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WPROWADZENIE 

 

Na podstawie art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2009 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2020 

r. poz. 713, z późn. zm.) Wójt Gminy Łaziska przedstawia niniejszy raport o stanie Gminy Łaziska w 

roku 2020. 

 
Raport zawiera informacje dotyczące polityk, programów i strategii realizowanych przez gminę, a 

także wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy w tym okresie. 

Celem przygotowania niniejszego Raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i 

społeczną Gminy Łaziska. W tym celu zostały zgromadzone dane o wszystkich aspektach funkcjonowania 

Gminy według danych dostępnych na dzień opracowania Raportu i roku poprzedzającego jego wykonanie 

czyli 2020.  

Raport pokazuje pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny 

możliwości dalszego rozwoju Gminy. Jest on opisem stanu, do którego będzie się można odwoływać w 

trakcie realizacji strategii. 

Raport zawiera analizę następujących obszarów tematycznych Gminy: 

 finanse Gminy; 

 oświata i wychowanie; 

 pomoc społeczna i ochrona zdrowia; 

 bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.; 

 oświata i wychowanie 

 kultura i sport  

 działania promocyjne  

 zagospodarowanie przestrzenne 

 inwestycje gminne; 

 gospodarkę komunalną 

 działalność gospodarczą 

 ochronę środowiska 

 gospodarowanie odpadami. 

 

Analiza zgromadzonych danych pozwala na zidentyfikowanie zarówno atutów Gminy, jak i pewnych 

braków i problemów. Atuty są tymi elementami, na których należy bazować planując dalszy rozwój Gminy, 

z kolei usunięcie bądź zniwelowanie braków i problemów to zadania, których realizacja powinna przyczynić 

się do lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców i przyjezdnych, a więc zwiększenia atrakcyjności Gminy. 

Informacje zebrane i przeanalizowane w niniejszym dokumencie pochodzą z wielu źródeł i są wynikiem 

prac szerokiego grona osób, reprezentujących m.in.: 

 Urząd Gminy w Łaziskach 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach 

 Biblioteki Gminnej i Domu Kultury w Łaziskach 

 Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Łaziskach 

 

Dla opracowania Raportu szczególnie cenne okazały się dokumenty, będące w posiadaniu Urzędu Gminy, 

takich jak Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, raporty z wykonania 

budżetu Gminy, czy sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek gminnych. 

Bardzo przydatne okazały się także informacje o Gminie, zamieszczone na stronach internetowych, jak 

również dane udostępniane przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lublinie. 

 

Prace nad niniejszym Raportem były realizowane na podstawie sprawozdań, raportów i informacji 

przedłożonych przez kierownictwo poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Łaziskach 

oraz Gminnych Jednostek Organizacyjnych. 

Z ramienia Urzędu Gminy koordynatorem prac była Joanna Kramek – zastępca Kierownika Urzędu Stanu 

Cywilnego w Łaziskach. Całość raportu została zredagowana przez: Joannę Kramek – zastępcę 

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łaziskach i Renatę Czaplę – Skarbnika Gminy Łaziska. 
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I. Charakterystyka Gminy Łaziska 

1. Położenie i powierzchnia gminy 

Gmina Łaziska położona jest w południowo – wschodniej części Polski – w zachodniej części 

województwa lubelskiego w powiecie Opole Lubelskie, ma kształt zbliżony do prostokąta o długości z 

północy na południe 14 km, a ze wschodu na zachód około 7 km. Gmina znajduje się na granicy trzech 

subregionów: Wyżyny Lubelskiej oraz Kotliny Chodelskiej i Wzniesień Urzędowskich. Część północna 

gminy jest płaska i silnie zalesiona, część południowa lekko falista. Zachodnią granicę gminy stanowi dolina 

Wisły. Cały obszar gminy podlega ochronie krajobrazu. Część gminy wchodzi w skład Chodelskiego 

Obszaru Chronionego, część stanowi fragment Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Od północy 

sąsiaduje z gminą Wilków, od północnego wschodu z gminą Karczmiska, od wschodu z gminą Opole 

Lubelskie, od południa z gminą Józefów n/Wisłą. Od zachodu sąsiaduje z gminami Chotcza i Solec 

należącymi do województwa mazowieckiego, granicę z tymi gminami stanowi rzeka Wisła. 

W układzie administracyjnym Rzeczpospolitej Polskiej (od 1 stycznia 1999r.) Gmina Łaziska należy 

do województwa lubelskiego, powiatu opolskiego. Zajmuje powierzchnię 109.32 km2, w tym 65.8% zajmują 

użytki rolne, 25.3% lasy, 3.3% wody. 

W skład gminy wchodzi 24 sołectwa, które stanowią jednostki pomocnicze Gminy: 

1) Braciejowice; 

2) Głodno; 

3) Grabowiec; 

4) Janiszów; 

5) Kamień; 

6) Koło;  

7) Kosiorów; 

8) Kępa Piotrawińska;  

9) Kopanina Kamieńska; 

10) Kopanina Kaliszańska; 

11) Las Dębowy;  

12) Łaziska;  

13) Kolonia Łaziska;  

14) Niedźwiada Duża; 

15) Niedźwiada Mała;  

16) Nieciecz;  

17) Piotrawin;  

18) Trzciniec;  

19) Wojciechów;  

20) Wrzelów;  

21) Zakrzów; 

22) Zgoda; 

23) Kępa Solecka; 

24) Kępa Gostecka. 

Ukształtowanie powierzchni gminy charakteryzuje się niemal zupełnym brakiem form wyraźnych i 

ostrych, a także większych deniwelacji. Choć różnice wzniesień na obszarze gminy sięgają 90 m to jedyną 

bardziej wyrazistą formą pozostaje fragment zbocza przełomowej doliny Wisły w południowo – zachodnim 

narożniku gminy. Większość jej powierzchni zajmują rozległe, płaskie obszary, zrównań podstokowych, 

bardzo łagodnie nachylone zbocza i lekko sfalowane fragmenty zrównań wierzchniowych. 

Niemal cały obszar gminy włączono w nadwiślański system obszarów chronionych. Południowa 

część gminy wchodzi w obręb otuliny Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego, zaś północna w obręb 

Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  
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W obszarze gminy Łaziska występuje wiele elementów środowiska cennych przyrodniczo. Najbardziej 

wartościowe elementy o dużej atrakcyjności przyrodniczej i krajobrazowej są objęte ochroną:  

- Wrzelowiecki Park Krajobrazowy wraz z otuliną, 

- Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu,  

- Rezerwat “Wyspy Gniazdkowskie” wraz z otuliną, 

- zespół przyrodniczo-krajobrazowy “Las Powiślański - Grodzisko Chodlik”, “Las Grodzieński” i “Skarpa 

Nadwiślańska”, 

- lasy ochronne, 

- korytarz ekologiczny doliny rzeki Wisły 

- strefy ochronne ujęć wód podziemnych. 

