Celem realizacji projektu była poprawa oferty spędzania wolnego czasu
mieszkańców miejscowości: Barnowiec, Roztoka Wielka, Łabowa, Nowa Wieś
poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej. W ramach realizacji
operacji wykonano dwa place zabaw i dwie siłownie plenerowe.
W miejscowości Łabowa wykonano montaż siłowni plenerowej wyposażonej
w przyrządów do ćwiczeń: wioślarz, obitrek na nodze, biegacz na nodze, wahadło
podwójne surfer podwójny, wyciąg górny, prasa nożna, oraz kosz na śmieci i tablicę
informacyjną. Koszt 28 788,15 zł w całości sfinansowana z programu.
W ramach poprawy bezpieczeństwa oraz jakości życia w m. Łabowa zrealizowano
zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łabowa droga Łabowa Feleczyn.

Na

odcinku

o

długości

400

m

powstało

12

dodatkowych

energooszczędnych punktów oświetleniowych. Koszt realizacji inwestycji to
36 900,00 zł.
W zakresie termomodernizacji budynku szkoły w Łabowej Gmina złożyła wniosek
o dofinansowanie ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego w ramach Programu środowisko, Energia i Zmiany Klimatu na
realizacje przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie
gminy Łabowa„. Projekt przewiduje wykonanie prac, służących obniżeniu
zapotrzebowania na energię cieplną budynków, a także zastosowanie rozwiązań
zmniejszających zużycie energii elektrycznej w postaci montażu instalacji PV
w następujących obiektach użyteczności publicznej:


Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego - m. Nowa Wieś;



Termomodernizacja SP im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej
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Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czaczowie.

W ramach prac w Szkole Podstawowej w Łabowej przewiduje się kompleksową
termomodernizację obiektu czego wynikiem będzie zmniejszenie zapotrzebowania na
energię cieplną i elektryczną a tym samym nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
do powietrza. Zakres do wykonania to: Wykonanie izolacji termicznej ścian
zewnętrznych;
Wykonanie izolacji termicznej ścian w gruncie;
Wykonanie izolacji termicznej stropu nad strychem drewnianym;
Wykonanie izolacji termicznej stropu nad strychem betonowym;
Wykonanie izolacji termicznej stropu nad strychem- sala;
Wykonanie izolacji termicznej dachu przy użyciu wełny mineralnej;
Wymiana stolarki okiennej;
Wymiana stolarki drzwiowej;
Modernizacja instalacji c.o.
Modernizacja instalacji c.w.u.
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
Wartość całkowita projektu 5 067 724, 13 PLN, dotacja z programu w 70 % kosztów
kwalifikowanych – 3 547 406,89 zł.
4) Rewitalizacja centrum miejscowości Nowa Wieś:
a)

