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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 2022 r. poz. 559).
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 2021 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 2021 roku gminę Łabowa zamieszkiwało 6 124 osoby. Na przestrzeni lat
liczba ludności gminy przedstawia się następująco:
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Z 6124 mieszkańców w wieku do 18 lat jest 1572 osoby (wiek przedprodukcyjny), w wieku
produkcyjnym (kobiety w wieku od 18 do 60 lat i mężczyźni w wieku od 18 do 65 lat) mamy
3754 osób a w wieku poprodukcyjnym 798 osób. Gminę zamieszkuje 3011 kobiet i 3113
mężczyzn.
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Liczba osób, które zameldowały się na pobyt stały na terenie gminy w 2021 roku wyniosła
216 osób a liczba dzieci urodzonych w naszej gminie to 83. Niestety 65 mieszkańców naszej
gminy zmarło w 2021 r. a 144 osoby wymeldowały się z pobytu stałego w Gminie Łabowa.
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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 - 369
2) Zawartych związków małżeńskich (liczba par) gdy przynajmniej jedna osoba
to mieszkaniec gminy – 35
3) Złożonych wniosków o wpis do CEIDG (zmiana, założenie dz., likwidacja) ogółem –
143, w tym:
 wnioski o założenie działalności – 40,
 wnioski o wykreślenie wpisu – 9.
4) Wydanych odpisów aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) – 504
5) Liczba sporządzonych aktów małżeństwa (zawartych na terenie gminy) – 26
6) Liczba sporządzonych aktów zgonu (osób zmarłych na terenie gminy) – 45

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.
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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
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 2021
gmina funkcjonowała na podstawie Uchwały Nr XXXV/232/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia
30 grudnia 2020 r. 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 2021”

3.1 Dochody:
Dochody gminy za rok 2021 wyniosły 40.216.977,05 zł.
Porównanie dochodów za lata 2017-2021 przedstawia wykres nr 1

Na dochody gminy składają się:
1) Subwencja ogólna w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- część równoważąca subwencji ogólnej
8

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
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 2017-2021 przedstawia wykres nr 2

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 porozumień. Realizację dotacji
w poszczególnych latach przedstawia wykres nr 3.
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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 8. Podatek od środków transportowych w latach 2017-2021
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3.2 Wydatki:
Wydatki gminy za rok 2021 wyniosły 41.112.458,30 zł. Porównanie wydatków za lata 2017 2021 przedstawia wykres nr 12

Realizację wydatków w latach 2017-2021 w podziale na wydatki bieżące, majątkowe oraz
wydatki z udziałem środków europejskich przedstawia wykres nr 13.
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Realizację wydatków w poszczególnych działach budżetowych w latach 2017-2021
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 -2021.
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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+. 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%, w roku 2020 to 35% natomiast
w roku 2021 to 33%. Analizę wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych działach
obrazuje wykres nr 16.
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3.3 Zadłużenie gminy Łabowa
Gmina Łabowa zaciągała pożyczki i kredyty długoterminowe ogółem na kwotę 9.159.586,36
zł. W roku 2021 zostały całkowicie spłacone pożyczka i kredyt długoterminowy
w następujących instytucjach:
1) Umowa pożyczki zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z siedzibą w Warszawie z dnia 17 października 2006r. 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
01 grudnia 2011r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości
1.123.665,00 zł.
Pozostała do spłaty umowa pożyczki zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 11 lipca 2018r. 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. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie wynikające z tej
umowy wynosi: 2.103.721,36 zł.
Plan spłat rat kredytów na lata 2021-2027 przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1.

Plan splaty kredytów i pożyczek na lata 2022-2027
Nazwa banku
Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w
Krakowie
RAZEM

2022

2023

2024

2025

2026

2027

382 400,00 zł

382 400,00 zł

382 400,00 zł

382 400,00 zł

382 400,00 zł

191 721,36 zł

382 400,00 zł

382 400,00 zł

382 400,00 zł

382 400,00 zł

382 400,00 zł

191 721,36 zł

Wysokość zadłużenia na koniec lat budżetowych 2017-2021 przedstawia wykres nr 17
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4. Gospodarka Komunalna

4.1 Gospodarka odpadami
1) W wyniku zorganizowanego przetargu w 2020 roku odbiorem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych z terenu gminy Łabowa zajmowały się firmy:
− odpady segregowane – Konsorcjum w składzie: PMP Style Sp. z o. o. Naściszowa 60, 33300 Nowy Sącz oraz Firma Handlowo – Usługowa „Pałka” Seweryn Pałka, 33-314
Łososina Dolna 37.
− 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.
2) Ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Łabowa ustalona została na
podstawie kart przekazania odpadów i wynosiła w 2021 roku:
 335,9400 Mg – odpady niesegregowane,
 354,5700 Mg - odpady segregowane,
 47,1200 Mg – odpady wielkogabarytowe odebrane bezpośrednio z nieruchomości,
 121,9000 Mg - odpady zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów.
3) Analiza finansowo-ekonomiczna funkcjonowania systemu:
Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych na koniec 2021 roku wyniosły
1 054 789,73 zł. Zaległości na koniec 2021 roku wyniosły 20 269,25 zł.
W stosunku do wszystkich zalegających, w ciągu 2021 roku, wysłano 322 upomnienia na
łączną kwotę 82 601,13 zł. Suma spłat wystawionych upomnień to 70 177,73 zł.
W roku 2021 prowadzono również postępowania windykacyjne i wystawiono 75 tytułów
wykonawczych na łączną kwotę 23 114,21 zł. Suma spłat wystawionych tytułów to
11 522,39 zł. Na koniec roku odnotowano również nadpłatę w wysokości 4 432,08 zł.
4)

Koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych:
a) koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, usługa wagowa – 987 719,88 zł, w tym:
 Odpady segregowane: 344 674,44 zł
 Odpady niesegregowane: 634 045,44 zł
 Usługa wagowa: 9 000,00 zł
b) koszty administracyjne (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, ubezpieczenie, składki na Fundusz Pracy, PFRON, ZFŚS) – 94 812,04 zł
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c) pozostałe koszty (szkolenia; zakup usług zdrowotnych; zakup czytnika, materiałów
biurowych, kalek żywiczych i papieru do wydruku kodów kreskowych; rozmowy
telefoniczne; wydruk harmonogramów dot. terminów odbioru odpadów; usługa
pocztowa oraz usługi teleinformatyczne) –8 822,60 zł.

Wydatki

koszty
administracyjne
94 812,04 zł

pozostałe koszty
8 822,60 zł

odbiór i
zagospodarowani
e odpadów
987 719,88zł

odbiór i zagospodarowanie odpadów

koszty administracyjne

pozostałe koszty

5) Łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi był wyższy
niż należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 36 564,79zł.

Dochody
dopłata gminy
36 564,79 zł

wpłata mieszkańców
1 054 789,73 zł

dopłata gminy

wpłata mieszkańców

6) Stan złożonych deklaracji na dzień 31.12.2021 r. składanych przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych wyniósł 1328, a składanych przez właścicieli
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
24

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 56. Liczba osób zamieszkałych
podanych w deklaracjach wg stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 5 095.
7) Realizacja uchwał Rady Gminy dotyczących gospodarki śmieciowej:
a) Uchwała Nr XLIX/344/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - z uwagi na niebilansowanie się kosztów systemu w 2022 r.
b) Uchwała Nr XLVIII/328/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łabowa na lata 20212025 z perspektywą do roku 2030”. Uchwała realizowana do 2030r.
c) Uchwała Nr XLVIII/326/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2021r.
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi - z uwagi na niezbilansowanie się kosztów systemu w 2021 r.
dokonano pokrycia kosztów z dochodów własnych gminy w wysokości 36 564,79zł.
d) Uchwała Nr XLVII/316/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 października 2021r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/104/2019r. Rady Gminy Łabowa z dnia 02 grudnia
2019r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Łabowa i zagospodarowania 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.
e) Uchwała Nr XLVII/315/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 października 2021r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/103/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 02 grudnia
2019r. 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.
f) 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
upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2021.
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g) 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.
h) 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,
i) 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,
j) 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,
k) 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,
l) Uchwała nr XVII/105/2019 z dnia 02.12.2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łabowa - weszła w życie po upływie
14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
m) 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
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gospodarowanie odpadami komunalnymi - weszła w życie po upływie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
n) 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.
o) Uchwały z lat wcześniejszych obowiązujące nadal:
 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 Łabowa posiada dwie stacje uzdatniania wody: w miejscowości Kamianna oraz
w miejscowości Łabowa – Feleczyn. Długość sieci wodociągowej w miejscowości
Kamianna wynosi 3,4 km, natomiast w miejscowości Łabowa – Feleczyn 3,1 km.
2) W 2021 roku podpisano 6 nowych umów na dostawę wody. Łącznie z sieci
wodociągowej w miejscowości Kamianna i Łabowa - Feleczyn korzysta 124
odbiorców.
3) Dochody i wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej przedstawiają się
następująco:
a) Koszty funkcjonowania sieci wodociągowej to 77 258,75 zł. Wpłaty od
mieszkańców wyniosły w 2021 roku: 49 690,59 zł, dopłata ze strony gminy
wyniosła 27 568,16 zł.
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KOSZTY FUNKCJONOWANIA
Dopłata Gminy
27568,16 zł

Wpłaty
mieszkańców
49 690,59 zł

b) Wydatki związane z utrzymaniem sieci w 2021 roku:


Wydatki bieżące: 49 755,68 zł



Wynagrodzenia pracowników: 27 428,82 zł



Podatek od nieruchomości: 7 425,00 zł

WYDATKI

Wynagrodzenia
27 428,82 zł
Wydatki bieżące
49 755,68zł
Podatek od
nieruchomości
7 425,00 zł

Ilość wezwań do zapłaty wystawionych w 2021 roku: 29.
4) Awarie na sieciach wodociągowych
a) Kamianna:
W lutym 2021 roku w ramach nadzoru sanitarnego pobrane zostały próbki wody ze Zbiornika
Głównego w miejscowości Kamianna. Wyniki badań wykazały przekroczony parametr
mętności oraz mikroorganizmów w ilości 110 jtk w 100 ml wody. W związku z powyższym
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję nr P-19/21 nakazując
natychmiastowe podjęcie działań naprawczych zapewniających odbiorcom wodociągu wodę
zdatną do picia i zlecono badania w zakresie przedmiotowego parametru. Koszt nadzoru
sanitarnego wyniósł 141,00 zł.
b) Łabowa - Feleczyn:
 W lipcu oraz we wrześniu 2021 roku na skutek niesprzyjających warunków
atmosferycznych, tj. nawalnych opadów deszczu, doszło do awarii na ujęciu wody
Feleczyn. W związku z powyższym zaszła potrzeba utworzenia zastępczych punktów
poboru wody na terenie ujęcia. Skontaktowano się z firmą celem dostarczenia wody dla
mieszkańców miejscowości Łabowa-Feleczyn. Koszt zakupionej wody wyniósł
1 879,20 zł.
 W ramach prac koniecznych w celu utrzymania odpowiedniej jakości wody we
wrześniu 2021 roku wykonane zostało czyszczenie złoża filtracyjnego wraz
z usunięciem namułu nad ujęciem wody Feleczyn. Koszt wykonanego czyszczenia
ujęcia wyniósł 19 000,00 zł.
 We wrześniu 2021 roku zgodnie z bieżącym nadzorem sanitarnym, pobrane zostały
próbki wody z wodociągu publicznego Łabowa-Feleczyn. Wyniki badań wykazały
przekroczony parametr mętności, Trichlorometanu oraz sumy chlorynów i chloranów
w wodzie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję nr P-169/21
nakazując natychmiastowe podjęcie działań naprawczych. W tym zakresie zlecono
powtórne badania wody. Koszt nadzoru sanitarnego wyniósł 406,00 zł.
 W październiku 2021 roku doszło do przerwania odcinka sieci wodociągowej przy stacji
uzdatniania wody. W celu usunięcia awarii skontaktowano się z firmą, która
niezwłocznie podjęła prace naprawcze. Koszt wykonanej naprawy wyniósł 2 000,00 zł.
5) Bieżące utrzymanie sieci wodociągowych
a) W ramach bieżącego utrzymania sieci wodociągowej dokonywane były
diagnostyki, zakupiono chlor oraz inne niezbędne elementy i materiały, które
pomogły w utrzymaniu prawidłowej funkcjonalności sieci wodociągowej. Koszt
zakupionych rzeczy wyniósł: 4 361,56 zł.
b) W 2021 roku zapłacono Nadleśnictwu Nawojowa za dzierżawę gruntów pod ujęcie
wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Łabowa-Feleczyn kwotę
5 087,28 zł, oraz za dzierżawę gruntów pod studnię w miejscowości Kamianna
kwotę 2 375,13 zł. (są to opłaty roczne)
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c) Koszty energii elektrycznej do budynku hydrofornii w Kamiannej i stacji
uzdatniania wody w miejscowości Łabowa-Feleczyn na utrzymanie infrastruktury
wodociągowej wyniosły: 2 711,18 zł.
d) Podatek od nieruchomości wyniósł 7 425,00 zł.
6) Badania jakości wody
Zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Powiatową Stacją Sanitarno –
Epidemiologiczną w Nowym Sączu w 2021 roku zostały wykonane badania jakości
wody, zarówno na sieci wodociągowej w Kamiannej jak i w miejscowości Łabowa –
Feleczyn. Badania zostały zlecone laboratorium wybranemu w drodze zapytania
cenowego, 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
i fizykochemicznych)
- monitoring grupy B (rozszerzony zakres parametrów mikrobiologicznych
i fizykochemicznych).
Koszty poniesione na badania wód wyniosły: 2 259,51 zł.
7) 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 za pobór wód podziemnych
ze studni K-1 i źródeł Z-1, Z-2, Z-3, Z-4 w miejscowości Kamianna oraz pobór wód
powierzchniowych z potoku Łabowa-Feleczyn.
W 2021 roku opłaty stałe i zmienne za pobór wód wyniosły 4 428,79 zł.