 

Położenie gminy na tle mapy woj. lubelskiego  

Proporcje różnych typów użytkowania gruntów dla gminy świadczą o wyraźnie sadowniczej 

specjalizacji wielu gospodarstw. Gmina wyróżnia się w województwie najwyższą powierzchnią sadów 

wynoszącą ok. 4.365 ha (60,55 % użytków rolnych) – w roku 2009 było ich znacznie mniej. Należy przy 

tym zaznaczyć, że są to wyłącznie sady prywatne. Mniejszą powierzchnię mają grunty orne ok. 2.171 ha 

(30,95 % użytków rolnych). Lasy zajmują obszar ok. 2.750 ha (25,3 %). Lesistość gminy, pomimo że nieco 

wyższa niż przeciętna dla województwa lubelskiego, jest niższa niż średnia dla kraju. Lasy tworzą dwa 

główne kompleksy – jeden położony na południowo – zachodniej rubieży gminy łączy się z lasami 

Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego, drugi rozdziela teren gminy na dwie części stanowiąc zachodnią 

część dużego masywu leśnego ciągnącego się aż po Opole Lubelskie. Stosunkowo duży odsetek obszaru 

gminy stanowią pozostałe grunty i nieużytki – 609 ha (5,6 %). Niezależnie od oficjalnych danych 

statystycznych trudno dokładnie ocenić ich obszar, jako że okresowo napełniające się wodą starorzecza 

i zagłębienia deflacyjne mogą być klasyfikowane różnie w zależności od okresu spisowego. Podobne 

wątpliwości mogą dotyczyć obszaru między wałami powodziowymi Wisły, gdzie po każdym większym 

wezbraniu zmieniają kształty i powierzchnie kępy i ławice. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzelowiecki_Park_Krajobrazowy
http://chodel.webpark.pl/chochk.htm
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2. DEMOGRAFIA GMINY 

Liczba i struktura ludności 

 

Teren gminy Łaziska ogólnie zamieszkuje - 4887 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2020 roku) z czego 

niewiele większą część stanowią kobiety - 2479 mieszkanek, mężczyźni natomiast resztę, tj. 2408 

mieszkańców (stan na 31 grudnia 2020 roku). Analizując liczbę ludności, daje się zaobserwować 

utrzymywanie się jej na zbliżonym poziomie na przestrzeni dwunastu miesięcy samego 2020 roku, 

praktycznie w każdym miesiącu 2020 roku zauważalny jest wzrost liczby mieszkańców w gminie Łaziska. 

Biorąc pod uwagę ostatnie lata, tj. 2017 – 2020 zauważamy niewielki spadek jak i wzrost liczby 

mieszkańców w poszczególnych latach. Prognozy demograficzne przewidują proces niewielkiego, ale 

systematycznego wzrostu liczby ludności na terenie Gminy, jednak w porównaniu do poprzedniego roku 

mamy spadek. 

 

 

Wpływ na liczbę ludności w gminie, oprócz przyrostu naturalnego, ma saldo migracji. Fakt osiedlania się na 

terenie gminy nowych mieszkańców, przybywających z miast okolicznych regionów, świadczy o jej 

atrakcyjności i ma duże znaczenie dla perspektywy dalszego rozwoju. Jednak spora liczba mieszkańców 

osiedlających się na terenach gminy Łaziska często zamieszkuje, przebywa nie dokonując takiej czynności 

jak zameldowanie się na pobyt stały czy czasowy, uzasadniając swoje decyzje tym, że w pewnych latach 

ludność została wprowadzona w błąd – miał być zniesiony obowiązek meldunkowy. 

Urodzenia w gminie Łaziska 

 

 

 

 

Rok  Liczba ludności 
Wzrost w stosunku do 

roku poprzedniego 

2017 4919 47 

2018 4968 49 

2019 4919 - 49 

2020 4887 - 32 

Rok  Chłopcy  Dziewczynki  Razem  

2017 27 20 47 

2018 24 25 49 

2019 27 30 57 

2020 22 19 41 

Ogółem  100 94 194 
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Zgony w gminie Łaziska 

 

 

Liczba stałych mieszkańców, według stanu na dzień 31.12.2020 r., na podstawie prowadzonego przez gminę 

rejestru mieszkańców, kształtuje się następująco (dane uzyskane z ewidencji ludności): 

Miejscowość (sołectwo) Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2020 r.) 

Braciejowice 452 

Głodno 221 

Grabowiec 33 

Janiszów 197 

Kamień 319 

Kamień-Kolonia 57 

Kępa Gostecka 335 

Kępa Piotrawińska 75 

Kępa Solecka 93 

Kolonia Łaziska 167 

Koło 60 

Kopanina Kaliszańska 130 

Kopanina Kamieńska 154 

Kosiorów 72 

Las Dębowy  267 

Łaziska 459 

Niedźwiada Duża  

(w tym Nieciecz) 

276 

Rok  Mężczyźni  Kobiety  Razem  

2017 35 30 65 

2018 26 27 53 

2019 31 33 64 

2020 33 40 73 

Ogółem  125 130 255 
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Niedźwiada Mała 52 

Piotrawin 242 

Piotrawin-Kolonia 89 

Trzciniec 265 

Wojciechów  122 

Wrzelów  198 

Zakrzów 326 

Zgoda 226 

Ogółem 4887 

 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę analizę przyrostu naturalnego, to analizując dane liczbowe przedstawione w 

tabeli poniżej w odniesieniu do Gminy Łaziska zauważamy współczynnik przyrostu naturalnego w postaci 

liczby ujemnej, czyli mamy do czynienia nie z przyrostem naturalnym, a z ubytkiem naturalnym na terenie 

Gminy Łaziska. 

Przyrost naturalny w gminie Łaziska 

 2017 2018 2019 2020 

Współczynnik 

przyrostu 

naturalnego 

urodzenia 47 49 57 41 0,00 

zgony 65 65 64 73 0,01 

przyrost 

naturalny  
-18 -16 -7 -32 - 0,01 

Podstawowe dane, dotyczące ludności Gminy przedstawiono w poniższej tabeli: 

Liczba ludności w gminie Łaziska w 2020 roku 

Ludność 
Kobiety na 100 

mężczyzn 

Współczynnik 

przyrostu 

naturalnego Ogółem Mężczyźni Kobiety 

4887 2408 2479 97% 0,53 

Biorąc pod uwagę strukturę wieku ludności okazuje się, że porównywalna jest liczba mężczyzn i kobiet na 

terenie Gminy Łaziska. W wieku przedprodukcyjnym w Gminie Łaziska jest 1960 mężczyzn i o 74 więcej 

kobiet – 2034. Podczas gdy dla osób w wieku powyżej 18 lat proporcje te są już bardziej zauważalne. W 

wieku produkcyjnym mamy 1611 mężczyzn i o 302 mniej kobiet – 1309. Analizując wiek poprodukcyjny w 

Gminie Łaziska zauważalny jest znów wzrost liczby kobiet – 725 nad mężczyznami – 349 (różnica 376 

osób). 
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Ludność w podziale na wiek przed-, po- i produkcyjny 

Wiek 

Liczba osób na dzień 31.12.2020 r. 

Kobiety Mężczyźni Razem 

Przedprodukcyjny (kobiety i mężczyźni w wieku 

do 18 lat) 
2034 1960 3994 

Produkcyjny (kobiety w wieku 18-59 lat i 

mężczyźni w wieku 18-64 lat) 
1309 1611 2920 

Poprodukcyjny (kobiety w wieku powyżej 60 lat 

i mężczyźni w wieku powyżej 65 lat) 
725 349 1074 

RAZEM 4068 3920 7988 

 

Gminę charakteryzuje wysoki udział ludności w wieku przedprodukcyjnym – 3994 mieszkańców oraz 

produkcyjnym – 2920 mieszkańców. Gmina Łaziska posiada w grupie przedprodukcyjnej ponad 81% 

ludności w porównaniu do liczby mieszkańców w 2020 roku. Nieco mniejsze dysproporcje zachodzą, gdy 

analizujemy udział ludności w wieku produkcyjnym – około 60 % oraz zauważalna różnica jest w 

poprodukcyjnej grupie – około 22 %. 

Zmiana proporcji między różnymi grupami wiekowymi znacząco wpływa na rynek pracy, bowiem decyduje 

o liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Wejście na rynek pracy kolejnych roczników „wyżu 

demograficznego” (osoby urodzone na początku lat 80-tych – 1980-1986 – 514 osoby, tj. około 18% całej 

populacji wieku produkcyjnego), przy tendencjach wzrostowych w gospodarce, zwiększa potencjał siły 

roboczej, a z drugiej strony, przy recesji gospodarczej – jak to jest obecnie - może spowodować wzrost 

bezrobocia w Gminie. Obserwuje się wzrastającą skłonność młodych ludzi do emigrowania ze wsi oraz 

małych miasteczek do większych ośrodków czy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Niekorzystnym 

zjawiskiem jest przy tym zdecydowanie większa mobilność osób lepiej wykształconych i znających kilka 

języków obcych oraz posiadających wyższe wykształcenie. 