Budowa infrastruktury rekreacyjno- sportowej przy Szkole Podstawnej w m. Nowa
Wieś. Zadanie zrealizowane w ramach wspomnianego projektu pn. Odnowa Gminy
Łabowa poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej. Siłownia
plenerowa, która powstała przy szkole wyposażona jest w 5 przyrządów do ćwiczeń:
wioślarz, obitrek na nodze, biegacz na nodze, wahadło podwójne, surfer podwójny,
wyciąg górny, prasa nożna oraz kosz na śmieci i tablicę informacyjną. Koszt
realizacji 26 119,05 zł w całości sfinansowana z programu.
Gmina pozyskała na realizację budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej w Nowej Wsi środki z Ministerstwa Sportu w ramach programu
Sportowa Polska w wysokości 368 200,00 zł.
Boisko o wymiarach 22x44 m, nawierzchni ze sztucznej trawy, przystosowane do
gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, siatkówkę. Boisko zostanie oświetlone,
ogrodzone wysokim ogrodzeniem panelowym, pojawia się również trybuny
z siedziskami stadionowymi. Oprócz boiska zostanie wykonane odwodnienie
w postaci drenów z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika na wodę opadową,
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która w okresie letnim będzie wykorzystywana do podlewania terenów zielonych.
Całkowity koszt inwestycji 514 083,00 zł.
Umowa z Wykonawcą została zawarta 28.10.2020r., przekazano plac budowy.
Wykonano roboty ziemne, drenaż, podbudowę na kwotę 61 266,10 zł.
b) Wykonano przeprojektowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy
budynku Wielofunkcyjnego Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi.
Przeprojektowanie polegało na likwidacji zaprojektowanych pomieszczeń dla OSP
na rzecz pomieszczeń dla świetlicy wiejskiej. Koszt 40 000,00 zł.
5) Rewitalizacja centrum miejscowości Roztoka Wielka:
W miejscowości Roztoka Wielka w ramach projektu pn. Odnowa Gminy Łabowa
poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej wykonano placu zabaw
dla dzieci wraz z urządzeniami towarzyszącymi, nasadzeniami zieleni, montażem
dwóch lamp solarnych. Koszt 37 732,27 zł.
6) Rewitalizacja "Uroczyska" w Kamiannej w celu ożywienia gospodarczego w gminie
Łabowa.
Budowa „Kamiańskiego Uroczyska” czyli ośrodka, w którym specjaliści kompleksowo
zadbają o zdrowie kuracjuszy, jest w trakcie realizacji. Działanie realizowane jest przez
Inwestora prywatnego. W 2020 roku trwały prace wykończeniowe (malarskie,
układanie posadzek, tapetowanie). Została wykonana elewacja zewnętrzna budynku,
prace związane z zagospodarowaniem terenu.
Koszt inwestycji 4 mln zł, finansowanie ze środków własnych oraz z pożyczki
udzielonej przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego.
Oprócz projektów inwestycyjnych realizowane były także ujęte w GPR projekty
uzupełniające tzw. nieinwestycyjne:
1. W ramach Aktywizacji społeczno- zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
Fundacja RAZEM w październiku rozpoczęła realizację projektu pn: Kompleksowa
reintegracja osób niepełnosprawnych z subregionu sądeckiego, Aktywna integracja
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem jest zwiększenie
aktywności społecznej i zawodowej niepełnosprawnych, niepracujących, w wieku 1867 lat zamieszkujących na terenach rewitalizowanych gmin powiatu nowosądeckiego
(w tym Gminy Łabowa) prowadzące do powrotu na rynek pracy. Grupa docelowa
to niepracujący

mieszkańcy

terenów

rewitalizowanych

będące

osobami

niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi
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W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:
-Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
-Life and career coaching
- Szkolenia i kursy zawodowe podnoszące umiejętności lub kwalifikacje
- Pośrednictwo pracy
- Staże zawodowe
Okres realizacji projektu to: od 2020-10-01 do 2021-12-31, całkowita wartość projektu:
428 300,76 PLN, dofinansowanie ze środków zewnętrznych: 364 055,65 PLN.
2. Działanie Młody duchem- aktywizacja kulturalno- społeczna osób starszych realizowane
było przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Kultury.
a)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej realizował projekt współfinansowany
z budżetu gminy i budżetu Województwa Małopolskiego pn. Senior z pasją. Celem
projektu była integracja osób 60+ poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu oraz
ich motywowanie i zachęcanie do aktywności społecznej. W ramach projektu
realizowane były zajęcia z florystyki, plastyczne z rękodzieła, spotkania
z dietetykiem, zajęcia ruchowo-relaksacyjne, spotkania z podróżnikiem. Zostały
zorganizowane warsztaty kulinarne potraw regionalnych oraz wycieczka do
Niedzicy-Szczawnicy. Osoby uczestniczące w grupie wsparcia uzyskują poczucie
akceptacji, zrozumienia, mogą się wymienić doświadczeniami życiowymi, swoimi
problemami, wzmacnia poczucie własnej wartości. Wspólne przebywanie daje
możliwość alternatywnej formy spędzania wolnego czasu na emeryturze oraz
czerpania radości z życia. Wartość projektu 32 115 zł, dofinansowanie 25 692 zł.

b) Gminny Ośrodek Kultury w Łabowej był organizatorem wielu imprez dla
mieszkańców Gminy w ramach promocji kultury i tradycji ludowej.
Organizacja wydarzeń kulturalnych twórczość ludowa:


Filmowe prezentacje on line z zakresu tworzenia palm wielkanocnych i
zdobienia pisanek



Gminny Przegląd Przedstawień Jasełkowych ok. 150 uczestników

Promocja kultury:


Koncert Noworoczny, ok. 250 uczestników



występy na zakończenie roku muzycznego, ok.60 uczestników



przypomnienie imprez z lat ubiegłych poprzez prezentacje filmowe



działalności GOK z wykorzystaniem mediów społecznościowych
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c)

Gminna Biblioteka Publiczna organizowała warsztaty literackie, lekcje biblioteczne,
prowadziła działania wspólnie z GOK w ramach zajęć edukacyjnych, plastycznych,
popularyzujących czytelnictwo pn. „Ferie na Ludowo”, „Zimowa fabryka
Pomysłów”.