4.3 Kanalizacja
1) Informacje ogólne:
Na terenie Gminy Łabowa długość czynnej zbiorczej sieci kanalizacyjnej wynosi ogółem
58,7 km. Obejmuje ona tereny miejscowości Łabowa, Kamianna, Nowa Wieś oraz
częściowo Maciejowa, Roztoka Wielka i Łabowiec. Z istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej korzystało 621 odbiorców prywatnych i 44 instytucji.
W ciągu roku 2021 Gmina kontynuowała przyłączanie do gminnej sieci kanalizacyjnej
mieszkańców Nowej Wsi oraz części Roztoki Wielkiej. Wydano łącznie 44 warunki
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techniczne o przyłącz do sieci kanalizacyjnej, a 55 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 zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
2) Bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków we wsi Maciejowa
i Kamianna:
W 2021 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, 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, okresowe kontrole techniczne 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, opłat ponoszonych na rzecz Polskich Wód i opłat za zajęcie pasa
drogowego. Koszt poniesionych nakładów wyniósł – 310 792,32zł.
W rozbiciu na poszczególne zadania nakłady przedstawiają się następująco:
a) zakupy części do drobnych napraw, paliwa do samochodu, uszczelek profilowych do
pomp, pompy sprężarkowej do kompresora na oczyszczalnię ścieków w Maciejowej,
akumulatora do samochodu gospodarczego – 12 614,71 zł,
b) remont samochodu gminnego – 122,52 zł,
c) okresowe badania lekarskie – 70,00 zł,
d) zwrot kosztów używania samochodu do celów służbowych – 2 735,36 zł,
e) zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych – 992,21 zł,
f)

zakup energii elektrycznej dotyczącej gospodarki ściekowej – 95 822,48 zł,

g) zakup usług telekomunikacyjnych – 4 791,59 zł,
h) podatek Vat – 6 389,27,
i)

szkolenia pracowników – 450,00 zł,
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j)

usługa monitoringu obiektów oczyszczalni ścieków wraz z konserwacją systemu
alarmowego – 1 107,00 zł,

k) wywóz nadmiernego osadu uwodnionego i suchego oraz skratek z oczyszczalni ścieków
– 31 656,17 zł,
l)

czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy gruntu pod przepompownie i sieć kanalizacyjną,
opłaty stałe i zmienne na rzecz Wód Polskich z tytułu wprowadzania ścieków
oczyszczonych do Potoku Kamianna oraz rzeki Kamienica Nawojowska, opłaty za
zajęcie pasa drogowego, opłata składek ubezpieczeniowych samochodu gospodarczego
oraz budynków oczyszczalni ścieków w Kamiannej i Maciejowej – 39 800,05 zł.

3) Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków – 37 837,51 zł.
 4 stycznia 2021r. – awaria na działce nr 432/7 w miejscowości Łabowa między ZPM
„Zaczyk” a Fabryką Mebli „Wirchomski” – w celu usunięcia awarii wykonano dojazd
do miejsca wycieku, zadysponowano wozidło, koparkę oraz samochód specjalistyczny
WUKO. Nieczystości zostały wywiezione i unieszkodliwione zgodnie z przepisami
z zakresu prawa ochrony środowiska i o odpadach,
 19 kwietnia 2021r. – wyciek nieczystości na odcinku działki nr 165/2 i 167/9 w Nowej
Wsi. Wykonano usługę polegającą na udrożnieniu sieci kanalizacyjnej samochodem
asenizacyjnym typu WUKO przez uprawnioną firmę „ZIBIMONT” Zbigniew Poręba,
 4 maja 2021r – awaria sieci średniego napięcia, zasilająca oczyszczalnię ścieków
w Maciejowej – zerwanie linii energetycznej; usunięcie awarii dokonano przez
uprawnioną firmę elektryczno-budowlaną Marek Pióro; dodatkowo zakupiono paliwo
do agregatu prądotwórczego, w celu nieprzerwalnej pracy oczyszczalni,
 29 lipiec 2021r. – awaria falownika na oczyszczalni ścieków w Maciejowej powstała
w wyniku przesilenia na linii energetycznej zasilającej oczyszczalnię, doszło do
spalenia sterownika w falowniku. Usunięcie awarii zostało zlecone firmie ARMATICK
S.C., która dokonała prac montażowych nowego przemiennika częstotliwości,
 30 września 2021r. – awaria na studzience kanalizacyjnej w drodze gminnej biegnącej
po działce nr 387 w Łabowej polegającej na zapadnięciu i całkowitym zniszczeniu rury
teleskopowej wraz z włazem żeliwnym; usunięcie awarii polegało na wymianie całej
studzienki kanalizacyjnej, utwardzeniu nawierzchni wokół studzienki, wymianie
rozszczelnionej rury na odcinku sieci kanalizacyjnej między dz. nr 314/2, 313
a 312/149; prace zostały wykonane przez uprawnioną firmę „ZIBIMONT” Zbigniew
Poręba,
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4) Okresowe obowiązkowe badania jakości ścieków w częstotliwościach i parametrach
określanych pozwoleniem wodnoprawnym 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 7 828,95 zł.
5) Udrażnianie sieci kanalizacyjnej – 26 996,00 zł.
6) Zakupiono nową pompę ze sprawnym i ekonomicznym systemem samooczyszczania
dna na przepompownie ścieków w miejscowości Łabowa – 11 992,50.
7) Wykonano operat wodnoprawny na oczyszczalnę ścieków w miejscowości Kamianna
oraz na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Maciejowa – 11 500 zł.
8) Opracowano i złożono wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łabowa na okres 3 lat,
zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Na opracowanie taryf poniesiono koszty
w wysokości – 10 086,00 zł
9) Zlecono wykonanie bieżącej konserwacji i czyszczenia rynien oraz rur spustowych
w budynkach oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamianna i Maciejowa – koszt
usługi wyniósł 8 000,00 zł
10) Podatek od nieruchomości – 446 111,00 zł,
11) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 247 002,49 zł
12) Dotacja – Realizacja Programu Refundacji budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków 36 000,00 zł. Udzielono dotacji do budowy dziewięciu przydomowych
oczyszczalni ścieków.
13) Poniesiono koszty postępowań sądowych dotyczących uregulowania stanu prawnego
umieszczenia odcinka gminnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łabowa (k. Pani
Ślipek), a także koszty związane ze ściągnięciem należności przeterminowanych od
dłużnika – łączna kwota wyniosła 4 250,59 zł
14) Dochody budżetu z tytułu wpłat mieszkańców za odbiór ścieków: 695 933,33 zł
15) Wykresy:

33

Dochody
wpłaty
mieszkańców;

dopłata gminy;

wpłaty mieszkańców

dopłata gminy

Wydatki ogółem

Wydatki bieżące;

Wynagrodzenia;

Podatek od
nieruchomości;

Wynagrodzenia

Podatek od nieruchomości
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Wydatki bieżące

Zakupy na bieżące
utrzymanie sici
Okresowe badania
kan.; 12 614,71
ścieków; 7 828,95

Wydatki bieżące
Różne opłaty i
składki; 39 800,05

Usuwanie awarii;
37 837,51

Energia; 95 822,48

Wywóz osadu;
31 656,17
Pozostałe
wydatki
bieżące ;
62 487,04

Udrażnianie; 26 996,00
Dotacje do
przydomowych
oczyszczalni; 36 000,00

Różne opłaty i składki

Usuwanie awarii

Wywóz osadu

Udrażnianie

Dotacje do przydomowych oczyszczalni

Pozostałe wydatki bieżące

Energia

Okresowe badania ścieków

Zakupy na bieżące utrzymanie sici kan.

16) Realizacja uchwał z zakresu gospodarki ściekowej:
a)

Uchwała nr XVIII/114/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2019 r.
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 2020 r. poz. 353 i wdrożona w dniu 27 stycznia 2020 r.

b)

Uchwała nr XXXIV/222/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łabowa. Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Marszałkowskiego z dnia
23 grudnia 2020 r. poz. 8559.

c)

Uchwała nr XLVIII/327/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych.
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4.4 Ochrona zwierząt
Uchwała Nr XXXVIII/251/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2021. Program bezdomności zwierząt realizowany
był w roku 2021 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 2021 w schronisku przebywało 17 bezdomnych psów z czego 6 psów z lat
wcześniejszych. Wyniku prowadzonej kampanii przez Urząd Gminy i Schronisko do adopcji
przekazano 9 psów. Ogółem na koniec roku 2021 w schronisku przebywało 8 bezdomnych
psów (w liczbie tej ujęte są bezdomne zwierzęta przekazane do schroniska w 2021 r. oraz
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.
Ogółem na realizację programu w roku 2021 wydatkowano kwotę 84 001,15 zł w tym na:


opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku – 73 022,75 zł,



opiekę weterynaryjną wyniku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w tym
znakowanie zwierząt – 10265,00 zł,



inne zadania w tym zakup misek i środków czystości do utrzymania klatek i samochodu
transportującego bezdomne zwierzęta do schroniska – 713,40 zł.

4.5 Transport publiczny:
Na podstawie Uchwały Nr XXXII/205/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla których
organizatorem jest Gmina Łabowa, która jako organizator publicznego transportu zbiorowego
wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego o przyznanie środków z Funduszu
Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na utworzoną linię
komunikacyjną Maciejowa - Łabowa - Czaczów - Barnowiec.
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W dniu 31 grudnia 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.
Ogólny koszt funkcjonowania linii w 2021 r. wyniósł 87 782,75 zł. w tym środki z Funduszu
Rozwoju 79 004,48 zł., środki własne gminy 8 778,27 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 remonty dróg powiatowych oraz drogi krajowej nr 75.
1) Droga krajowa nr 75 oraz drogi powiatowe:
a) Na terenie Gminy realizowane jest zadanie polegające na modernizacji wiat
przystankowych wzdłuż drogi krajowej nr 75 na odcinku od Maciejowej do Krzyżówki.
Zlecono zakup i montaż 26 nowych wiat które są łatwe w utrzymaniu czystości oraz
dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Zadanie realizowane jest w
ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i RFIL Wartość inwestycji
491 385,00 zł.
b) Zakupiono i zamontowano 2 nowe przystanki autobusowe w m. Kotów celem
zapewnienia mieszkańcom ochrony przed złymi warunkami atmosferycznymi
szczególnie w okresie jesienno-zimowym i wczesnowiosennym. Koszt inwestycji
pokryły Środki Funduszu Sołeckiego Kotów – 19 647,65 zł
2) Drogi gminne:
a) Przeprowadzono modernizacje nawierzchni drogi gminnej dojazdowej do gruntów
rolnych i zabudowań mieszkalnych k/Magiery w m. Maciejowa. Środki jakie
wydatkowano na ten cel to 69 987,00 zł.
b) Dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego przeprowadzono modernizacje drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Roztoka Wielka działka ewidencyjna
nr 38 co przyczyni się do łatwiejszego i bezpieczniejszego transportu płodów rolnych
z okolicznych gruntów rolnych. Inwestycja zrealizowana w ramach dofinansowania
z Funduszu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz środków własnych – 60 200,00 zł.
c) W miejscowości Kamianna przeprowadzono wymianę tablic informacyjnych
z numerami domów znajdujących się przy bocznych drogach. Prace te przeprowadzono
na

wniosek

mieszkańców

którzy

zwrócili

uwagę,

że

kurierzy

i

osoby

odwiedzające/turyści mają problemy z odnalezieniem poszczególnych adresów i bardzo
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często błądzili po miejscowości Kamienna. Koszt wymiany tablic sfinansowany ze
środków Funduszu Sołeckiego wsi Kamianna - 1 481,91 zł.
d) Po uzyskaniu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przy udziale środków
własnych przeprowadzono remont drogi gminnej nr 291619K w km 0+000 do 0+245
w miejscowości Nowa Wieś gdzie funkcjonują m. in. Szkoła Podstawowa, boisko
sportowe, oraz sklep spożywczy. Wartość inwestycji 185 908,08 zł.
e) Przeprowadzono wyznaczenie granic oraz zmodernizowano nawierzchnię drogi
wewnętrznej dojazdowej nr 259 w m. Czaczów stanowiącej dojazd do zabudowań
mieszkalnych i gruntów rolnych. Na ten cel wydatkowano środki finansowe z budżetu
Gminy w wysokości 30 085,80 zł.
f) W ramach doraźnego remontu przeprowadzono konserwacje nawierzchni mostu,
wzmocnienia przyczółków na drodze gminnej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 34
w m. Czaczów. Koszt wykonanych prac wyniósł 5.990,10 zł i został pokryty ze środków
sołectwa Czaczów.
g) Wykonano modernizację drogi gminnej stanowiącej dz. ew. nr 54/3, 56/3, 57/3
w miejscowości Łosie, polegającą na remoncie nawierzchni prowadzącej do zabudowań
mieszkalnych. Środki wydatkowane na ten cel to 23 698,57 zł.
h) W miejscowości Uhryń zmodernizowano miejsca tzw. „mijanki” w celu umożliwienia
swobodnego i bezpiecznego omijania się samochodów na drodze publicznej. Koszt
wykonanych robót to 13 284,00 zł
i) W Roztoce Wielkiej przeprowadzono prace geodezyjne w celu wytyczenia granic
dwóch dróg gminnych (wskazanie granic, k. Sekułów, k/ p. Miśtaka) co pozwoli
w przyszłości prowadzić inwestycje związane z modernizacją dróg. Koszty
zrealizowano w ramach środków Funduszu Sołeckiego Roztoki Wielkiej – 13 000,00 zł.
j) Opracowano projekt modernizacji mostu na rzece Kamienicy Nawojowskiej
w miejscowości Nowa Wieś. Koszt 48 585,00 zł za wykonanie dokumentacji Gmina
pokryła ze środków własnych.
k) W ciągu całego roku w okresie wiosenno-letnim oraz zimowym na terenie wszystkich
sołectw prowadzono w zależności od bieżących potrzeb - prace związane
z odkrzaczaniem, poprawą oświetlenia ulicznego, uzupełnianiem ubytków drogowych,
oczyszczaniem rowów przydrożnych i poboczy.
3) Oświetlenie drogowe:
a) Zmodernizowano lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamianna w ilości
12 sztuk - nowoczesne energooszczędne oświetlenie uliczne, ma za zadanie zmniejszyć
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zapotrzebowanie na energie elektryczną, awaryjność jak również podnieść poziom
bezpieczeństwa w miejscach ich montażu. Wartość przeprowadzonych prac to 16 000 zł
– pokryto ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Kamianna.
b) Zaprojektowano i wykonano oświetlenie uliczne na drodze „Nad Gminą”
w miejscowości Łabowa. Koszt inwestycji 47 232,00 zł.
c) Wykonano modernizacje oświetlenia ulicznego przy drodze publicznej Łabowa-Uhryń
mającego za zadanie poprawę warunków bezpieczeństwa oraz ograniczenie kosztów
związanych z zapotrzebowaniem na energie elektryczną. Koszt inwestycji
109 470,00 zł, środki w całości pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
d) W ramach przyszłych inwestycji zlecono wykonanie projektów oświetlenia ulicznego
drogi gminnej k. Cabaka oraz Satrej Drogi w m. Łabowa. Obydwa projekty zostały
sfinansowane przy udziale środków własnych oraz środków pozyskanych z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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)