 

3. WŁADZE GMINY: 

1) Wójt Gminy Łaziska - Karol Grzęda 

2) Przewodniczący Rady Gminy Łaziska - Marcin Gazda 

3) Sekretarz Gminy – Joanna Kramek 

4) Skarbnik Gminy - Renata Czapla 

 

4. Organy stanowiące Gminy Łaziska  

Zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z 

późn. zm.) organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy. Obecnie urzędująca Rada Gminy 

Łaziska składa się, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z 15 radnych wybranych na 

5 letnią kadencję w wyborach przeprowadzonych dnia 21 października 2018 r. Przewodniczącym Rady 

Gminy Łaziska został, zgodnie z decyzją Rady, Pan Marcin Gazda a jego zastępcą Pan Jacek Kutyna. 

Zgodnie z cyt wyżej ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 56, § 69 i § 95 ust. 1 

Statutu Gminy Łaziska, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLI/215/2018 Rady Gminy Łaziska z dnia 

16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łaziska (Dziennik Urzędowy Województwa 
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Lubelskiego z 2018 r. poz. 4957, z późn. zm.) Rada powołuje ze swego grona stałe i doraźne komisje do 

wykonywania określonych zadań, które pełnią wobec niej funkcję pomocniczą. Obecnie, zgodnie z 

ustaleniami Statutu Gminy Łaziska funkcjonuje 5 Komisji stałych przy Radzie Gminy Łaziska: 

1) Komisja Rewizyjna; 

2) Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego; 

3) Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska; 

4) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych; 

5) Komisja skarg, wniosków i petycji. 

Uchwałą Nr I/32018 z dnia 22 listopada 2018 roku Rada Gminy Łaziska ustaliła ilość członków i składy 

osobowe poszczególnych komisji stałych. 

5. Realizacja uchwał Rady Gminy podjętych w 2020 roku  

Realizując swój ustawowy obowiązek i uprawnienie Rada Gminy Łaziska obecnej kadencji, w 2020 

roku, podjęła następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr XIV/90/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych. 

2. Uchwała Nr XIV/91/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Łaziska na rok szkolny 2019/2020. 

3. Uchwała Nr XIV/92/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt. 

4. Uchwała Nr XIV/93/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do 

sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Łaziska. 

5. Uchwała Nr XIV/94/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr 

XIII/86/2019 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 

rok 2020. 

6. Uchwała Nr XIV/95/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. 

7. Uchwała Nr XV/96/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Łaziska na rok szkolny 2020/2021. 

8. Uchwała Nr XV/97/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łaziska, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Łaziska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

9. Uchwała Nr XV/98/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu. 

10. Uchwała Nr XV/99/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaziska. 

11. Uchwała Nr XV/100/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 23 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr 

XIII/86/2019 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 

rok 2020. 

12. Uchwała Nr XV/101/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. 

13. Uchwała Nr XVI/102/2020 Rady Gminy W Łaziskach z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łaziska. 

14. Uchwała Nr XVI/103/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łaziska. 
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15. Uchwała Nr XVI/104/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 sierpnia 2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie przez Gminę Łaziska porozumienia dotyczącego przystąpienia do opracowania i wdrażania 

Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Józefów nad 

Wisłą, Gminę Łaziska, Gminę Wilków na lata 2021-2027  z perspektywą do 2035 r.  

16. Uchwała Nr XVI/105/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 sierpnia 2020 w sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego między Gminą Łaziska i Gminą Opole Lubelskie dotyczącego 

powierzenia Gminie Opole Lubelskie zadania publicznego w zakresie oświaty. 

17. Uchwała Nr XVI/106/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 sierpnia 2020 w sprawie regulaminu 

ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Łaziska. 

18. Uchwała Nr XVI/107/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Łaziska wotum zaufania. 

19. Uchwała Nr XVI/108/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łaziska z wykonania 

budżetu za 2019 rok. 

20. Uchwała Nr XVI/109/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Łaziska z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. 

21. Uchwała Nr XVI/110/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 sierpnia 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr 

XIII/86/2019 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 

rok 2020. 

22. Uchwała Nr XVI/111/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. 

23. Uchwała Nr XVII/112/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 września 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr 

XIII/86/2019 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 

rok 2020. 

24. Uchwała Nr XVII/113/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie dokonania 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

25. Uchwała Nr  XVIII/114/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy Gminy Łaziska  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

26. Uchwała Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok. 

27. Uchwała Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łaziska na rok 2021. 

28. Uchwała Nr XVIII/117/2020  Rady Gminy Łaziska z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki 

tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. 

29. Uchwała Nr XVIII/118/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 20 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę 

Nr XIII/86/2019 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2020. 

30. Uchwała Nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie dokonania 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

31. Uchwała Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do 

sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Łaziska. 

32. Uchwała Nr XIX/121/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wielkości i 

terminu wnoszenia składki członkowskiej do Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w 

Bełżycach na rok 2021. 
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33. Uchwała Nr XIX/122/2020  Rady Gminy Łaziska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej. 

34. Uchwała Nr XIX/123/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Łaziska na 2021 rok. 

35. Uchwała Nr XIX/124/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021. 

36. Uchwała Nr XIX/125/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 22 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr 

XIII/86/2019 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 

rok 2020. 

37. Uchwała Nr XIX/126/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Realizacja uchwał: 

 

Uchwała Nr XIV/90/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych została 

przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie i do Wydziału Prawnego i Nadzoru Lubelskiego 

Urzędu Wojewódzkiego – celem sprawdzenia jej zgodności z prawem. Organy nadzoru nie miały żadnych 

zastrzeżeń do jej zapisów. Została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 

dnia 13 marca 2020 r., poz. 1860 i po upływie 14 dni od dnia publikacji jest stosowana na terenie gminy 

Łaziska. Ustaliła ona szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Łaziska w tym w  schronisku dla osób bezdomnych i w 

schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

 

Uchwała Nr XIV/91/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Łaziska na rok szkolny 2019/2020 została przekazana do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Lublinie i do Wydziału Prawnego i Nadzoru Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – 

celem sprawdzenia jej zgodności z prawem. Organy nadzoru nie miały żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. 

Została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 13 marca 2020 r., 

poz. 1861 i po upływie 14 dni od dnia publikacji jest stosowana na terenie gminy Łaziska – średnia cena 

jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020 ustalona została na poziomie: 

1) za 1 litr benzyny bezołowiowej – 4,98 zł; 

2) za 1 litr oleju napędowego – 5,06 zł; 

3) za 1 litr gazu (LPG) – 2,25 zł. 

 

Uchwała Nr XIV/92/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt została przekazana do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie i do Wydziału Prawnego i Nadzoru Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego – celem sprawdzenia jej zgodności z prawem. Organy nadzoru nie miały żadnych 

zastrzeżeń do jej zapisów. Została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 

dnia 13 marca 2020 r., poz. 1862 i po upływie 14 dni od dnia publikacji jest stosowana na terenie gminy 

Łaziska – Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 

roku realizowany był zgodnie z zapisami ww. uchwały. 

 

Uchwała Nr XIV/93/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do 

sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łaziska została przekazana do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Lublinie – celem sprawdzenia jej zgodności z prawem. Organ nadzoru nie miał żadnych 
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zastrzeżeń do jej zapisów. Zgoda na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 

dotyczyła nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łaziska, położonej w Łaziskach, oznaczonej nr 

ewidencyjnym 695/12 o powierzchni 0,06 ha, dla której prowadzona była księga wieczysta KW Nr 

LU1O/00034471/3. Został ogłoszony przetarg na zbycie ww. nieruchomości – nabywca zakupił ją za cenę 

11.270 zł. na powiększenie przylegającej do ww. nieruchomości nieruchomości sąsiedniej, której jest 

właścicielem. 