3.

Edukacja sportowa dla dzieci i młodzieży prowadzona przez placówki oświatowe
z terenu gminy Łabowa tj. Szkoła Podstawowa w Łabowej Szkoła Podstawowa
w Maciejowej, Szkoła Podstawowa w Czaczowie, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi.

4.

W ramach karty projektu Bezpieczny na drodze podejmowane były działania
edukujące nie tylko dzieci ze szkół z terenu gminy Łabowa ale także seniorów.

13.3 Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020
Opis programu znajduje się w dziale dotyczącym realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
13.4 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łabowa
na 2019 rok.
Opis programu znajduje się w dziale dotyczącym realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
13.5 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2019 rok dla Gminy Łabowa
Opis programu znajduje się w dziale dotyczącym realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
13.6 Program Ochrony Środowiska
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396
z późn. zm.) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa nałożyła na wszystkie szczeble
administracji samorządowej obowiązek opracowania Programów Ochrony Środowiska.
Wykonując ten obowiązek przygotowany został dokument pn. Aktualizacja Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Łabowa na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018
– 2021 (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")
Opracowany Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łabowa przedstawia działania, których
celem jest ochrona środowiska na terenie gminy oraz termin ich realizacji. Aktualizacja
programu prezentuje aktualne problemy związane z ochroną środowiska oraz kształtowaniem
środowiska przyrodniczego na terenie gminy. Zagadnienia z zakresu ochrony środowiska
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obejmują przede wszystkim ochronę powietrza, wód, powierzchni ziemi, zasobów
przyrodniczych,

środowiska

akustycznego

oraz

ochronę

przed

promieniowaniem

elektromagnetycznym.
13.7 Strategia Rozwoju Kultury na lata 2016-2020
Strategia Rozwoju Kultury na lata 2016-2020 opracowana została podczas serii spotkań
z mieszkańcami gminy Łabowa w okresie styczeń – lipiec 2015 r. W tym czasie wraz
z aktywnymi uczestnikami warsztatów prowadzono badania stanu kultur w Łabowej,
podsumowano wyniki, a następnie opracowano listę działań do realizacji.
Warsztaty przeprowadzono w trzech wsiach: Czaczów wraz z Barnowcem, Roztoka Wielka
i Łosie. Wyniki prac zostały podsumowane na trzech warsztatach przeprowadzonych w GOK.
Podczas warsztatów opracowana została lista działań w dziedzinie kultury. Obejmuje ona
6 zasadniczych celów rozwoju kultury w gminie Łabowa:
1) Wsparcie twórczości artystycznej – kształcenie postaw twórczych u dzieci i młodzieży,
wspieranie twórczości nieprofesjonalnej, wyłanianie i wspieranie najzdolniejszych
mieszkańców oraz promocja lokalnych twórców poza granicą gminy.
2) Edukacja kulturalna – upowszechnianie wiedzy w zakresie historii i kultury lokalnej,
kształtowanie lokalnego patriotyzmu, a także stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć
edukacyjnych dla różnych grup wiekowych.
3) Podnoszenie kapitału społecznego- budowanie poprzez kulturę wspólnych świadomych
mieszkańców, kształtowane postaw poszanowania dobra wspólnego i drugiego człowieka.
4) Ochrona dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego – dbałość
o zabytki lokalną tradycję.
5) Tworzenie oferty spędzania czasu wolnego – organizowanie zajęć dla mieszkańców, by
mogli spędzać czas w sposób wartościowy i zgodnie z własnymi zainteresowaniami.
6) Rozwój infrastruktury kultury i świetlic wiejskich – to dodatkowy cel, którego realizacja
pozwoli instytucjom i organizacjom na skuteczne działanie.
Realizacją strategii rozwoju kultury zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Łabowej.
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