W ramach zadania rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej realizowanego z programu
„Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – powstało
boisko sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. Wykonano roboty
budowlane polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną w tym budowa oświetlenia, wykonanie drenażu i ogrodzenia,
mała architektura tj. architektura wyposażenie boiska, trybuny, tablice informacyjne.
Koszt zadania po przetargu 514.083,48 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków
Ministerstwa Sportu

2)

Opracowano i zrealizowano projekt modernizacji wielofunkcyjnego boiska sportowego
w Roztoce Wielkiej nr działki 91/2. Do realizacji zadania przystąpiono przy
dofinansowaniu ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 119 670,00 zł.
Pozostałe nakłady finansowe na projekt i prace modernizacyjne tj.300 368,85 zł pokryto
z budżetu Gminy.
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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) Zrealizowano I etap przebudowy sieci wodociągowej we wsi Kamianna w ramach
inwestycji wykonano roboty budowlano-montażowe na poszczególnych działkach
zgodnie z posiadanym planem inwestycji. Przebudowa ma na celu ograniczenie strat
oraz zmniejszenie kosztów poprzez wyeliminowanie przecieków na dotychczasowym
wodociągu. Koszt związany z realizacją I etapu zadania pokryto ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 119 900,00 zł.
2) Wykonano prace modernizacyjne zbiornika na nieczystości ciekłe przy budynku
świetlicy wiejskiej w m. Kotów. W szczególności wykonane zostały: wymiana
zbiornika na nieczystości o poj. 5M3, wymieniony przyłącz do zbiornika z rury PCV
160*4,0 mm wraz z zasypem i obsypaniem rurociągu. Zakres przeprowadzonych prac
ma na celu ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem. Koszt inwestycji Gmina
pokryła ze środków własnych – 6 500,00 zł
3) Dzięki środkom z RFIL możliwe było wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej
w Łabowej na odcinkach które nie były w pełni drożne. Na ten cel przeznaczono
92 065,50 zł.
4) Zlecono

opracowanie

projektu

rozbudowy

sieci

kanalizacji

sanitarnej

5 miejscowościach tj.: Roztoka Wielka, Krzyżówka, Łosie, Maciejowa, Składziste.
Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej
inwestycji. Opracowano mapy do celów projektowych. Zlecono wykonanie prac
geologicznych w celu ustalenia warunków hydro – geologicznych na trasie
projektowanej kanalizacji sanitarnej. Zakończono prace formalne w terenie, polegające
na zbieraniu zgód od właścicieli działek przez które przebiegać będzie trasa
projektowanej sieci kanalizacyjnej.
5.4 Budowa i modernizacja budynków gminnych:
1) Przeprowadzono prace związane z wykonaniem chodnika oraz opaski przy świetlicy
w Roztoce Wielkiej, a także wykonano odwodnienie zewnętrzne w celu zapobieżenia
ponownym podtopieniom budynku w wyniku intensywnych opadów deszczu. Koszt
przeprowadzonych prac wyniósł 21 057,00 zł i został sfinansowany ze środków
sołectwa.
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2) Zakończono opracowanie i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę budynku
użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą techniczną „Centrum Aktywizacji
Społecznej w Gminie Łabowa” w Nowej Wsi. Środki na realizację tego zadania
uzyskano w drodze dofinansowania z RFIL i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w kwocie 1 300 000,00zł. Zadanie ma zostać zrealizowane do 30 listopada 2022r.
3) Wykonano wskazanie granic oraz przeprowadzono niwelację terenu pod przyszłe
inwestycje na działce gminnej nr 43 w m. Krzyżówka. Środki na realizacje tego zadania
pokryto z Funduszu Sołeckiego wsi Krzyżówka.
4) Przeprowadzono prace wykończeniowe w budynku świetlicy wiejskiej Łosiu związane
z węzłem sanitarnym, ogrzewaniem i malowaniem dachu budynku. Zadanie to
wymagało pokrycia kosztów w wysokości 38 000,00 zł
5) Wykonano zjazd z drogi powiatowej dz. ew . nr 205 w Barnowcu w celu realizacji
dalszej inwestycji budowy budynku świetlicy. Po zakończonych pracach projektowych
uzyskano decyzję o pozwoleniu na odbudowę budynku świetlicy w m. Barnowiec.
Środki jakie przeznaczono na powyższe prace to 29 889,00 zł.
6) Przeprowadzono remont parteru oraz części podpiwniczenia w budynku dawnego
ośrodka zdrowia Łabowa nr 159 w celu umożliwienia prowadzenia działalności
laboratoryjnej i świadczenie usług medycznych. Całkowity koszt remontu wyniósł
265 000,00 zł.
5.5 Poprawa jakości powietrza.
Pod koniec roku 2020 zgodnie z podpisanym porozumieniem został uruchomiony
program informacyjno-konsultacyjny w ramach programu czyste powietrze. Przeszkoleni do
tego pracownicy pomagają wypełniać wnioski i uzyskać dofinansowanie Wnioskodawcom.
Punkt konsultacyjny działa w godzinach pracy Urzędu Gminy Łabowa od poniedziałku
do piątku. Jeszcze końcem 2020 zostało zorganizowane spotkanie informacyjne dla
mieszkańców gminy związane z programem „Czyste Powietrze”, na którym mieszkańcy mogli
zapoznać się z zasadami wypełniania wniosków oraz wymogami jakie stawia Wnioskodawcom
program. Prowadzono również doraźne kontrole w celu przeciwdziałania spalaniu odpadów
powstających w gospodarstwach 43 domowych w instalacjach nieprzystosowanych do tego
mogących niszczyć zdrowie i życie ludzkie oraz środowisko.
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5.6. Remonty placówek oświatowych:
1) Wykonano remont w budynku Szkoły Podstawowej w Maciejowej, polegający na
wymianie okładziny posadzki korytarza I pietra w budynku szkoły. Koszt
przeprowadzonych robót sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego wsi
Maciejowa - 20 000,00 zł.
2) Zrealizowano remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Maciejowej polegający na
montażu dwóch bram ogrodzeniowych, furtki i wymianie ogrodzenia. Przeprowadzone
prace zostały pokryte ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Maciejowa 27 106,22 zł
oraz ze środków sołectwa Składziste - 19 879,78 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł
46 986,00 zł
3) Zmodernizowano wjazd i nawierzchnie wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Nowej
Wsi. Wykonane prace polegały na montażu bramy wjazdowej, furtki, wymianie części
ogrodzenia oraz wymianie nawierzchni na wjeździe na teren przy budynku celem
poprawy bezpieczeństwa dla osób korzystających z obiektu szkoły oraz poprawy
estetyki. Środki wydatkowane na ten cel to 51 552, 39 zł.
5.7. Pozostałe wnioski złożone w 2020 roku o wsparcie projektów ramach środków
funduszy zewnętrznych.
Gmina Łabowa otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności Urzędu
Gminy Łabowa poprzez wdrożenie e-usług dla mieszkańców Gminy Łabowa.”
Przedmiotem projektu jest uruchomienie świadczenia drogą elektroniczną usług publicznych
skierowanych dla biznesu i obywateli oraz wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych,
które będą służyć cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych w Gminie Łabowa.
Działania wdrażane w ramach projektu obejmować będą swoim zakresem wykorzystanie
inteligentnych specjalizacji opierających się na wdrażaniu systemów IT.
Całokształt realizowanych w projekcie zadań będzie obejmował czynności związane
z informatyczną obsługą urzędu i wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji.
Rozbudowa infrastruktury uwzględnionej w projekcie będzie służyła rozwojowi społeczeństwa
informacyjnego i wyrównaniu szans społeczeństwa zagrożonego cyfrowym wykluczeniem w
Gminie Łabowa. W ramach projektu rozbudowana zostanie infrastruktura teleinformatyczna
oraz zwiększony zostanie zakres wykorzystania ePUAP i jego powszechne wykorzystanie
przez obywateli i środowisko biznesowe. Wdrożone w projekcie systemy będą wykorzystywały
wysoko zaawansowane technologie umożliwiające wdrożenie e-usług na 3 i 4 poziomie
dojrzałości.
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Wartość projektu to 859 217,67 zł. Dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 644 413,23. Wkład własny gminy ogółem 229 321,58 zł.

Finansowanie projektu

229 321,58 zł
644 413,23 zł

Dofinansowanie z RPO WM

Wkład własny Gminy

5.8 Fundusz sołecki
Lp.

Nazwa
Sołectwa

Nazwa zadania

Wysokość
Środków
Funduszu
Sołeckiego w
Roku 2021

Plan wydatków na
Rok 2021

Wykonanie

Kamianna
Wymiana tablic informacyjnych
z numerami domów
znajdujących się przy bocznych
drogach
Dofinansowanie do zakupu
mundurów dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kamiannej

1

1 481,91 zł

1 144,99 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

16 000,00 zł

16 000,00 zł

22 481,91 zł

Modernizacja lamp w
oświetleniu ulicznym w
Kamiannej w ilości 12 szt

22 144,99 zł
Kotów
2

Zakup i zamontowanie
przystanku autobusowego na
działce ewidencyjnej nr 5

23 857,27 zł
10 000,00 zł

9 719,46 zł

13 857,27 zł

13 728,19 zł

Zakup i zamontowanie
przystanku autobusowego wraz
z koszem na śmieci na działce
przy świetlicy wiejskiej

23 447,65 zł

44

Lp.

Nazwa
Sołectwa

Nazwa zadania

Roztoka
Wielka

Wytyczenie geodezyjne dwóch
dróg gminnych
Zakup kostki i wykonanie
chodnika oraz opaski przy
świetlicy wiejskiej

3

Wysokość
Środków
Funduszu
Sołeckiego w
Roku 2021

Plan wydatków na
Rok 2021

Wykonanie

11 500,00 zł

11 500,00 zł

21 667,42 zł

21 057,00 zł

33 167,42 zł

32 557,00 zł
Nowa
Wieś

Dofinansowanie remontu
remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Nowej Wsi
Dofinansowanie zakupu strojów
dla Koła Gospodyń Wiejskich w
Nowej Wsi

4

52 898,60 zł

Modernizacja wjazdu na teren
szkoły podstawowej w Nowej
Wsi

15 000,00 zł

15 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

27 898,60 zł

27 898,60 zł
52 898,60 zł

Czaczów
Modernizacja drogi nr 259
5

Remont mostu na drodze
gminnej stanowiącej działkę
ewidencyjną 34

40 890,62 zł

34 890,62 zł

34 885,80 zł

6 000,00 zł

5 990,10 zł
40 875,90 zł

6

Krzyżówka Niwelacja działki gminnej nr 43

24 650,75 zł

24 650,75 zł

22 577,55 zł
22 577,55 zł

Łosie
7

8

Modernizacja drogi gminnej
działki nr 54/3;56/3;57/3
polegająca na wykonaniu
nawierzchni jezdnej betonowej

Maciejowa Remont korytarza na I pietrze w
Szkole Podstawowej w
Maciejowej

23 698,57 zł

47 397,15 zł

Ogrodzenie Szkoły
Podstawowej w Maciejowej

23 698,57 zł

23 698,57 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

27 397,15 zł

27 106,22 zł
47 106,22 zł

Barnowiec

9

Budowa zjazdu do działki nr
205
Odbudowa budynku świetlicy
wiejskiej w Barnowcu

21 688,43 zł

16 768,43 zł

16 768,43 zł

4 920,00 zł

4 920,00 zł
21 688,43 zł
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Lp.