 

Uchwała Nr XV/96/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Łaziska na rok szkolny 2020/2021 została przekazana do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Lublinie celem sprawdzenia jej zgodności z prawem. Organ nadzoru nie miał żadnych 

zastrzeżeń do jej zapisów. Została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 

dnia 10 lipca 2020 r., poz. 3786 i od 1 września 2020 r. jest stosowana na terenie gminy Łaziska – średnia 

cena jednostki paliwa w Gminie Łaziska w roku szkolnym 2020/2021 została ustalona w kwotach: 

1) za 1 litr benzyny bezołowiowej – 4,17 zł; 

2) za 1 litr oleju napędowego – 4,17 zł; 

3) za 1 litr gazu (LPG) – 1,91 zł. 

 

Uchwała Nr XV/97/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Łaziska, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łaziska 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków została przekazana do Wydziału Prawnego i Nadzoru 

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – celem sprawdzenia jej zgodności z prawem. Organ nadzoru nie miał 

żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. Została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego z dnia 14 lipca 2020 r., poz. 3850 i po upływie 14 dni od dnia publikacji jest stosowana na 

terenie gminy Łaziska. Uchwała określiła przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie Gminy 

Łaziska, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łaziska udostępniane operatorom i 

przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym oraz warunki i zasady 

korzystania z tych przystanków. 

 

Uchwała Nr XV/98/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Opolskiemu została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – 

celem sprawdzenia jej zgodności z prawem. Organ nadzoru nie miał żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. 

Pomoc finansowa została udzielona Powiatowi Opole Lubelskie w formie dotacji celowej na wykonanie 

zadania pn: „Wykonanie pobocza utwardzonego z destruktu asfaltowego na drodze powiatowej nr 2605L 

Wilków – Zagłoba - Łaziska do drogi wojewódzkiej nr 824 na odcinku od km 13+321 do km 13+833 dł. 

0,512 km strona prawa w miejscowości Łaziska”, w wysokości 7.380 zł. Porozumienie zostało zawarte, 

zadanie zostanie wykonane i rozliczone. 

 

Uchwała Nr XV/99/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaziska została 

przekazana do Wydziału Prawnego i Nadzoru Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – celem sprawdzenia jej 

zgodności z prawem. Organ nadzoru nie miał żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. Procedury związane z 

opracowaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaziska są w toku. Zakres zmiany 

planu obejmował będzie obszar w obrębie geodezyjnym Nr 19 Zakrzów, wskazany w złączniku graficznym 

Nr 1 do niniejszej uchwały – działki ewidencyjne Nr 271 i 272. Przedmiot ustaleń planu dotyczy elementów 

zagospodarowania terenu w zakresie dopuszczonym przepisami art. 15 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Niniejszą uchwałą Rada Gminy Łaziska, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 14 ust. 1 i 2, w związku z art. 27 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przystępuje do sporządzenia zmiany 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaziska obejmującego działki wskazane na 

załączniku graficznym. Opracowanie przedmiotowej zmiany planu podyktowane jest koniecznością 

wyznaczenia terenu zabudowy usługowej, w oparciu o określoną politykę przestrzenną w gminie, zawartą w 

dokumencie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łaziska. 

Powyższe pociąga za sobą konieczność zrewidowania ustaleń obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i zaktualizowania jego zapisów poprzez dostosowanie ich do obecnych 

uwarunkowań gospodarczych, społecznych i przestrzennych, a także przepisów odrębnych mających 

przełożenie na przedmiotowy dokument. 

 

Uchwała Nr XVI/102/2020 Rady Gminy W Łaziskach z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łaziska została 

przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie i do Wydziału Prawnego i Nadzoru Lubelskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie celem sprawdzenia jej zgodności z prawem. Organy nadzoru nie miały 

żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. Został podpisany akt notarialny i ustanowiono na czas nieoznaczony 

odpłatnie służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę ewidencyjną nr 

201 zapisaną w ewidencji gruntów jako droga, położoną w obrębie 15-Piotrawin stanowiącą własność 

Gminy Łaziska, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr 

LU1O/00064436/5, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 

198/3, położonej w obrębie 15-Piotrawin, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej. 

 

Uchwała Nr XVI/103/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łaziska została przekazana do Wydziału 

Prawnego i Nadzoru Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – celem sprawdzenia jej zgodności z prawem. 

Organ nadzoru nie miał żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. Została ona opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 08 września 2020 r., poz. 4461 i po upływie 14 dni od dnia 

publikacji jest stosowana na terenie gminy Łaziska. Do regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Łaziska, m. in. dotyczące wyprowadzania psów, zgodnie z zapisami uchwały na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy 

należące do rasy psów uznawanych za agresywne w rozumieniu odrębnych przepisów mogą być 

wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy dozwolone jest zwolnienie psa 

ze smyczy – czyli w miejscach o małym natężeniu ruchu pieszych, jeżeli właściciel lub opiekun psa 

sprawuje pełną kontrolę na jego zachowaniem, a w przypadku rasy psów uznawanych za agresywne pod 

warunkiem, że pies będzie miał założony kaganiec. Psy mogą też być zwolnione ze smyczy i pozbawione 

kagańca w miejscach ogrodzonych w sposób uniemożliwiający opuszczenia tego miejsca przez psa i w 

sposób wykluczający dostęp osób trzecich.  Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa nie dotyczy 

natomiast psów: 

1. u których występują stwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub w 

zaświadczeniu przeciwskazania: 

a) anatomiczne, 

b) zdrowotne; 

2. wykorzystywanych do celów specjalnych, w tym psów asystujących osobom niepełnosprawnym; do 12 

miesiąca życia”; 

Wyznaczono też obszary obowiązkowej deratyzacji: 

1. budynki szkół; 

2. budynek Urzędu Gminy; 

3. budynek Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach; 

4. hotele; 

5. restauracje i lokale gastronomiczne; 
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6. obiekty handlowe branży spożywczej; 

7. zakłady przetwórstwa żywności; 

8. magazyny żywności i płodów rolnych; 

9. ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy; 

10. publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej; 

11. świetlice wiejskie; 

12. wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do budynków wielolokalowych; 

13. budynki wielorodzinne podpiwniczone. 

Zmieniono też zapisy uchwały określające, kiedy naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami 

samochodowymi może się odbywać – tj. pod warunkiem: 

1. niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego 

przeznaczonych, 

2. naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

 

Uchwała Nr XVI/104/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 sierpnia 2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie przez Gminę Łaziska porozumienia dotyczącego przystąpienia do opracowania i wdrażania 

Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Józefów nad Wisłą, 

Gminę Łaziska, Gminę Wilków na lata 2021-2027  z perspektywą do 2035 r. została przekazana do 

Wydziału Prawnego i Nadzoru Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – celem sprawdzenia jej zgodności z 

prawem. Organ nadzoru nie miał żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. Na chwilę obecną trwają rozmowy z 

Gminą Karczmiska, która zastanawia się nad przystąpieniem do ww. porozumienia w miejsce Gminy 

Wilków, która się wycofała, trwają też prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. 