Nazwa
Sołectwa

Nazwa zadania

Łabowa

Zakup materiałów budowlanych
w celu odwodnienia i
utwardzenia drogi gminnej

Wysokość
Środków
Funduszu
Sołeckiego w
Roku 2021

Plan wydatków na
Rok 2021

Wykonanie

52 898,60 zł

10

2 898,60 zł

2 898,50 zł

50 000,00 zł

47 232,00 zł

Zaprojektowanie i wykonanie
oświetlenia ulicznego
50 130,50 zł
Uhryń
11

Wykonanie mijanek K29, K16,
K12
Postawienie znaku
ostrzegawczego przy przepuście

14 388,42 zł

13 300,00 zł

13 284,00 zł

1 088,42 zł

1 079,94 zł
14 363,94 zł

12

Składziste Wykonanie ogrodzenia wokół
Szkoły Podstawowej w
Maciejowej
Łabowiec

13

Wykonanie ogrodzenia i bramy
wjazdowej na działce nr 9/9 od
strony działki nr 8 w Łabowcu
przygotowanie terenu boiska
pod przyszłe inwestycje

20 418,86 zł
20 418,86 zł

19 879,78 zł

17 350,74 zł

17 350,74 zł

17 350,74 zł
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6. Planowanie przestrzenne
1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łabowa
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.
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.2021. poz.1990 ze zm.)
w zakresie ujawnienia w Studium terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
według map Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (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.
c) 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
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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.
d) Uzupełnienia i wprowadzenia do ustaleń Studium wymaga również problematyka
wynikająca z wymogów przepisów odrębnych w tym między innymi:
 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 2021 roku, poz. 2373 ze zm.), ponieważ od uchwalenia Studium
upłynęło 15 lat, aktualizacji wymaga sporządzenie opracowania ekofizjograficznego
oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1098 ze zm.),
a w szczególności uwzględnieniu elementów sieci obszarów NATURA 2000 oraz
innych form ochrony przyrody,
 ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.),
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7. Gospodarka nieruchomościami
7.1 Mienie gminy
1) Grunty gminne
Zestawienie gruntów gminnych (pow. w ha).
Obręb

Budowlane

Rolne

Leśne

Pozostałe

Razem

Barnowiec
Czaczów
Kamianna
Kotów
Krzyżówka
Łabowiec
Łabowa
Łosie
Maciejowa
Nowa Wieś
Roztoka
Wielka
Składziste
Uhryń

0,2373
2,69
0,23
0,75
0,24
2,27
2,2352
0,36
0,89
2,715

0
0,16
0
0
0,17
0,04
0,18
0,53
0
1,6873

15,11
35,17
8,85
19,03
0
34,11
153,7227
36,27
0,05
42,55

2,7679
6,4598
6,8589
2,09
2,704
2,9849
20,6271
3,0251
11,9498
16,3612

18,1152
44,4798
15,9389
21,8700
3,1140
39,4049
176,7650
40,1851
12,8898
63,3135

0
0,22

0
42,88
79,76

4,7207
2,88
6,257

45,9100
86,6270

SUMA:

13,9675

3,1073

467,5027

89,6864

574,2639

0,81
0,15
0,39

0,12

5,6507

2) Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wyniosła 2,2270 ha:
 Dz. ew. nr 282/6, obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,09 ha,
 Dz. ew. nr 308/2, obręb Łabowa o powierzchni 0,0470 ha,
 Dz. ew. nr 119, obręb Łabowiec o powierzchni 2,09 ha.
Dochód z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniósł 13 317,70 zł
3) Sprzedażą objęte były działki:
a) działka ewidencyjna nr 295/3, obręb Łabowa, o łącznej powierzchni 0,01 ha za cenę
5 000,00 złotych,
b) działki ewidencyjne nr 84/2, nr 85, obręb Łabowiec, o łącznej powierzchni 0,13 za cenę
10 000,00 złotych,
c) ponadto nabyto drogą komunalizacji działkę ewidencyjną nr 109, obręb Składziste,
o łącznej powierzchni 0,14 ha.
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4) Budynki będące własnością Gminy

L.p.

Rok budowy

Powierzchnia
użytkowa (m2)

Budynek adm.-biur.

1930

767,25

Pawilon hand-usł.

1970

388,35

Budynek magazynowy

1948

b.d

Budynek usł-mieszk.

1970

529,61

Budynek GOK, Biblioteka
Remiza strażacka

1970

675,21

Świetlica OSP

1932

99,33

Łosie 25

Remiza strażacka

2007

156,80

Kamianna 56

1962

279,27

Położenie
Urząd Gminy Łabowa

1

Łabowa 38

2

Łabowa 253
Magazyn Urzędu Gminy

3

Łabowa 286

4

Przeznaczenie

Łabowa 159
5
Łabowa 171
6
Łosie 25A
7

9

Nowa Wieś 56

Remiza strażacka
Lokal użytkowy
Remiza strażacka

1950

128,00

10

Czaczów 67B

Remiza strażacka

2011

164,78

11

Czaczów 67

Budynek mieszkalny

1920

65

12

Roztoka Wielka 20

Budynek świetlicy

1935

127,67

13

Roztoka Wielka 19

Budynek mieszkalny

1935

140,00

14

Kotów 2

Budynek mieszkalny,
Świetlica wiejska

1950

119,66

Przystanek Nowa Wieś

2001

b.d

15

Inne:

Wiata Pszok

2018

b.d

Wiata Składziste

2016

8

SUMA:

b.d

3 640,93

5) Koszty bieżącego utrzymania budynków:
a) zakup i dystrybucja energii elektrycznej do budynków: Łabowa 159, Roztoka Wielka
19, Roztoka wielka 20, Kotów 2 – 5 047,86 zł.
b) zakup gazu propan-butan do budynku Roztoka Wielka 20 – 8 754,79 zł,
c) zakup gazu w budynkach: Łabowa 159, Kotów 2 – 4 448,63 zł.
d) remonty:
 naprawa kotła gazowego w budynku Łabowa 159 – 369,00 zł.,
 wymiana kotła gazowego z montażem w budynku Łabowa 159 – 5 850,00 zł.,
 roboty wykończeniowe budynku świetlicy wiejskiej w Łosiu – 3 000,00 zł.,
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 prace remontowe związane z węzłem sanitarnym, ogrzewaniem i malowaniem dachu
budynku w Łosiu 25 – 72 570 zł,
 remont kominów w budynku Roztoka Wielka 19 – 14 580,00 zł.
e) przeglądy kominowe: budynek Roztoka Wielka 19, Roztoka Wielka 20, Łabowa 159,
Kotów 2, Łabowa 253, Łabowa 38, Łabowa 171 (GOK i Biblioteka) – 1 826,55 zł,
f) przeglądy instalacji gazowej: budynek Łabowa 38, Łabowa 171 (GOK i Biblioteka),
Łabowa 159, Roztoka Wielka 20, Kotów 2 – 1 845,00 zł,
g) przegląd instalacji elektrycznej 5-letni: budynek Łabowa 253 – 984,00 zł.
h) przegląd techniczny przeciwpożarowy w budynku Łabowa 38 – 246,00zł.
i) ubezpieczenie budynków 1 890,20 zł.
6) Realizacja uchwał z tytułu gospodarki nieruchomościami rok 2021:
a) Uchwała Nr XXXVI/235/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Łabowa na lata 2021-2025.
b) Uchwała Nr XXXVI/237/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 stycznia 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Nr IX/43/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 8 kwietnia 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.
c) Uchwała Nr XXXVI/236/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 stycznia 2021r.
w sprawie

uchwalenia

zasad

wynajmowania

lokali

wchodzących

w

skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Łabowa.
d) Uchwała Nr XXXVIII/254/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 lutego 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokali
użytkowych stanowiących własność Gminy Łabowa. Umowa została zawarta.
e) Uchwała Nr XXXVIII/250/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokali
użytkowych stanowiących własność Gminy Łabowa. Umowa została zawarta.
f) Uchwała Nr XXXIX/257/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego
stanowiącego własność Gminy Łabowa. Umowa została zawarta.
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g) Uchwała Nr XLII/268/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych
stanowiących własność Gminy Łabowa. Umowa została zawarta.
h) Uchwała Nr XXXVIII/249/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 lutego 2021 r. roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Łabowej.
Umową Notarialną Repertorium „A” Numer 2748/2021r. z dnia 28 czerwca 2021 r.
Gmina Łabowa sprzedała w drodze bezprzetargowej, celem poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej działkę o nr ew. 295/3 o pow. 0,01 ha
położoną w Łabowej za cenę netto 5 000,00 zł.
i) Uchwała Nr XLII/267/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Łabowcu. Umową Notarialną
Repertorium „A” Nr 5905/2021 z dnia 23 grudnia 2021r. r. Gmina Łabowa sprzedała
w drodze

bezprzetargowej,

celem

poprawy

warunków

zagospodarowania

nieruchomości przyległej działki o nr ew. 84/2 o pow.0,05 ha i nr ew. 85 o pow. 0,08 ha,
położone w obrębie Łabowiec za cenę netto 10 000,00 zł.
j) Uchwała Nr XLVI/306/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 27 września 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę. W roku 2021 r. dokonano określenia wartości
nieruchomości zamiennych przez rzeczoznawcę majątkowego oraz stosownie do
zapisów art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami sporządzono wykaz
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze zamiany. Podano do publicznej
wiadomości na okres 21 dni poprzez zamieszczenie informacji Wójta Gminy w prasie,
na stronie Urzędu Gminy Łabowa i na terenie wsi Maciejowa. Umową Notarialną
zamiany Rep. A” numer 1125/2022 z dnia 2.03.2022 r. dokonano przeniesienia praw
zamiennych nieruchomości.
k) Uchwała Nr XXXIII/212/2020 Rady Gminy Łabowa z dnia 23 listopada 2020 r.
dotycząca nabycia trzech działek o nr ew. 64/3 o pow. 0,01 ha, 64/4 o pow. 0,01 ha oraz
działki nr ew. 91/1 o pow. 0,01 ha, położonych w Maciejowej z przeznaczeniem na
poszerzenie drogi gminnej o nr ew. 28. Uchwała nie została zrealizowana z uwagi na
nie wykreślenie przez właściciela działek w dziale III Księgi Wieczystej praw, roszczeń
i ograniczeń związanych z dożywotnią służebnością osobistą i nieodpłatną służebnością
gruntową.
l) Uchwała Nr XLVII/317/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Nowej Wsi.
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Uchwała zrealizowana zostanie w roku 2022, po wypełnieniu wszystkich postanowień
ustawy o gospodarce nieruchomościami.
m) Uchwała Nr XLVIII/325/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 listopada 2021 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Łosiu. Uchwała zrealizowana
zostanie w 2022r., po wypełnieniu wszystkich postanowień przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
n) Uchwała Nr XLIII/292/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 lipca 2021r. w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej we wsi Kotów.
W roku 2021 dokonano oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego wartości
nabywanej nieruchomości. Ze względu na SARS-CoV-2 termin zawarcia umowy
notarialnej przesunięty został na rok 2022. W dniu 4 stycznia 2022r. umową notarialną
Rep. ”A” numer 16/2022 przeniesiono nieodpłatnie prawo własności działki nr 70/4,
położonej w obrębie Kotów na rzecz Gminy Łabowa.

7.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy odbywa się w oparciu o „Wieloletni
Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2021-2025”, który został
przyjęty w 2021 roku (Uchwała Nr XXXVI/235/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 stycznia
2021 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Łabowa na lata 2021-2025).
Mieszkaniowy zasób Gminy Łabowa jest bardzo skromny, tworzy go 6 lokali mieszkalnych o
łącznej powierzchni 351,77 m2:
Lokale mieszkalne w Gminie Łabowa:
Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia użytkowa (m2)

Liczba lokali

1
2
3

Kotów nr 2
Łabowa nr 159
Roztoka Wielka nr 19

62,32
61,30
62,32

1
1
1

4

Roztoka Wielka nr 19 mieszkanie
chronione

43,95

1

5

Roztoka Wielka nr 20

76,00

1

305,89

5

OGÓŁEM
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W marcu 2021 roku w związku z rozwiązaniem umowy najmu za porozumieniem stron
z zasobów lokali mieszalnych wykreślono lokal znajdujący się w Roztoce Wielkiej 20 o łącznej
powierzchni 76 m2, w związku z powyższym mieszkaniowy zasób Gminy Łabowa według
stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi - 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni
229,77 m2.
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 XXXVI/236/2021 Rady Gminy
Łabowa z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łabowa.
Dochód gminy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w 2021 roku wyniósł 2 999,53 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 XXXVI/237/2021 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 stycznia 2021 roku zmieniająca Uchwałę
Nr IX/43/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 8 kwietnia 2019 roku 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 2021 roku obowiązywało 10 umów najmu lokali użytkowych wchodzących w skład
gminnego zasobu nieruchomości na cele usług zdrowotnych, pocztowych, handlowych
dochód z tytułu najmu wyniósł 93 086,16 zł
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Zestawienie umów najmu lokali użytkowych.

Łączna powierzchnia lokali użytkowych oddanych w najem na dzień 31 grudnia 2021 roku
zwiększyła się o 316,20 m2 w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, w związku
z modernizacją części budynku Łabowa 159 oraz podpisaniem nowych umów najmu.
W 2021 roku pozyskano ponadto dochody z tytułu najmu powierzchni reklamowej oraz
dzierżawy miejsca zlokalizowanego na parterze budynku Czaczów 67B w celu montażu szafy
rakowej i serwera światłowodowego.
Dochody z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej i dzierżawy miejsca dla serwera
światłowodowego:
L.p.

Położenie

Powierzchnia użytkowa
(m2)
5,59

Czynsz 2021

1

Łabowa, dz. ew. nr 72/4

2

17,1

1 539,00 zł

3

Maciejowa, dz. ew. nr 98
Czaczów , dz. ew. 243/4

1,00

1 700,00 zł

4

Łabowa dz. ew. nr 72/4

5,59

502,74 zł

OGÓŁEM

29,28

335,40 zł

4 077,14 zł

Dodatkowo gmina wynajmuje sale w ramach organizacji imprez okolicznościowych, spotkań,
prelekcji, itp., oddaje również w dzierżawę grunty dla mammobusów w celu wykonywania
badań mammograficznych, dochód uzyskany z tego tytułu w 2021 roku wyniósł 1 060,00 zł.

55

2) Dzierżawa nieruchomości gruntowych
Ogółem w 2021 roku w dzierżawę oddanych było 2,2011 ha gruntów w ramach 31 umów,
dochód z tytułu pobranego czynszu dzierżawy wyniósł BRAK
Przedmiotem dzierżawy są grunty ujęte w planie zagospodarowania gminy jako grunty:
Dochody z tytułu dzierżawy gruntów.
L.p.

Dzierżawa (31 umów)

Rodzaj gruntu
Pow. w ha

Dochód 2021 w zł.

1
2
3
4
5

Budowlane
Usługowa
Rolne
Leśne
Pozostałe

0,7093
0,4480
0,68
0,1038
0,15

852,56
11 203,65
932,54
154,15
553,16

6

Oświatowe

0,11

530,94

SUMA:

14 227,0
0

2,2011

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

Numer działki

Powierzchnia

Powierzchnia

działki

użytkowa (m2)

Budynki Oświatowe
98/1, obręb Łabowa

0,56 ha

98/2¸ obręb Łabowa

0,03 ha

99/1, obręb Łabowa

0,08 ha

197/1, obręb Nowa Wieś

0,64 ha

1306,05 m2

91/2, obręb Roztoka Wielka

0,43ha

356,23 m2

Szkoła Podstawowa

243/3, obręb Czaczów

0,88ha

w Czaczowie

243/4, obręb Czaczów

1,33ha

Szkoła Podstawowa
w Łabowej
Szkoła Podstawowa
w Nowej Wsi

2860,30 m2

Szkoła Podstawowa
w Nowej Wsi Filia
w Roztoce Wielkiej
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1626,96 m2

Ochotnicza Straż Pożarna
243/4, obręb Czaczów

0,06 ha

204/5, obręb Czaczów

0,12 ha

OSP w Kamiannej

80/1, obręb Kamianna

0,10 ha

208,57 m2

OSP w Łabowej

235/1, obręb Łabowa

-

316,34 m2

262/3, obręb Łabowa

0,02 ha

OSP w Czaczowie

197/1, obręb Nowa Wieś 0,02 ha
OSP w Łabowej

50/37, obręb Nowa Wieś

0,02 ha

205, obręb Barnowiec

0,02 ha

91/2, obręb Roztoka Wielka

0,02 ha

OSP w Nowej Wsi

276/7, obręb Nowa Wieś

0,11 ha

OSP Łosie

11/5, obręb Łosie

0,12 ha

167,84 m2

128 m2
99,33 m2
156,80 m2

Instytucje Kultury
Gminny

Ośrodek

Kultury w Łabowej
Gminna

Dz. ew. 235/1, obręb Łabowa

-

361,50 m2

-

122,71 m2

Dz. ew. 235/1, obręb Łabowa -

112,90 m2

Dz. ew. 99, obręb Roztoka
Wielka

Biblioteka

Publiczna
w Łabowej
4) Trwały zarząd

Dnia 31 grudnia 2019 roku podjęto decyzje o przekazaniu w trwały zarząd na rzecz Szkoły
Podstawowej im. Św. Kingi w Maciejowej nieruchomość stanowiącą własność Gminy
Łabowa, położoną w obrębie Maciejowa obejmującą działkę ewidencyjną nr 181/2
o powierzchni 0,74 ha, zabudowana budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 1558,40
m2 oraz budynkiem sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną o powierzchni
432,09 m2.
5) 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 roku w sprawie uchwalenia regulaminu
korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łabowa natomiast opłaty za
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korzystanie Uchwała Nr IX/45/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia opłat
za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność gminy.
6) Realizacja obowiązujących uchwał Rady Gminy Łabowa:
a) Uchwała Nr IX/43/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 8 kwietnia 2019 roku 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 roku 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 roku 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.
7.4 Gospodarka nieruchomościami prowadzona przez mieszkańców gminy:
 Wydanych zawiadomień o nadaniu numeru na nowo powstałe budynki – 37
 Liczba wszystkich budynków w gminie posiadających numer porządkowy na
31.12.2021 roku – 1561
 Liczba wydanych decyzji na podział nieruchomości – 50
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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 od 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 pow. ok. 120 m2 oraz sali prób o pow. ok. 40 m2 , do zajęć artystycznych
wykorzystywane jest również pomieszczenie znajdujące się na II piętrze o pow. 12m2.
Podstawowa, bieżąca działalność GOK polega na prowadzeniu zajęć artystycznych:
 w poniedziałek 3 grupy taneczne zajęcia prowadzi Eliza Wolak,
 poniedziałek i piątek nauka gry na pianinie prowadzi Przemysław Zarabski,
 wtorek i środa nauka gry na gitarze prowadzi Paulina Pogwizd,
 czwartek 3 grupy zespołów wokalnych prowadzi Kasia Zbozień,
 naukę gry na skrzypcach prowadzi Agata Życzyńska. We wrześniu nauka gry na
skrzypcach została zawieszona,
 w poniedziałek czwartek i piątek zajęcia rekreacyjne fitness, pilates i piłka nożna
dla dorosłych,
 w Roztoce Wielkiej prowadzona jest działalność świetlicowa.
Pandemia i wynikające z niej ograniczenia spowodowały zmianę w funkcjonowaniu
Ośrodka Kultury. W wielu okresach w ciągu roku działalność Ośrodka była zawieszana
lub ograniczana. Ograniczenia powodowały konieczność przeniesienie działań do
Internetu.
W styczniu i lutym wykorzystaliśmy Facebookowy profil GOK oraz kanał na YouTube do
opracowania i prezentacji licznych publikacji filmowych działań z lat poprzednich.
Opublikowane zostały relacje z przedstawień Jasełkowych i koncertów Noworocznych.
Łącznie opublikowano 44 filmy, które znalazły 16188 odbiorców.
Przygotowane zostały filmy instruktażowe wykonywania palm i pisanek wielkanocnych.
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Wykorzystując platformę Teams przeprowadzony został projekt Sieci na kulturę, którego
tematem przewodnim było bezpieczeństwo w sieci. W projekcie wzięło udział
7 uczestników. Łącznie odbyło się 15 spotkań każde po 90 minut.
Liczna grupa muzyków reprezentowała GOK w XXVI Powiatowym Konkursie Młodych
Muzyków

Instrumentalistów pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka

Kwiatkowskiego. Nasi reprezentanci zanotowali spore sukcesy: Barbara Legutko - gitara
zajęła II miejsce, Natalia Sarata – gitara zajęła III miejsce – instruktorem gry na gitarze
jest Pani Paulina Pogwizd. Filip Dobosz – pianino zajął III miejsce, Edyta Sobczykpianino otrzymała wyróżnienie – instruktorami gry na pianinie są Pani Anna Horoszko
i Pan Przemysław Zarabski.
W maju zespoły zainteresowań wróciły do zajęć stacjonarnych. Dzięki temu udało się
zorganizować koncert na zakończenie Roku Muzycznego. W którym wystąpiło
23 uczniów. Każdy z nich otrzymał dyplom uczestnictwa w zajęciach. Koncert
przygotowali

instruktorzy

Paulina

Pogwizd

i

Przemysław

Zarabski.

Koncert

zorganizowany został z zachowaniem rygorów sanitarnych.
Łabowski Konkurs Piosenki przeprowadzony został w formie on-line. Wzięło w nim
udział 25 wykonawców w trzech kategoriach wiekowych. W grupie najmłodszej
zwyciężyła Maja Rogóż, w grupie średniej Oliwia Dobosz a w najstarszej Wiktoria Maciak
i Julia Zielińska.
Zespoły wokalne Melodynki i Śpiewające Nutki wzięły udział w Powiatowym Przeglądzie
Zespołów Wokalnych w Starym Sączu. Zespół Melodynki zajął II miejsce a zespół
Śpiewające Nutki otrzymał wyróżnienie.
Ośrodek w 2021 roku zrealizował projekt pod nazwą Muzyczna Jesień w Łabowej
sfinansowany ze środków Fundacji Orlen. Realizacja projektu polegała na zakupie sprzętu
do zapisu koncertów i transmisji internetowej. Wykorzystując zakupiony sprzęt
przeprowadzona została transmisja internetowa koncertu muzycznego Kwartetu
Galicyjskiego. Transmisję koncertu oglądało 4775 odbiorców.
Wakacyjne spotkania z dziećmi pod hasłem „Zdrowo i owocowo” trwały od 28 czerwca
do 16 lipca. Zajęcia przeprowadzone zostały wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną
w Łabowej. Spotkania odbywały się na wolnym powietrzu, z zachowaniem szczególnych
środków ostrożności wynikających ze stanu epidemii.
W lipcu przeprowadzone zostały Wakacyjne Warsztaty Gitarowe, które prowadziła pani
Paulina Pogwizd.
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Również w lipcu zespoły wokalne Melodynki i Śpiewające Nutki wzięły udział w Pikniku
Rodzinnym zorganizowanym w Łabowej.
Jesień Łabowska zorganizowana została wspólnie ze stowarzyszeniem Stowarzyszeni dla
Sądecczyzny. Impreza odbyła się w trybie stacjonarnym w parku w Łabowej. Wystąpiły
zespoły taneczne i wokalne z Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej, Zgrana Paka, zespół
Verb, zespół Meet UP oraz Eva Novel z zespołem Levi. Na zakończenie odbyła się zabawa
taneczna z zespołem Comers. Koła Gospodyń Wiejskich z Roztoki Wielkiej, Łosia i Nowej
Wsi zaprezentowały przysmaki kuchni lokalnej. Swoje stoiska miały: Zespół Parków
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Fundacja Okno Nadziei, Małopolski
Ośrodek Ruchu Drogowego. Licznie uczestniczyli strażacy z Ochotniczych Straży
Pożarnych. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się Biblioteczna Loteria Fantowa. Impreza
była transmitowana on-line na Facebooku GOK. Zaprezentowane zostało 8 relacji, które
dotarły do 8251 odbiorców.
Jesień Łabowska została objęta honorowym Patronatem Witolda Kozłowskiego Marszałka
Województwa Małopolskiego, Marty Słaby Wójt Gminy Łabowa. Partnerem
przedsięwzięcia było Województwo Małopolskie.
W formie stacjonarnej odbyły się obchody Święta 11 listopada. Koncert okolicznościowy
składający się z przebojów muzyki polskiej zaprezentowała wokalistka Monika Dubel
z akompaniamentem Macieja Niecia. Zespół Okazjonalny zaprosił do tradycyjnej lekcji
śpiewania pieśni patriotycznych. Łabowskie smaki niepodległości przedstawili laureaci
konkursów kulinarnych na Tradycyjną Potrawę Rodzinną. Spotkanie towarzyskie
zakończyło łabowskie świętowanie Dnia Niepodległości. Spotkanie odbyło się pod
honorowym patronatem Marty Słaby Wójt Gminy Łabowa.
Od

połowy

października

funkcjonował

zespół

jasełkowy,

który

przygotował

przedstawienie jasełkowe zaprezentowane w okresie świątecznym.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zespoły wokalne Melodynki, Śpiewające Nutki
i Zespół Okazjonalny nagrały kolędy i życzenia świąteczno – noworoczne, które
zaprezentowane zostały na profilu Facebookowym Gminnego Ośrodka Kultury
w Łabowej.
Rogóż Maja wzięła udział w internetowym Konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanych
przez Radio Dobra Nowina z Nowego Sącza.
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8.2 Gminna Biblioteka Publiczna w Łabowej
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.

1) 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 2021 roku zakupiono 755 nowych książek
na kwotę 15. 090 zł. Zakupu dokonano biorąc pod uwagę potrzeby informacyjne, edukacyjne,
intelektualne i literackie mieszkańców naszej gminy, 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

22 269

16 045

6 224

L. nabytków/zakup

789

648

141

L. ubytków

441

-

441

Zakup własny

462

460

2

Zakup z BN

293

172

121

Dary od czytelników

34

16

18
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2) Stan czytelnictwa
Procedury określające zasady prowadzenia działalności przez Biblioteki w czasie pandemii,
ograniczyły dostęp do księgozbioru, zakazały organizację zajęć, lekcji i spotkań bibliotecznych.
Czytelnicy nie mieli możliwości swobodnego korzystania z księgozbioru.
Od 25 marca 2021 Biblioteka Narodowa dopuściła organizację spotkań i wydarzeń
w pomieszczeniach biblioteki pod warunkiem zapewnienia: udziału nie więcej niż 15 osób
i przy zachowaniu odległości 1,5 m. pomiędzy uczestnikami, zakrywania ust i nosa oraz
niespożywania napojów lub posiłków przez uczestników.
Od 04 maja 2021 w związku z luzowaniem obostrzeń i przedstawieniem planu odmrażania
poszczególnych sektorów - w tym kultury, Biblioteka Narodowa ogłosiła zniesienie
kwarantanny i umożliwiła wolny dostęp do zbiorów. 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 17 woluminów księgozbioru. Bardzo
ważnym elementem, który gwarantuje wzrost czytelnictwa jest zapewnienie nowości
wydawniczych, książek, które są modne, popularne, o których się mówi. Z najnowszego raportu
Biblioteki Narodowej wynika, że czytelnicy nadal chętniej sięgają po książki tradycyjne,
papierowe podobnie jest w naszych Bibliotekach.
Liczba użytkowników biblioteki w 2021 r. - czytelnicy aktywnie wypożyczający według wieku
Według

ogółem do 5 6-12

wieku
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2

31

5

8
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Liczba użytkowników biblioteki w 2021r. - czytelnicy aktywnie wypożyczający, według
zajęcia
Według zajęcia

ogółem

Osoby uczące się

Osoby

pozostali

pracujące
Łabowa

903

441

216

246

Nowa Wieś

165

108

31

26

Wykorzystanie zasobów biblioteki: Wypożyczenia w 2021r.
Wyszczególnienie

Razem

GBP Łabowa

Filia Nowa Wieś

Odwiedziny w placówkach

7236

6259

977

Czytelnicy zarejestrowani

1168

983

185

- w tym aktywni

1068

903

165

Wypożyczenia

15 915

13534

2381

Odwiedziny w czytelni

1767

1484

283

Książki i czasopisma udostępnione na

1390

990

400

bibliotecznych razem czytelnia i
wypożyczalnia

miejscu
Podsumowanie działalności biblioteki w liczbach:
Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2020 r Stan na 31.12.2021 r.