 

Uchwała Nr XVI/105/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 sierpnia 2020 w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego między Gminą Łaziska i Gminą Opole Lubelskie dotyczącego powierzenia Gminie Opole 

Lubelskie zadania publicznego w zakresie oświaty została przekazana do Prawnego i Nadzoru Lubelskiego 

Urzędu Wojewódzkiego – celem sprawdzenia jej zgodności z prawem. Organ nadzoru nie miał żadnych 

zastrzeżeń do jej zapisów. Porozumienie zostało zawarte i zadanie będzie wykonywane zgodnie z jego 

zapisami, tj. Gmina Opole Lubelskie w ramach powierzonego jej ww. uchwała zadania w zakresie oświaty 

zapewnia transport i opiekę w czasie przewozu dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych 

przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Uchwała Nr XVI/106/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 sierpnia 2020 w sprawie regulaminu ustalającego 

kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Łaziska została przekazana do Wydziału Prawnego i Nadzoru Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – celem sprawdzenia jej zgodności z prawem. Organy nadzoru 

nie miały żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. Została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego z dnia 08 września 2020 r., poz. 4474 i po upływie 14 dni od dnia publikacji jest 

stosowana na terenie gminy Łaziska. Regulamin ustalił kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łaziska ze specjalnego funduszu nagród za ich 

osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizację zadań 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz 

realizacji innych zadań statutowych szkoły. Regulamin uwzględnił podział środków na nagrody wójta gminy 

i nagrody dyrektora szkoły. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli  

zostały ustalone w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, z tym że: 

1) 20% środków funduszu przeznaczono na nagrody wójta gminy; 

2) 80 % środków przeznaczono na nagrody dyrektora szkoły. 
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Uchwała Nr XVI/107/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Łaziska wotum zaufania została przez radę Gminy Łaziska podjęta jednogłośnie po przedstawieniu 

Radzie Gminy Łaziska raportu o stanie Gminy Łaziska za 2019 rok oraz przeprowadzeniu debaty nad tym 

Raportem. 

 

Uchwały: 

1. Nr XVI/108/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łaziska z wykonania budżetu za 2019 

rok; 

2. Nr XVI/109/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Łaziska z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. 

zostały przez Radę Gminy Łaziska przyjęte jednogłośnie – po zapoznaniu się Rady i rozpatrzeniu 

sprawozdania finansowego i sprawozdania Wójta Gminy Łaziska z wykonania budżetu za 2019, zapoznaniu 

się Rady z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o ww. sprawozdaniach oraz wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Łaziska o udzielenie Wójtowi Gminy Łaziska absolutorium z wykonania budżetu 

gminy za 2019 r. i opinią regionalnej Izby Obrachunkowej o tymże wniosku, a także po przeprowadzonej w 

tym zakresie dyskusji. 

Uchwała Nr  XVIII/114/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy Gminy Łaziska  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 została przekazana do 

Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Lublinie – celem sprawdzenia jej zgodności z prawem. Organy nadzoru nie miały żadnych zastrzeżeń do jej 

zapisów. Została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 3 grudnia 

2020 r., poz. 6016 i od 1 stycznia 2021 r. jest stosowana do współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2021 – na jej podstawie zostały ogłoszone na ten rok dwa konkursy na realizację zadań publicznych 

powierzonych przez Gminę podmiotom niepublicznym. Konkursy ogłoszono w zakresie: 

1. na realizację zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r. w 

zakresie: 

a) organizacji różnorodnych form upowszechniania kultury fizycznej i sportu (zawody sportowe, zajęcia 

sportowe, udział sportowej reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych), 

b) prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie czynnego upowszechniania sportu oraz stwarzania 

warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportowych i do udziału w zawodach sportowych dzieci i 

młodzieży oraz sportowej reprezentacji Gminy, 

c) organizacji imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy, 

d) współzawodnictwa szkół i aktywizacji środowiska dzieci i młodzieży w zakresie sportu i rekreacji, 

e) organizowania dzieciom i młodzieży czasu wolnego (zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych) w 

ramach rekreacji ruchowej: zabawy, wycieczki i inne formy aktywnego spędzania czasu. 

Dopuszczono realizację zadania, na który ogłoszono konkurs z wyodrębnieniem dyscypliny sportowej, 

obejmującej sekcję tenisa stołowego. 

 Na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

przeznaczono kwotę dotacji w wysokości 70.500,00 zł., z której wydzielono kwotę w wysokości 18.500,00 zł., 

z przeznaczeniem na realizację wyodrębnionego zadania w zakresie sekcji tenisa stołowego. 

W wyniku ogłoszenia ww. konkursu zgłoszone zostały  trzy  oferty. 

1) Na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z wyłączeniem 

dyscypliny sportowej – sekcji tenisa stołowego złożone zostały dwie oferty: 
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 Oferta Nr 1 złożona przez Gminny Klub Sportowy „ Wodniak” Piotrawin – Łaziska z siedzibą w 

Piotrawinie 96A,  24-335 Łaziska; 

 Oferta Nr 2   złożona przez  Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Łaziska  z siedzibą  w  Łaziskach  

79, 24-335 Łaziska. 

2) Na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w zakresie 

dyscypliny sportowej – sekcji tenisa stołowego złożona została jedna oferta. 

 Oferta Nr 3 złożona przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „FALA” Piotrawin z siedzibą 

Głodno17, 24-335 Łaziska. 

Uwzględniając wymogi określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert oraz w ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie do realizacji zadania publicznego w 

zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r., z wyłączeniem dyscypliny sportowej – sekcji 

tenisa stołowego, na które przeznaczone są środki finansowe w ramach dotacji  w kwocie 52 000zł  wybrane 

zostały dwie oferty: 

1) oferta Gminnego Klubu Sportowego „WODNIAK”  Piotrawin – Łaziska, Piotrawin 96A, 24-335 Łaziska; 

wysokość środków publicznych w formie dotacji, która została przyznana wybranemu podmiotowi 

wynosi 39 000,00 zł., 

2) oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORZEŁ” Łaziska  z siedzibą w Łaziskach 79, 24-335 Łaziska 

wysokość środków publicznych w formie dotacji, która została przyznana wybranemu podmiotowi 

wynosi 13 000,00 zł. 

Do realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r. - w 

zakresie dyscypliny sportowej – sekcja tenisa stołowego, na które przeznaczone są środki finansowe w 

ramach dotacji w kwocie 18 500 zł wybrana została oferta złożona przez Ludowy  Uczniowski Klub 

Sportowy „ FALA” Piotrawin z siedzibą w Głodnie 17, 24-335 Łaziska; wysokość środków publicznych w 

formie dotacji, która została  przyznana wybranemu podmiotowi wynosi 18.500,00 zł. 

 

2. na realizację zadania publicznego w sferze wspomagania działalności wspólnot i społeczności lokalnych 

w 2021 roku poprzez: 

a) organizację imprezy o charakterze integracyjno - społecznym mającą na celu  budowanie więzi 

sąsiedzkich i wzajemnej integracji, 

b) budowę odpowiedzialnych i zgranych społeczności lokalnych, 

c) propagowanie wśród mieszkańców Gminy zachowań prospołecznych oraz współdziałanie różnych 

organizacji działających na terenie wspólnot wiejskich. 

Na realizację ww. zadania publicznego w 2021 r. przeznaczono dotację w wysokości  

10 000,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 czerwca 2021 r. 

Uchwała Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej 

ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok została przekazana 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – celem sprawdzenia jej zgodności z prawem. Organ 

nadzoru nie miał żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. Została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego z dnia 3 grudnia 2020 r., poz. 6017. Obniżono tym samym na terenie gminy 

Łaziska średnią cenę skupu żyta ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 

19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do 

ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M. P. z 20 października 2020 r. poz. 982) z kwoty 58,55 

zł za 1 dt do kwoty 48,00 zł za 1 dt, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2021 rok na 

obszarze gminy Zgodnie za zapisami uchwały podatek rolny na terenie gminy naliczany od 1 stycznia 2021 

roku stanowi równowartość kwotową 2,5 dt tak określonej ceny żyta z 1 ha przeliczeniowego, czyli 120 zł., a 

dla gruntów rolnych, z których zgodnie z przepisami prawa. podatek rolny naliczany jest z ha fizycznego  - 

równowartość kwotową 5 dt tak określonej ceny żyta, czyli 240 zł. z 1 ha. 
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Uchwała Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łaziska na rok 2021 została 

przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – celem sprawdzenia jej zgodności z prawem. 

Organ nadzoru nie miał żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. Została ona opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 3 grudnia 2020 r., poz. 6018. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1170 ze zm.) rada gminy, 

w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Minister Finansów w drodze 

obwieszczenia ogłasza górne granice stawek kwotowych na dany rok podatkowych, których nie mogą 

przekroczyć rocznie stawki podatku od nieruchomości określone przez radę gminy. Obwieszczeniem z dnia 

z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 

(M. P. z dnia 30 lipca 2020 r. poz. 673) Minister Finansów określił górne granice stawek kwotowych m. in. 

podatku od nieruchomości – ich wzrost w stosunku do roku 2020 wynosił średnio ok. 4 %. Rada Gminy 

Łaziska zdecydowała się podnieść stawki tego podatku w stosunku do roku 2020 r, na poziomie od o ok. 2 % 

do 4 %, przy czym podkreślić należy, ze stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy 

Łaziska stanowią ok. 40 % - 50 % górnych granic stawek kwotowych ogłaszanych obwieszczeniem Ministra 

Finansów na dany rok podatkowy. Podatek od nieruchomości w 2021 roku jest naliczany zgodnie z zapisami 

uchwały. 

Uchwała Nr XVIII/117/2020  Rady Gminy Łaziska z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej 

opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności została przekazana do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – celem sprawdzenia jej zgodności z prawem. Została ona 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 3 grudnia 2020 r., poz. 6019. W 

uchwale Nr XII/71/2019 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia 

stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, którą zmieniła ww. uchwała wprowadzono 

następujące zmiany: 

§ 1 otrzymał brzmienie: - „§1.1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ponoszona na rzecz Gminy Łaziska, przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

będzie stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny 

w wysokości 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

3. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 

24 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.” 

Od 1 stycznia 2021 roku opłata za odpady komunalne jest naliczana zgodnie z zapisami uchwały. 

 

Uchwała Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do 

sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Łaziska została przekazana do Wydziału Prawnego i 

Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – celem 

sprawdzenia jej zgodności z prawem. Organy nadzoru nie miały żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. 

Przeznaczono do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, stanowiącą 

własność Gminy Łaziska, położoną w Janiszowie, oznaczoną nr ewidencyjnym 489/2 o powierzchni 0,17 ha, 

dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 60894. Sprawa sprzedaży przedmiotowej nieruchomości 

jest w trakcie realizacji, opracowany został operat szacunkowy w celu ustalenia wartości nieruchomości – 

wartość ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę na kwotę 46.630 zł. plus koszty 
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wykonania operatu szacunkowego w kwocie 1300 zł. – razem kwota podana w ogłoszeniu o przetargu to 

47.930 zł. – pierwszy przetarg został ogłoszony i będzie rozstrzygnięty w połowie czerwca. 

 

Uchwała Nr XIX/121/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wielkości i terminu 

wnoszenia składki członkowskiej do Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach na rok 

2021 została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – celem sprawdzenia jej zgodności 

z prawem. Organ nadzoru nie miał żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. Roczna składka członkowska na rok 

2021 została ustalona w wysokości 15.823 zł od każdego członka reprezentującego Gminę Łaziska w 

Celowym Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach. Gmina Łaziska ma dwóch członków 

reprezentujących ją w Celowym Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach. Od 1 stycznia 2021 r. 

składki członkowskie do Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach są dokonywane 

zgodnie z zapisami uchwały. 

 

Uchwała Nr XIX/124/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2021 została przekazana do Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – celem sprawdzenia jej zgodności z prawem. Organy nadzoru 

nie miały żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 jest realizowany zgodnie z zapisami uchwały. 

Zarówno dochody na realizację Programu – pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych, jak i wydatki na zadania określone w Programie (zgodnie z ustalonym 

Preliminarzem wydatków) zostały ustalone na kwotę 70.100 zł., przy czym na profilaktykę i rozwiązywanie 

problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 63.100 zł., a na przeciwdziałanie narkomanii – 7.000 zł. 

 

Realizacja pozostałych uchwał podjętych przez Radę Gminy Łaziska w 2020 roku zostanie omówiona w 

poszczególnych działach dotyczących ich zakresu przedmiotowego. 

 

II. FINANSE GMINY 

1. 1. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ŁAZISKA* 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE  

 

PLAN NA 2020 

ROK WG 

UCHWAŁY 

BUDŻETOWEJ 

 

PLAN NA 2020 

ROK PO 

ZMIANACH 

 

WYKONANIE ZA 

IV KWARTAŁ 

2020 ROKU 

 

% (4:3) 

1 2 3 4  5 

A.DOCHODY OGÓŁEM 21.849.962,00 24.488.550,66 24.099.558,67 98,41 

w tym:     

1) DOCHODY BIEŻĄCE 19.526.850,00 21.344.746,66 20.958.298,72 98,19 

2)DOCHODY MAJĄTKOWE 2.323.112,00 3.143.804,00 3.141.259,95 99,92 

     

B.WYDATKI OGÓŁEM 22.367.878,00 24.892.770,32 22.872.576,48 91,88 

w tym:     

1)WYDATKI BIEŻĄCE 18.854.110,00 21.110.348,32 19.400.987,98 91,90 

2)WYDATKI MAJĄTKOWE 3.513.768,00 3.782.422,00 3.471.588,50 91,78 

     

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -517.916,00 -404.219,66 1.226.982,19 - 
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C.PRZYCHODY 747.916,00 634.219,66 3.497.878,42 551,52 

w tym:     

1)NADWYŻKA Z LAT 

UBIEGŁYCH 

- - 753.043,42 - 

2)NIEWYKORZYSTANE 

ŚRODKI PIENIĘŻNE, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 217 

UST. 2 PKT 8 USTAWY O 

FINANSACH PUBLICZNYCH 

747.916,00 634.219,66 1.364.835,00 215,20 

3)WOLNE ŚRODKI , O 

KTÓRYCH MOWA  W ART. 

217 UST. 2 PKT 6 USTAWY O 

FINANSACH PUBLICZNYCH 

- - 1.380.000,00 - 

     

D.ROZCHODY 230.000,00 230.000,00 230.000,00 100,00 

w tym:     

1)SPŁATA KREDYTÓW I 

POŻYCZEK 

230.000,00 230.000,00 230.000,00 

 

100,00 

2)POŻYCZKI(UDZIELONE) - - - - 

3)INNE CELE - - - - 

         *NARASTAJACO OD POCZATKU ROKU   

 

2. Wykonanie uchwał budżetowych 

W 2020 roku dokonano dziewiętnastu zmian budżetu gminy, w tym: sześć zmian uchwałami Rady Gminy i 

trzynaście zarządzeniami Wójta. 