l. zakupionych książek

650

755

l. zarejestrowanych użytkowników

1011

1168

l. czytelników aktywnie wypożyczających

892

1068

13 447

15 915

l. konkursów, lekcji wydarzeń k-o

40

97

L uczestników zorganizowanych imprez k-o

617

1705

l. wypożyczeń na zewnątrz
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3) Zestawienie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Łabowej w 2021 r
wyszczególnienie

2020 r

2021 r

Dotacja Organizatora

190.000,00

175.00,00

Pozyskane środki / darowizny, loteria

10.200,00

10.050,00

Zakup książek/ własny

10.100,00

9.390,00

Dotacja -Biblioteka Narodowa

5.700,00

5.700,00

Trudny czas epidemii, ograniczenia działalności, zmiany godzin pracy bibliotek, zdalna nauka
uczniów, kwarantanna zbiorów w znaczy sposób zmieniały sposób pracy i znacząco wpłynęły
na wskaźniki dotyczące działalności naszej Biblioteki. W minionym roku zauważalny jest
powolny powrót do działalności sprzed pandemii.
4) Działania biblioteki na rzecz lokalnej społeczności w 2021r.
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 kraju, regionu i ekologii. W 2021 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 on-line biblioteki był na bieżąco aktualizowany o nowości, recenzje
i obwoluty książek, aby w ten sposób ułatwić czytelnikom wybór odpowiedniej lektury. Od
początku maja 2021 roku w związku z luzowaniem obostrzeń pandemicznych, Biblioteka
Narodowa ogłosiła zniesienie kwarantanny książek oraz dopuściła organizację spotkań i
wydarzeń w Bibliotekach Publicznych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. W 2021 roku
udało się przeprowadzić szereg Imprez promujących czytelnictwo i bibliotekę. Realizując
je często współpracowaliśmy ze Szkołami Podstawowymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury,
Seniorami oraz przedsiębiorcami z terenu Gminy Łabowa. Tradycyjnie organizowane były
lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjne, zajęcia dla dzieci w czasie ferii i wakacji szkolnych,
spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych, konkursy plastyczne i kulinarne. Biblioteka po
raz pierwszy wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Loteria
Biblioteczna i organizacja Święta Niepodległości to tradycyjne wydarzenia w które włącza
się Gminna Biblioteka Publiczna w Łabowej
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Tabela zawiera dane liczbowe dotyczące wspomnianych wyżej wydarzeń.
Rodzaj działalności

Impreza, zajęcia

l. uczestników/

Liczba godzin

frekwencja
Imprezy dla czytelników, w tym:

97

1705

Szkolenia i konkursy On-line

2

19

Imprezy biblioteczne o charakterze

51

857

44

848

31

środowiskowym, literackim i
okolicznościowym, wystawy,
konkursy, spotkania autorskie,
lekcje biblioteczne.
Odczyty, warsztaty, zajęcia dla
dzieci, imprezy edukacyjne.
5) Ważniejsze wydarzenia i Projekty w 2021 r
 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1” - Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek. Biblioteka od 2004 roku korzysta z tego Programu.
W 2021 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 293 książki: 127 z literatury pięknej dla dorosłych,
159 książek z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży oraz 8 wydawnictw
popularnonaukowych. Z funduszu biblioteki w 2021 roku zakupiono 462 książki.
 Gminna Biblioteka Publiczna w Łabowej od 2019 r. realizuje projekt Mała Książkawielki Człowiek w bibliotece w Łabowej oraz w Filii w Nowej Wsi. Obecna edycja
rozpoczęła się we wrześniu 2021 roku, obejmuje przedszkolaki urodzone w latach 2015
– 2018, mamy nadzieję że uda nam się zaprosić ponownie dzieci i ich rodziców do
udziału w Projekcie.
 Projekt Sieć na Kulturę w podregionie nowosądeckim. W projekcie wzięło udział
9 uczestników. Biblioteka otrzymała 3 laptopy i 3 tablety.
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9. Edukacja
1) W Gminie Łabowa w roku 2019 funkcjonowały 4 szkoły podstawowe:
a) Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej,
b) Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego w Nowej Wsi z filią
w Roztoce Wielkiej,
c) Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Czaczowie,
d) Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Maciejowej.
W każdej ze szkół funkcjonowały oddziały przedszkolne, w łącznej ilości 10, w tym oddział
dziesięciogodzinny.
2) We wrześniu 2021 roku:
a) do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 231 dzieci:
 rocznik 2014 - 1 dziecko, 1 chłopiec
 rocznik 2015 – 88 dzieci, w tym 44 dziewcząt i 44 chłopców,
 rocznik 2016 – 63 dzieci, w tym 26 dziewcząt i 37 chłopców,
 rocznik 2017 –51 dzieci, w tym 24 dziewcząt i 27 chłopców,
 rocznik 2018 – 28 dzieci, w tym 14 dziewczynek i 14 chłopców,
oddziały przedszkolne w podziale na szkoły:


Szkoła Podstawowa w Łabowej – 100 dzieci, w tym w 42 dziewcząt i 58 chłopców
w trzech oddziałach 5-godzinnych oraz jednym oddziale 10-godzinnym;



Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – 67 dzieci, w tym w 36 dziewcząt i 31 chłopców
w trzech oddziałach 5-godzinnych;



Szkoła Podstawowa w Czaczowie – 25 dzieci, w tym w 10 dziewcząt i 15 chłopców
w jednym oddziale 5-godzinnym;



Szkoła Podstawowa w Maciejowej – 39 dzieci, w tym w 19 dziewcząt i 20 chłopców
w dwóch oddziałach 5-godzinnych,
Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych
120
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0
SP Łabowa

SP Nowa Wieś

67

SP Czaczów

SP Maciejowa

b) do szkół podstawowych uczęszczało: 618 uczniów, w podziale na szkoły:
 Szkoła Podstawowa w Łabowej – 219 uczniów;
 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – 242 uczniów;
 Szkoła Podstawowa w Czaczowie – 70 uczniów;
 Szkoła Podstawowa w Maciejowej – 87 uczniów.

Liczba dzieci w oddziałach szkolnych
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Liczba dzieci ogółem w szkołach podstawowych:

Liczba dzieci w Szkołach Podstawowych
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Liczba ta kształtowała się na przestrzeni lat w następujący sposób:

Liczba uczniów w szkołach w latach 2017-2021
300
250
200
150
100
50
0
SP Łabowa
30.09.2017

3)

SP Nowa Wieś
30.09.2018

SP Czaczów

30.09.2019

30.09.2020

SP Maciejowa
30.09.2021

W szkołach z terenu Gminy Łabowa w 2021 roku funkcjonowały łącznie 53 oddziały, w tym:

10 - oddziałów przedszkolnych (1 - dziesięciogodzinny oraz 9 - pięciogodzinnych), w tym:
2 oddziały – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi (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);
1 oddział – Szkoła Podstawowa w Czaczowie (1 – pięciogodzinny),
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,
25 - oddziałów edukacji II etapu kształcenia (klasy IV-VIII), w tym:
7 oddziałów – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi;
8 oddziałów – Szkoła Podstawowa w Łabowej;
5 oddziałów – Szkoła Podstawowa w Maciejowej;
5 oddziałów – Szkoła Podstawowa w Czaczowie.

W szkołach podstawowych do jednej klasy uczęszczało w 2021 roku średnio – 14 uczniów.
W oddziałach przedszkolnych do jednego oddziału uczęszczało w 2021 roku średnio – 23
dzieci.

69

4) Dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
zorganizowano odpowiednie formy kształcenia i wychowania, w tym:
 5 uczniów objętych kształceniem specjalnym,
 1 uczennica objęta nauczaniem indywidualnym,
 wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych zostało w 2021 roku – 4 dzieci.
5) W poszczególnych szkołach i przedszkolach zatrudniano wg stanu na 30 września 2021 roku
123 nauczycieli, w tym w przeliczeniu na pełne etaty:
 1,5 - nauczycieli stażystów,
 14,64 - nauczycieli kontraktowych,
 16,05 - nauczycieli mianowanych
 68,12 - nauczycieli dyplomowanych.
oraz 23 pracowników administracji i obsługi, w tym 22 w przeliczeniu na pełne etaty.
Na jednego nauczyciela przypadało średnio 7 uczniów.
6) W 2021 roku z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dokonano zakupów na kwotę 80.207,08 zł.
7) Na dowóz uczniów do szkół w 2021 roku wydatkowano kwotę 191 833,08 zł.
8) W roku 2021 dofinansowano pracodawcom koszty kształcenia młodocianych
pracowników, w tym wydano 14 decyzji na kwotę 100 338,89 zł.
9) Wydatki gminy na oświatę wyniosły 9 907 487,12 zł z czego 6 781 310,00 zł pokryte
zostało z subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa, dopłata gminy Łabowa
wyniosła 3 126 177,12 zł

Finansowanie szkół

zł3 126 177,12

zł6 781 310,00

subwencja oświatowa
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dopłata gminy

Średnie wydatki roczne w przeliczeniu na 1 ucznia szkoły z terenu Gminy kształtowały się na
poziomie 16 031,53 zł.
10) Dotacją przedszkolną w 2021 roku objętych zostało 142 dzieci na łączną kwotę
216.237,00 zł.
Procentowy udział środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie przeznaczonej na to zadanie - 14,00%.
Wydatki na wychowanie przedszkolne – 1.570.367,75 zł.

Finansowanie przedszkoli
zł216 237

zł1 354 130,75
dotacja przedszkolna

dopłata gminy

11) Łączne koszty utrzymania oświaty w Gminie Łabowa:

Finansowanie oświaty

4480 307,87 zł

6997 547,00 zł

subwencje i dotacje
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dopłata gminy

12) Wydatki na oświatę w 2021 roku w podziale na poszczególne szkoły:
 SP Czaczów - 1.862.554,36 zł
 SP Łabowa – 4.515.814,65 zł
 SP Maciejowa – 1.873.352,52 zł
 SP Nowa Wieś – 3.226.133,34 zł

Koszty funkcjonowania szkół
zł5 000 000,00
zł4 500 000,00
zł4 000 000,00
zł3 500 000,00
zł3 000 000,00
zł2 500 000,00
zł2 000 000,00
zł1 500 000,00
zł1 000 000,00
zł500 000,00
złSP Czaczów
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2021

Koszt edukacji jednego ucznia w szkołach
zł25 000,00
zł20 000,00
zł15 000,00
zł10 000,00
zł5 000,00
złŚrednia

SP Czaczów
2019

SP Łabowa
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2021

SP Maciejowa SP Nowa Wieś

13) Planowane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2021 roku – 52.578,97 zł.
Wykonanie na koniec roku 2021 – 38.895,50 zł. Procentowe wykorzystanie środków –
74%. Nie wykorzystano przyznanych środków w kwocie 13.683,47 zł co stanowi 26 %.
14) Projekty zewnętrzne organizowane w szkołach w roku 2021:
 pomoce dydaktyczne „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” (Fundusz Pomocy przeciwdziałanie COVID-19) - 230 000,00 zł,
 pomoce dydaktyczne (z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) – 75.000,00 zł,
 zajęcia wspomagające (z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) – 25.200,00 zł
 wycieczki z projektu „Odkrywam Małopolskę” - 26.142,85 zł (7.842,85 zł wkład
własny rodziców, 18.300,00 zł środki z Województwa Małopolskiego).

15) Wydatki na utrzymanie i działania statutowe GZOJ w 2021 roku wyniosły 470.190,90 zł.

Koszty funkcjonowania GZOJ
zł600 000,00
zł500 000,00
zł400 000,00
zł300 000,00
zł200 000,00
zł100 000,00
zł2019

2020
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10.

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

10.1 Działalność Gminy w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii
Covid-19 na terenie Gminy Łabowa.
W pierwszej połowie 2021r. na terenie Gminy Łabowa prowadzone były dezynfekcje
miejsc publicznych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Łabowej, Kamiannej,
Nowej Wsi, Łosia i Czaczowa. Dezynfekcją były objęte m.in. przystanki autobusowe,
przydrożne ławki, poręcze, place zabaw, siłownie, kościoły.
W styczniu zostało podpisane porozumienie między Gminą Łabowa a Ochotniczą
Strażą Pożarną w Łabowej na dowóz osób do punktów szczepień, w tym samym miesiącu
w Urzędzie Gminy Łabowa został utworzony punkt informacji dot. szczepień działający do
listopada ubiegłego roku oraz został powołany Gminny Koordynator ds. szczepień.
Strażacy z OSP w Łabowej realizowali dowozy osób na szczepienia na polecenie
Koordynatora.
Na terenie Gminy Łabowa zostały zorganizowane mobilne punkty szczepień w
miejscowościach Nowa Wieś, Roztoka Wielka, Łabowa. Akcje szczepienne zostały
zrealizowane przy współpracy Gminy Łabowa z OSP w Łabowej, OSP w Nowej Wsi,
Szpitalem w Krynicy Zdroju oraz Fundacją „Okno Nadziei”.
W roku sprawozdawczym dystrybuowane były przez pracowników Urzędu Gminy
Łabowa maseczki chirurgiczne oraz płyny dezynfekcyjne, które zostały przekazane przez
Agencję Rezerw Materiałowych i Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Płyny i
maseczki trafiły zgodnie z odgórnym przeznaczeniem do Szkół, Kościołów, Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz do Urzędu Gminy. Każdy z mieszkańców Gminy Łabowa mógł
nieodpłatnie otrzymać w Urzędzie Gminy Łabowa maseczki chirurgiczne.
Na ogólną liczbę 6 115 mieszkańców Gminy Łabowa zaszczepionych pełną dawką
jest 2 257 co stanowi 36,9%, natomiast zaszczepionych min. jedną dawką jest 2 339 co stanowi
38,2% ogólnej liczby mieszkańców.
Przez cały rok sprawozdawczy pracownicy Urzędu Gminy Łabowa prowadzili akcje
informacyjne dotyczące przeciwdziałaniu COVID – 19 oraz szczepień. Akcje prowadzone były
m.in. w mediach społecznościowych i na stronie internetowej, wywieszano plakaty oraz
rozdawano ulotki.
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10.2 Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej

i

zapewnienie

bezpieczeństwa

mieszkańców.
W roku 2021 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.
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.
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) Ochotnicza Straż Pożarna w Łabowej obchodziła 100-lecie. W dniu 29 sierpnia 2021r
odbyła się uroczystość Jubileuszowa. Podczas uroczystości został poświęcony oraz
przekazany jednostce nowy sztandar, a Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymała
proporzec. Zasłużonym Strażakom zostały wręczone odznaczenia.
5) Ochotnicze Straże Pożarne posiadają 4 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze oraz
6 samochodów lekkich do 3,5 tony.
6) Dotacje przekazane na Ochotnicze Straże Pożarne z Budżetu Gminy Łabowa wynosiły
łącznie: 16 860,00zł. Ponadto z Funduszu Sołeckiego straże otrzymały 20 000,00zł:
a) OSP

w

Nowej

Wsi

otrzymało

dofinansowanie

na

realizację

zadania

pn. „Dostosowanie i wymiana bramy garażowej w Ochotniczej Straży Pożarnej
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w Nowej Wsi”. Finansowanie wynosiło 14 360,00zł z Budżetu Gminy Łabowa oraz
15 000,00zł z Funduszu Sołeckiego
b) OSP w Kamiannej otrzymało dofinansowanie na zakup umundurowania bojowego
w wysokości 5 000,00zł z Funduszu Sołeckiego.
c) OSP w Łabowej otrzymało dofinansowanie na zakupu wyposażenia/sprzętu
strażackiego w wysokości 2 500,00zł z Budżetu Gminy Łabowa.
7) Ponadto z Budżetu Gminy Łabowa przeprowadzono inwestycję w budynku remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabowej pn.: „Modernizacja nawierzchni na klatce
schodowej w budynku nr 171 w Łabowej” na kwotę 8 000,00zł.
8) Dodatkowo Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Łabowa pozyskiwały we
własnym zakresie dotacje z: Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,
Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników. Pracownicy Urzędu
Gminy Łabowa pomagali jednostkom OSP w pozyskaniu oraz rozliczeniach
otrzymanych dotacji.
9) W roku 2021 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczyły w następujących
zdarzeniach:


Akcje ratowniczo-gaśnicze (pożary) – Łabowa 4, Kamianna 4, Nowa Wieś 2,
Czaczów 1,



Miejscowe zagrożenia – Łabowa 53, Kamianna 13, Nowa Wieś 15, Czaczów 8,
Łosie 4,



Fałszywe alarmy – Łabowa 1, Kamianna 1



Pozostałe wyjazdy związane z działalnością statutową – Łabowa 42, Kamianna 5,
Nowa Wieś 7, Czaczów 4, Łosie 1



Ćwiczenia – Łabowa 6, Kamianna 3, Nowa Wieś 2, Łosie 1.

Ogółem 293 wyjazdy: Łabowa 106, Kamianna 23, Nowa Wieś 26, Czaczów 13, Łosie 6.
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10.3 Działalność organizacji pozarządowych oraz inicjatywy społeczne
1) Koła Gospodyń Wiejskich
Na terenie Gminy Łabowa funkcjonuje 6 Kół Gospodyń Wiejskich – KGW w Barnowcu, KGW
w Nowej Wsi, KGW w Roztoce Wielkiej, KGW w Łosiu, KGW w Kotowie oraz KGW
w Krzyżówce. Działają one w oparciu przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach oraz własnych statutach. Każde 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,
 KGW w Krzyżówce 10 członków.
Aktywność Kół Gospodyń Wiejskich:
 z inicjatywy KGW z Roztoki Wielkiej szerząc i dbając o tradycje naszego regionu jak
co roku przygotowano własnoręcznie kartki świąteczne, tradycyjne palmy wielkanocne
oraz kolorowe pisanki malowane woskiem.
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 Koło Gospodyń Wiejskich z Łosiego reprezentowało naszą Gminę na Jarmarku
w Miasteczku Galicyjskim organizowanym przez „Miodny Szlak”,
 Pani Agata Golonka zajęła III miejsce w Kategorii GOSPODYNI ROKU
w województwie małopolskim w plebiscycie zorganizowanym przez Gazetę
Krakowską,
 w dniu 20 listopada 2021 r. Koło Gospodyń Wiejskich z Krzyżówki wraz z Panem
radnym Pawłem Myjakiem oraz przedstawicielami klubu UKS Fenix odwiedzili dom
dziecka w Klęczanach z poczęstunkiem andrzejkowym. Panie z Koła wykonały także
dla dzieci stroiki bożonarodzeniowe.
 W dniu 15 sierpnia 2021 r. w Roztoce Wielkiej odbyły się dożynki. Wszystkimi
przygotowaniami zajęły się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Roztoki Wielkiej.
Podczas uroczystości czynny był również punkt szczepień przeciwko COVID-19.
Impreza

została

zrealizowana

przy

wsparciu

finansowym

Województwa

Małopolskiego.
 Koło Gospodyń Wiejskich z Krzyżówki startowało w konkursie „MałoPolska słodko
smakuje na Boże Narodzenie” z piernikiem staropolskim. Konkurs został
zorganizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy
w Krakowie.
 Koło Gospodyń Wiejskich z Roztoki Wielkiej brało udział w Małopolskim Festiwalu
Smaku zorganizowanym w Krynicy. Panie z Koła zaprezentowały swoje słynne pierogi.
2) Na terenie naszej gminy funkcjonuje ,,Zgrana Paka”, która zrzesza seniorów,
miłośników teatru oraz aktywnego spędzania czasu. Spotkania tej grupy odbywają się
regularnie co dwa tygodnie. W roku 2021,,Zgrana Paka”:
 wystąpiła na scenie podczas ,,Jesieni Łabowskiej”;
 brała udział w filmie instruktażowym o pierwszej pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łabowej ,,Gdzie jesteś Czerwony Kapturku”;
 brała udział w Ogólnopolskim czytaniu ,,Moralności Pani Dulskiej” w budynku GOK
w Łabowej;
 zorganizowano również wycieczki do Sandomierza, Częstochowy i Zakopanego.
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10.4 Poprawa jakości powietrza.
Pod koniec roku 2021 zgodnie z podpisanym porozumieniem w 2020 został uruchomiony punkt
informacyjno-konsultacyjny w ramach programu czyste powietrze. Przeszkoleni do tego
pracownicy pomagają wypełniać wnioski i uzyskać dofinansowanie Wnioskodawcom. Punkt
konsultacyjny działa w godzinach pracy Urzędu Giny Łabowa od poniedziałku do piątku.
W roku 2021 zostało zorganizowana spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy związane
z programem „Czyste Powietrze” na którym mieszkańcy mogli zapoznać się z zasadami
wypełniania wniosków oraz wymogami jakie stawia Wnioskodawcom program. Prowadzono
również doraźne kontrole w celu przeciwdziałania spalaniu odpadów powstających
w gospodarstwach 43 domowych w instalacjach nieprzystosowanych do tego mogących
niszczyć zdrowie i życie ludzkie oraz środowisko.
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11.

Pomoc Społeczna

11.1 Domy pomocy społecznej
Z tytułu pobytu trzech osób w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę
106 945,82 zł. Z uwagi, na stan zdrowia, osoby te wymagały całodobowej opieki, a gmina
nie była w stanie zapewnić im takiej opieki, gdyż nie posiada własnego Domu Pomocy
Społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowane ze
środków własnych.
11.2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej).
Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 5 971,41 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 10 osób.
11.3 Zasiłki celowe i pomoc w naturze
Wydatkowano 260.420,04 zł z przeznaczeniem na:
1) Zadania własne: finansowane ze środków własnych gminy – 122.900,06 zł w ramach
tych środków:
 568 osób z 130 rodzin 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;
 21 osób z 10 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.
2) Zadania własne: finansowane ze środków wojewody – 137.519,98 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
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o charakterze obowiązkowym i w całości finansowane jest ze środków budżetu
państwa. Taką formą pomocy objęto 178 osób z 60 rodzin.
11.4 Zasiłki stałe
Zadanie własne finansowane w całości ze środków Urzędu Wojewódzkiego w kwocie
88.472,32 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.

11.5 Dodatki mieszkaniowe.
Jest to zadanie własne gminy w całości finansowane ze środków własnych gminy.
Wydatkowano na ten cel 1 936,98 zł. W ramach tych środków wypłacono 1 rodzinie
dodatek mieszkaniowy.
11.6 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na ten cel wydatkowano 25 417,62 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze
obowiązkowym, zwykłymi usługami opiekuńczymi objęte są trzy 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. Jedna osoba otrzymuje tego rodzaju
usługi bezpłatnie. Natomiast 2 osoby, ze względu na swój dochód, partycypują w kosztach
świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 100 i 75% opłaty za usługi.
11.7 Posiłek w szkole i domu.
Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym składające się z dwóch
programów „Posiłek w szkole i w domu” oraz „Zasiłek na posiłek”. Ogólnie wydatkowano
133.771.92 zł, w tym ze środków własnych – 26.754,37 zł, ze środków budżetu państwa
107.017.55 zł. Taką formą pomocy objęto 88 dzieci. W okresie przerwanych zajęć
lekcyjnych i prowadzenia nauki zdalnej w szkole w związku z covid i zgodnie z decyzją
wojewody posiłek zastąpiono zasiłkiem na zakup posiłku – tą formą pomocy objęto
64 rodziny (289 osób).
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11.8 Gmina Łabowa kolejny już raz uczestniczyła w programie operacyjnym pn. „Pomoc
żywnościowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (FEAD). W roku 2021 z programu skorzystało 166 rodzin (622 osoby).
Gmina Łabowa w tym zakresie współpracuje z Caritasem Archidiecezji Krakowskiej
i w związku z tym nie ponosi żadnych kosztów finansowych.
11.9 Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.
Jest to zadanie zlecone. W Ramach programu wypłacono wynagrodzenia dla 18 opiekunów
prawnych w wysokości 91.683,77 zł. Opiekun prawny jest ustanawiany 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.
11.10 Rodziny zastępcze.
Pokryto częściowe koszty utrzymania czwórki dzieci, które postanowieniem Sądu
Rejonowego w Nowym Sączu zostały umieszczone rodzinach zastępczych oraz
w placówce opiekuńczo wychowawczej w Klęczanach. Łączna kwota wydatków
to 14.376,75 zł.
11.11 Pomoc materialna dla uczniów (stypendia szkolne).
Zadanie współfinansowane przez Gminę Łabowa w wysokości 29 484 zł oraz Małopolskie
Kuratorium Oświaty w wysokości 211.572 zł. Całkowity koszt realizacji to 241 056 zł.
Z takiej formy pomocy skorzystało 53 uczniów. Wypłacono zasiłki szkolne dla 46 uczniów.

11.12 Zadania z zakresu wspierania rodziny.
Są to zadania zlecone gminie ustawami, a koszty na realizacje zadań pochodzą z budżetu
państwa.
1) Świadczenie wychowawcze (500+) otrzymuje 784 rodzin, w tym 1489 dzieci.
Wydatkowana kwota na realizację tego zadania wynosi: 8.587.803.53 zł.
2) Świadczenia rodzinne otrzymuje 455 rodzin (1870 osób). Wydatki w 2021 roku
wyniosły 2 837 127,71 zł, poszczególne zadania wyglądały następująco:
a) zasiłek dla opiekuna – wydatkowana kwota wyniosła 26 040 zł;
b) świadczenia rodzicielskie wypłacane było 17 osobom. Wydatkowana kwota wyniosła
194 976,45 zł;
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c) specjalny zasiłek opiekuńczy (szo) wypłacany był 9 osobom. Wydatkowana kwota
wyniosła 96 100 zł;
d) zasiłek pielęgnacyjny wypłacany był 92 osobom. Wydatkowana kwota wyniosła
228 791 zł;
e) świadczenie pielęgnacyjne wypłacane było 37 osobom. Wydatkowana kwota wyniosła
698 814 zł;
f) opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne kosztowało 130 100,70 zł, składkę opłacono dla 33 osób;
g) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne kosztowało 11 679,20 zł;
h) świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono na 13 dzieci na łączna kwotę
74 097,80 zł;
11.13 Karta dużej rodziny
51 rodzin złożyło wnioski o wydanie karty dużej rodziny, wydano 144 kart dla osób
uprawnionych. Wydatkowana kwoto to 592,04 zł.
11.14 Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
7 rodzin było objętych programem Asystent rodziny. w tych rodzinach wychowuje się 33
dzieci. Programem objęte były rodziny mające problemy opiekuńczo - wychowawcze,
niezaradne życiowo, dysfunkcyjne (problemy z uzależnieniami). Wydatkowana kwota na
realizację tego zadania to 105 547,19 zł.
11.15 Projekty realizowane w ramach pomocy społecznej w 2021 r:
1) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ) na lata 2014-2020, podprogram
2021 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:

83

 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 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 2021 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 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
2019-2023.
Budżet państwa przekazywał dotacje na rzecz dożywiania na podstawie uchwały Rady
Ministrów z dnia 15 października 2018 roku 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.
3) Projekt konkursowy ogłoszony przez ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej
„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. 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
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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
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
2019 r. realizowany był projekt socjalny pt. „Senior z pasją”. Utworzona została grupa
wsparcia, w której brało udział 24 osób w wieku 60+. Uczestnicy projektu brali udział
w zajęciach florystycznych, zajęciach plastycznych, zajęciach z rękodzieła, zajęciach
kulinarnych, zajęciach ruchowych tj. Gimnastyka zdrowego kręgosłupa, nordic walking.
Ponadto w ramach projektu odbyły się także: spotkanie z podróżnikiem, warsztaty
kulinarne i florystyczne, z rękodzieła, zorganizowano dwa wyjazdy integracyjne do Tylicza
i do Łącka. Celem projektu socjalnego była aktywizacja osób w wieku 60+, zachęcenie do
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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. W projekcie socjalnym uczestniczyło 24 seniorów. Koszt
programu wyniósł 31 132,50 zł, na które złożyły się środki z budżetu państwa w wysokości
24 906,00 zł oraz środki własne gminy w wysokosci 6 226,50 zł.