 

Zmiany budżetu i w budżecie  dokonane przez Radę Gminy: 

 

I. Uchwała Nr XIV/94/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 lutego 2020 r. 

1. Wzrost planowanych dochodów  o 20.786,00 zł.  do kwoty 21.871.368,00 zł. 

2. Wzrost  planowanych wydatków  o 303.884,00 zł. do kwoty 22.672.382,00 zł.  

II. Uchwała Nr XV/100/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia  23 czerwca 2020 r. 

1. Wzrost planowanych dochodów o 101.426,09 zł.  do kwoty 22.270.968,26 zł. 

2. Wzrost planowanych wydatków  o 346.553,00 zł. do kwoty 23.317.109,17 zł.  

III. Uchwała Nr XVI/110/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia  25 sierpnia 2020 r. 

1. Wzrost planowanych dochodów o 118.569,37 zł.  do kwoty 22.456.174,63 zł. 

2. Wzrost planowanych wydatków  o 355.151,12 zł. do kwoty 23.738.897,29 zł.  

IV. Uchwała Nr XVII/112/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia  30 września 2020 r. 

1. Wzrost planowanych dochodów o 558.489,90 zł.  do kwoty 23.014.664,53 zł. 

2. Wzrost planowanych wydatków  o 298.347,90 zł. do kwoty 24.037.245,19 zł.  

V. Uchwała Nr XVIII/118/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia  20 listopada 2020 r. 

1. Wzrost planowanych dochodów o 622.926,60 zł.  do kwoty 23.848.960,66 zł. 

2. Wzrost planowanych wydatków  o 683.474,60 zł. do kwoty 24.932.089,32 zł.  

VI. Uchwała Nr XIX/125/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia  22 grudnia 2020 r. 

1. Wzrost planowanych dochodów o 728.009,00 zł. do kwoty 24.569.650,66 zł. 

2. Wzrost planowanych wydatków  o 49.100,00 zł. do kwoty 24.973.870,32 zł.  
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Zmiany budżetu i w budżecie dokonane przez Wójta Gminy: 

 

I. Zarządzenie Nr 0050/3/2020 Wójta Gminy Łaziska z dnia  14 stycznia  2020  roku 

1. Wzrost planowanych dochodów o 620,00 zł. do kwoty 21.850.582,00 zł. 

2. Planowane wydatki  wzrosły o 620,00  zł. do kwoty 22.368.498,00 zł.  

II. Zarządzenie Nr 0050/13A/2020 Wójta Gminy Łaziska z dnia  13 marca  2020  roku 

1. Dokonano przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami. Z rezerwy na zarządzanie 

kryzysowe przeniesiono 20.000,00 zł. na pozostałe wydatki rzeczowe w związku ze zwalczaniem 

pandemii COVID-19 /zakup maseczek, rękawiczek, środków do dezynfekcji/. 

III. Zarządzenie Nr 0050/16/2020 Wójta Gminy Łaziska z dnia  30 marca  2020  roku 

1. Wzrost planowanych dochodów o 49.037,00 zł. do kwoty  21.920.405,00 zł. 

2. Planowane wydatki wzrosły o 49.037,00  zł. do kwoty 22.721.419,00  zł.  

IV. Zarządzenie Nr 0050/19/2020 Wójta Gminy Łaziska z dnia 14 kwietnia 2020  roku 

1. Dokonano przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami.  

V. Zarządzenie Nr 0050/20/2020 Wójta Gminy Łaziska z dnia 27 kwietnia 2020  roku 

1. Wzrost planowanych dochodów o 245.107,17 zł. do kwoty  22.165.512,17 zł. 

2. Planowane wydatki wzrosły o 245.107,17 zł. do kwoty 22.966.526,17 zł.  

VI. Zarządzenie Nr 0050/25/2020 Wójta Gminy Łaziska z dnia 27 maja 2020  roku 

1. Wzrost planowanych dochodów o 4.030,00 zł. do kwoty  22.169.542,17 zł. 

2. Planowane wydatki wzrosły o 4.030,00 zł. do kwoty 22.970.556,17 zł.  

VII. Zarządzenie Nr 0050/33A/2020 Wójta Gminy Łaziska z dnia 24 czerwca 2020  rok 

1. Wzrost planowanych dochodów o 2.038,00 zł. do kwoty  22.273.006,26 zł. 

2. Planowane wydatki wzrosły o 2.038,00 zł. do kwoty 23.319.147,17 zł.  

VIII. Zarządzenie Nr 0050/34A/2020 Wójta Gminy Łaziska z dnia 30 czerwca 2020  roku 

1. Dokonano przeniesienia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji z wydatków bieżących do 

wydatków majątkowych w kwocie 6.000,00 zł. 

IX. Zarządzenie Nr 0050/36/2020 Wójta Gminy Łaziska z dnia 6 lipca 2020  roku 

1. Wzrost planowanych dochodów o 30.931,00 zł. do kwoty  22.303.937,26 zł. 

2. Planowane wydatki wzrosły o 30.931,00 zł. do kwoty 23.350.078,17 zł. 

X. Zarządzenie Nr 0050/39/2020 Wójta Gminy Łaziska z dnia 31 lipca 2020  roku 

1. Wzrost planowanych dochodów o 33.668,00 zł. do kwoty  22.337.605,26 zł. 

2. Planowane wydatki wzrosły o 33.668,00 zł. do kwoty 23.383.746,17 zł.  

XI. Zarządzenie Nr 0050/47A/2020 Wójta Gminy Łaziska z dnia 26 października 2020  roku 

1. Wzrost planowanych dochodów o 211.369,53 zł. do kwoty  23.226.034,06 zł. 

2. Planowane wydatki wzrosły o 211.369,53 zł. do kwoty 24.248.614,72 zł. 

XII. Zarządzenie Nr 0050/55/2020 Wójta Gminy Łaziska z dnia 11 grudnia 2020  roku 

1. Spadek planowanych dochodów o 7.319,00 zł. do kwoty  23.841.641,66 zł. 

2. Planowane wydatki spadek o 7.319,00 zł. do kwoty 24.924.770,32 zł.  

XIII. Zarządzenie Nr 0050/59/2020 Wójta Gminy Łaziska z dnia 31 grudnia 2020  roku 

1. Spadek planowanych dochodów o 81.100,00 zł. do kwoty  24.488.550,66 zł. 

2. Planowane wydatki spadek o 81.100,00 zł. do kwoty 24.892.770,32 zł.  
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2. Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska 

Lp. Miejsce położenia 

nieruchomości 

Powierzchnia 

działek 
Zabudowana czy nie Sposób zagospodarowania 

1 2 3 4 5 

1 Braciejowice 0,43 ha Stacja wodociągowa W użytkowaniu Urzędu 

Gminy 

2 Głodno 0,06 ha  
Budynek strażnicy 

Umowa użyczenia - OSP 

3 Głodno 0,37 ha Nie zabudowana Nieużytek po kopalni piachu 

0,69 ha Nie zabudowana Nieużytek po składzie 

buraków 

4 Janiszów 0,0893 ha Działka pod świetlice wiejską Własność gminy 

5 Janiszów 0,0895 ha Nie zabudowana  W użytkowaniu Urzędu 

Gminy 

/niezagospodarowana/ 

6 Kamień  0,1574 ha  Niezagospodarowana 

0,0909 ha Budynek strażnicy  Umowa użyczenia dla OSP 

7 Kamień  0,1218 ha Parter budynku – sklep własność 

os. fiz. 

Grunt w użytkowaniu 

wieczystym os. fiz. 

8 Kamień  

 

0,1502 ha Lokal po byłej świetlicy i 

bibliotece 

W użytkowaniu Urzędu 

Gminy  

9 Kamień  0,10 ha  Grunt w użytkowaniu 

wieczystym właściciela 

budynku  

10 Kamień  

 

1,6596 ha Nie zabudowana  Nieużytki za parkiem 

11 Kol. Kamień  0,10 ha Zbiornik wyrównawczy ZTK – 

wodociąg wiejski 

W użytkowaniu Urzędu 

Gminy 

12 Piotrawin 0,30 ha  Nabyte od RSP pod drogę 

13 Piotrawin 0,0030 ha  Użytkowanie wieczyste os. 

fiz. 