11.16 Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2021 rok.
Na realizację programu zaplanowano w 2021 r. 92 774,82 zł a wydatkowano 81 167,05 zł
na następujące zadania:.
1) zakupiono programy profilaktyczne „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz „Postaw na
rodzinę”. Programy te były realizowane w szkołach, a koszt ich zakupu wyniósł
2 534,00 zł
2) program

„Przeciw

pijanym

kierowcom”

realizowany

był

przy

współpracy

z Komisariatem Policji w Nawojowej.
3) Ponadto w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych sfinansowano :
 wypłacono wynagrodzenia dla prawnika oraz psychologa świadczących nieodpłatne usługi
dla mieszkańców gminy oraz wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia
pozalekcyjne z zakresu profilaktyki uzależnień a także wynagrodzenie członków gminnej
komisji rozwiązywania problemów w łącznej kwocie 37 706,05 zł,
 zorganizowano wyjazdowe zajęcie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych z terenu gminy Łabowa w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na
rodzinę”. Pokryto dowóz dzieci na spotkanie w Sromowcach w kwocie 1 200 zł
 wykonano modernizację zaplecza socjalnego i sali dydaktycznej w świetlicy w Łosiu za
kwotę 35.000,00 zł, w świetlicy odbywać się będą zajęcia w ramach gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 zorganizowano piknik rodzinny w Łabowej w sierpniu 2021 r. wydatkowana kwota to
4 727 zł.
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11.17 Realizacja Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.
W ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano zakupiono
materiały edukacyjne do szkół funkcjonujących na terenie gminy Łabowa o tematyce
przeciwdziałaniu narkomanii i innych uzależnień w kwocie 1 230 zł. Sfinansowano za
kwotę 600 zł przewóz osób na spektakl teatralny, który poruszał tematu uzależnień
z zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniom.
W obu programach niewykorzystane środki za 2021 rok zostaną wykorzystane w 2022
roku.
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12.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2022 roku

Lp. Nazwa zadania

Lata realizacji Stan zaawansowania

1.

Zwiększenie dostępności Urzędu
Gminy Łabowa poprzez wdrożenie
2021 – 2022
e- usług dla mieszkańców Gminy
Łabowa

Ogłoszenie postępowania
przetargowego na wyłonienie
wykonawcy usługi i dostawy sprzętu.

2.

Budowa ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury
turystyczno - rekreacyjnej,
Łabowa otwarta na świat

2021 – 2022

Zawarto umowę z Urzędem
Marszałkowskim na dofinansowanie
i ogłoszono postępowanie
o udzielenie zamówienia, wyłoniono
wykonawcę robót

3.

Opracowanie Strategii Rozwoju
Gminy Łabowa do roku 2035

2021 – 2022

Zawarto umowę z wykonawcą.
Zadanie w trakcie realizacji.

4.

Dowożenie uczniów do szkół Dowóz uczniów do szkół
podstawowych i gimnazjum na
terenie Gminy Łabowa

2021 – 2022

W postępowaniu w trybie
podstawowym wyłoniono
wykonawcę usługi. Zadanie w trakcie
realizacji.

5.

Zimowe utrzymanie dróg
gminnych - Zapewnienie
2021 – 2022
bezpieczeństwa ruchu na drogach
gminnych

Ogłoszono postępowanie na
wyłonienie wykonawców wykonania
usługi, podpisano umowy
z wykonawcami. Realizację
zamówienia rozpoczęto w listopadzie
2021 r.

6.

Wymiana okładziny schodów
wejściowych do budynku szkoły
podstawowej w Roztoce Wielkiej - 2021 – 2022
Zabezpieczenie prawidłowego
funkcjonowania szkoły

Podpisanie umowy z wykonawcą,
rozpoczęcie prac i wykonanie prac
rozbiórkowych.

7.

Zakup energii elektrycznej w
ramach grupy zakupowej energii
elektrycznej Nowy Sącz 2021 Zabezpieczenie energii
elektrycznej

Podpisano umowę z dostawcą.
Zadanie w trakcie realizacji.

8.
9.

2022 – 2023

Audyt wewnętrzny - Kontrola
2021 – 2022
zarządcza
Analiza ryzyka ujęcia wody dla
Urzędu Gminy - Poprawa jakości 2021 – 2022
wody w Urzędzie

Opracowanie zmiany studium
10. uwarunkowań i kierunków
2020 – 2022
zagospodarowania przestrzennego
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Podpisanie umowy ze zleceniobiorcą.
Zadanie w trakcie realizacji.
Podpisano umowę z wykonawcą.
Zadanie w trakcie realizacji.
Wykonano opracowanie
ekofizjograficzne, analizę
istniejącego stanu zagospodarowania
oraz wykaz złożonych wniosków
wraz z propozycją ich rozpatrzenia.

"Centrum Aktywizacji Społecznej"
Budowa budynku użyteczności
11.
2021 – 2022
publicznej wraz z infrastrukturą
techniczną

Zakończono opracowanie i uzyskano
prawomocne pozwolenie na budowę
budynku użyteczności publicznej
wraz z infrastrukturą techniczną
„Centrum Aktywizacji Społecznej
w Gminie Łabowa” w Nowej Wsi.
Przygotowanie dokumentacji do
ogłoszenia zamówienia

Budowa infrastruktury
rekreacyjnej, wypoczynkowej i
12. historycznej pn. Łabowa otwarta
na świat - interaktywna odyseja
sądeckich partyzantów

2021 – 2023

Zlecono dokumentacje projektową.

2021 – 2022

Ogłoszono postępowanie oraz
wyłoniono wykonawcę, zawierając
umowę na wykonanie i montaż 26
wiat przystankowych na terenie
Gminy.

Modernizacja wiat
13. przystankowych w Gminie
Łabowa

Opracowanie pełnobranżowej
dokumentacji projektowej dla
14.
2021 – 2022
budowy sieci kanalizacynej w
miejscowości Maciejowa - II etap

Wykonano dokumentację
geologiczną

Wykonanie dokumentacji
projektowej dla budowy
chodników wraz z oświetleniem
15.
2021 – 2022
drogowym drogi krajowej numer
75 w miejscowości Nowa Wieś Gmina Łabowa

Wyłonienie wykonawcy, podpisanie
umowy na wykonanie dokumentacji
projektowej.

Modernizacja i rozbudowa
16. oczyszczalni ścieków Maciejówka 2022 – 2023
w Gminie Łabowa

Przeprowadzono analizę pod kątem
wyłonienia wykonawcy opracowania
pn. Program Funkcjonalno-Użytkowy
stanowiący załącznik do
postępowania o udzieleni
zamówienia.

Wykonanie dokumentacji
projektowej przebudowy
skrzyżowania na drodze krajowej
17.
2021 – 2023
nr 75 z drogą powiatową 1521K
oraz drogą gminną nr K291621 w
miejscowości Roztoka Wielka

Ogłoszono postępowanie i wyłoniono
wykonawcę.

Budowa oświetlenia ulicznego
18. drogi krajowej numer 75 w m.
Maciejowa

Podpisano umowę z wykonawcą oraz
dokonano odbioru robót.

2021 – 2022
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Opracowanie pełnobranżowej
dokumentacji projektowej dla
19. budowy sieci kanalizacyjnej w
2020 – 2022
miejscowości Krzyżówka,
Roztoka Wielka, Łosie, Składziste
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Odebrano opracowanie dokumentacji
projektu budowlanego w zakresie
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
dla miejscowości Krzyżówka,
Maciejowa, Składziste. Złożono
w organie architektonicznym
zgłoszenie wykonania robót
budowlanych.
Dla miejscowości Roztoka Wielka
i Łosie trwają prace projektowe.

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.
5) W dniu 19 października 2021 roku Gmina w wyniku postępowania konkursowego
podpisała umowę na przygotowanie nowej Strategii Rozwoju Gminy Łabowa do 2035 roku
z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego w Krakowie. Wartość zlecenia to 14 514 zł.
Termin zakończenia realizacji projektu to 30 listopada 2022 roku.

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 2016 r. oraz zmieniającą
Uchwałą Nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 4 maja 2017 r., 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 Ożywienie społeczno - gospodarczo-
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kulturalne 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,
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 2021
zrealizowano:
1. Rewitalizacja centrum miejscowości Łabowa:
1) W zakresie termomodernizacji budynku szkoły w Łabowej Gmina w 2020 r. 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 przewidywał 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:
a) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Nowej Wsi;
b) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu
w Łabowej
c) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej

im. Marii Konopnickiej

w Czaczowie.
Decyzją

Ministerstwa

Klimatu

i

Środowiska

wniosek

o

dofinansowanie

pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Łabowa” złożony przez
Gminę Łabowa został umieszczony na liście rezerwowej.
2) W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych został złożony wniosek
pn. „Łabowa otwarta na świat – interaktywna odyseja sądeckich partyzantów” na budowę
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infrastruktury rekreacyjno, wypoczynkowo, historycznej. W ramach inwestycji wykonana
będzie ścieżka rekreacyjna, miejsca postojowe, punkty wystawowe, ogród sensoryczny,
zadaszona scena, oświetlenie, infrastruktura parkowa. Rozpoczęcie inwestycji 2021 r.
a planowane zakończenie w 2023 r. W roku 2021 r. został zlecony projekt
zagospodarowania terenu.
2. Rewitalizacja centrum miejscowości Nowa Wieś:
1) Przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi powstało boisko wielofunkcyjne o wymiarach
22x44 m, nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej co pozwala na grę w piłkę nożną,
koszykówkę, siatkówkę. Boisko zostało wyposażone w oświetlenie led, trybuny, stojaki
i ławki, boisko zostało zdrenowane i ogrodzone.
Z dniem 1 września 2021 r. boisko zostało oddane do użytkowania.
Całkowity koszt inwestycji 514 083,00 zł, współfinansowane z Ministerstwa Sportu
i Turystyki w kwocie 239 562,90 zł.
2) Uzyskano zmianę pozwolenia na budowę Centrum Aktywizacji Społecznej, została
przygotowana dokumentacja przetargowa.
3) Wykonano remont drogi gminnej nr 291619K w km 0+000-0+245 w miejscowości Nowa
Wieś - Osiedle. W ramach prac została wymieniona nawierzchnia asfaltowa, wykonano
zjazdy na posesje. Koszt remontu drogi Nowa Wieś Osiedle 185 908,08 zł
3. Rewitalizacja centrum miejscowości Roztoka Wielka:
Zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Roztoce
Wielkiej polegało na rewitalizacji istniejącego obiektu sportowego, w centrum miejscowości
Roztoka Wielka, zlokalizowanego przy szkole podstawowej. Wykonane boisko sportowe
jest obiektem ogólnodostępnym zarówno dla uczniów, młodzieży jak i mieszkańców. Zakres
rzeczowy modernizowanej nawierzchni boiska o wymiarach 18 m x 30 m obejmowało:
roboty ziemne: przygotowanie podłoża, wykonanie warstwy podkładowej boiska – warstwa
podsypkowa ze żwiru i warstwa podbudowy z betonu jamistego oraz montaż elastycznej
przepuszczalnej warstwy podbudowy żwirowej z klejem poliuretanowym grubości 3,5 cm,
położenie nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dwuwarstwowej gr. 13 mm – 540
m2; Drenaż; Dostawa i montaż elementów wyposażenia boisk: do siatkówki, koszykówki,
bramki do piłki ręcznej; Oświetlenie boiska; Ogrodzenie boiska o wysokości 5 m –
piłkochwyt; Trybuny systemowe.
Zadanie było współfinansowane z dotacji celowej marszałka Województwa Małopolskiego
w ramach programu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”.
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Całkowity koszt 405 038,85 zł, z pomocy finansowej WM 119 670,00 zł.
W ramach prac remontowych wykonano prace na zewnątrz budynku tj. chodnik oraz opaskę
oraz odwodnienie.
4. 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. Inwestycja jest w trakcie realizacji, trwają prace wykończeniowe
oraz z zagospodarowaniem terenu. Koszty budowy w 2021 r. wyniosły 2,6 mln,
finansowanie ze środków własnych oraz pożyczki udzielonej przez MARR.
5. Oprócz projektów inwestycyjnych realizowane były także ujęte w GPR projekty
uzupełniające tzw. nieinwestycyjne w zakresie:
- Aktywizacji społeczno- zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
- Aktywizacji kulturalno- społeczna osób starszych
- Edukacji sportowej dzieci i młodzieży
- Promocji kultury i tradycji lokalnych.
- W ramach karty projektu Bezpieczny na drodze podejmowane były działania przez szkoły
podstawowe z terenu gminy.
- Promocja oferty turystyczno- kulturalnej Gminy Łabowa
13.3 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łabowa
na 2021 rok.
Opis programu znajduje się w dziale dotyczącym realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
13.4 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2021 rok dla Gminy Łabowa
Opis programu znajduje się w dziale dotyczącym realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

13.5

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
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– 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
obejmują przede wszystkim ochronę powietrza, wód, powierzchni ziemi, zasobów
przyrodniczych,

środowiska

akustycznego

elektromagnetycznym.
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oraz

ochronę

przed

promieniowaniem