14 Piotrawin  0,73 ha Boisko sportowe Umowa użyczenia /stadion 

sportowy/ 

15 Piotrawin  0,04 ha  Pod sklepem GS uż. 

wieczyste 

16 Zgoda  0,12 ha  Budynek strażnicy  Umowa użyczenia - OSP 

17 Zgoda  0,19 ha Budynek Szkoły Podstawowej  Umowa użyczenia - OSP i 

umowa najmu mieszkanie 

komunalne 

18 Zakrzów  1,81 ha Budynek Szkoły Podstawowej  W użyczeniu :  

1,55 ha – szkoły 

0,26 ha -OSP 
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19 Łaziska   0,0651 ha Niezabudowana Niezagospodarowana 

20 Łaziska  0,11 ha Droga – mienie po byłej SKR Droga na bazie byłej SKR 

1,22 ha Budynek administracyjno- 

warsztatowy, stacja paliw, budynki 

gospodarcze-mienie po byłej SKR 

sprzedane 

Grunty w użytkowaniu 

wieczystym właścicieli 

budynków 

21 Łaziska 0,15 ha  Użytkowanie wieczyste p 

Piłat 

22 Łaziska 0,3183 ha  Użytkowanie wieczyste, 

użytkowanie, dzierżawa 

0,0536 ha Budynek administracyjny stary 

UG 

W użytkowaniu OPS i 

GBiDK 

0,0225 ha  Droga 

23 Łaziska 0,58 ha Budynek administr. nowy UG W użytkowaniu UG 

24 Łaziska 0,76 ha Niezabudowana /za budynkiem 

byłego UG/ 

Umowa dzierżawy dla 

POLKOMTEL, pod stacje 

bazy GSM i umowy 

dzierżawy z rolnikami 

25 Łaziska 0,32 ha Niezabudowana /za byłą zlewnią 

mleka/ 

Niezagospodarowana 

26 Łaziska 1,49 ha Niezabudowana, grunty pod 

budownictwo jednorodzinne 

W dzierżawie rolnika 

27 Kol. Łaziska  0,15 ha Świetlica wiejska  W użytkowaniu Urzędu 

Gminy 

28 Kopanina 

Kaliszańska 

0,19 ha Stacja wodociągowa  W użytkowaniu Urzędu 

Gminy 

29 Wojciechów  0,41 ha Stacja wodociągowa W użytkowaniu Urzędu 

Gminy 

30 Wojciechów  0,23 ha Nie zabudowana (po byłej szkole) Nie zagospodarowana 

31 Kopanina 

Kamieńska 

0,11 ha Świetlica wiejska W użytkowaniu Urzędu 

Gminy 

32 Głodno 

 

1,65 ha Kopalnia piachu W użytkowaniu Urzędu 

Gminy 

33 Łaziska 0,2636 ha Magazyn przeciwpowodziowy i 

garaże 

W użytkowaniu Urzędu 

Gminy 

34 Piotrawin 0,40 ha Niezabudowana-na powiększenie 

boiska sportowego 

W użytkowaniu Urzędu 

Gminy 

35 Wrzelów 3,01 ha Niezabudowana Niezagospodarowana 

36 Wrzelów 0,21 ha Budynek OSP Umowa użyczenia OSP 

37 Janiszów 0,1700 ha  Budynek mieszkalny-

umowa najmu 

38 Kopanina 

Kamieńska 

0,0614 Świetlica wiejska W użytkowaniu Urzędu 

Gminy 

39 Kępa Gostecka 

 

31,0136 ha Niezabudowane W dzierżawie rolników 

1,0358 ha Niezabudowane Niezagospodarowane 
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40 Wszystkie wsie 

gminy 

131,6316 ha Drogi gminne 
Wszystkie wsie gminy  

W użytkowaniu UG 

41 Kępa Gostecka  0,5 ha Działka pod świetlicą wiejską 
W użytkowaniu Urzędu 

Gminy 

42 Łaziska 0,17 ha Zabudowana 
Własność Gminy 

 RAZEM 183,5972 ha 
X X 

 

Mienie  będące w ewidencji Urzędu Gminy.  Ruchomości  

Lp. Rodzaj mienia Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 

1 2 3 4 5 

A. Budynki razem 9.296.308,74 3.108.449,35 6.187.859,39 

1 Budynki użyteczności publicznej 6.071.244,44 2.071.674,28 3.999.570,16 

2 Hydrofornie 841.261,09 249.018,98 592.242,11 

3 Strażnice OSP 999.639,21 594.291,99 405.347,22 

4 Świetlice 1.228.580,83 155.606,08 1.072.974,75 

5 Przystanki autobusowe /wiaty/ 155.583,17 37.858,02 117.725,15 

B. Budowle razem 36.380.054,43 19.958.364,22 16.421.690,21 

1 Sieci wodociągowe 4.855.209,89 4.414.109,16 441.100,73 

2 Place zabaw ,boiska 1.260.686,42 252.565,73 1.008.120,69 

3 Drogi i mosty, chodniki i parkingi, 

oświetlenie 

30.264.158,12 15.291.689,33 14.972.468,79 

C. Kotły razem 15.741,00 4.223,84 11.517,16 

D. Maszyny i urządzenia razem 275.139,11 267.545,97 7.593,14 

1 Agregaty, pompy głębinowe, 

urządzenia w hydroforniach 

126.272,66 118.679,52 7.593,14 

2 Zestawy komputerowe, serwer i 

skaner 

148.866,45 148.866,45 0,00 

E. Specjalistyczne maszyny, 

urządzenia i aparaty 

344.920,00 248.371,33 96.548,67 
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1 Odśnieżarka i kosiarki 25.120,00 8.521,33 16.598,67 

2 Koparko-ładowarka 319.800,00 239.850,00 79.950,00 

F. Urządzenia techniczne razem 6.608.206,43 856.005,16 5.752.201,27 

1 Kontenery do składowania 

nieczystości stałych 

22.822,82 22.822,82 0,00 

2 Zbiornik ZTK ,kondensatory 70.012,44 68.224,11 1.788,33 

3 Centrala telefoniczna, zestawy 

łączności bezprzewodowej, 

klimatyzatory 

13.974,49 11.539,09 2.435,40 

4 Solarne zespoły prądotwórcze, 

pompy ciepła 

6.501.396,68 753.419,14 5.747.977,54 

G. Środki transportu razem 1.759.825,10 1.729.003,51 30.821,59 

1 Samochody pożarnicze i łodzie 1.494.750,10 1.463.928,51 30.821,59 

2 Koparko-ładowarka  143.474,00 143.474,00 0,00 

3 Samochody osobowe 121.601,00 121.601,00 0,00 

H. Przyrządy razem 396.472,16 249.162,31 147.309,85 

1 Motopompy, pompy, silniki do 

łodzi w jednostkach OSP 

151.254,67 151.254,67 0,00 

2 Kopiarki i atlas wielofunkcyjny 18.011,70 15.468,44 2.543,26 

3 Wyposażenia placu zabaw  227.205,79 82.439,20 144.766,59 

I. Grunty razem 3.234.934,75 - 3.234.934,75 

Ogółem 58.311.601,72 26.421.125,69 31.890.476,03 

 

II. Inne prawa majątkowe 

1.Udziały i akcje 

Gmina posiada 10 akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości jednostkowej 100 zł i łącznej wartości 

1.000 zł Lubelskiej Giełdy Rolno -Ogrodniczej SA. 

     

III. Dochody uzyskane w 2020 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw. 

1.Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność –  1.408,67 zł. 
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2.Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 783,77 zł. 

3.Dochody z najmu i dzierżawy  składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego –34.521,79 

zł, ,w tym:                                                                 

a/czynsze  za mieszkania w Szkole Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej, najem garaży  – 4.696,24 zł.                                 

b/czynsze za mieszkania komunalne, dzierżawa nieruchomości pod  telefonię   

komórkową, dzierżawa gruntów ornych  -27.211,28 zł, 

c/obwody łowieckie  –  2.614,27 zł. 

4.Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 23.042,89 zł., w tym: 

-sprzedaż działek o nr ewid. 198/2 i 198/3 położonych w m. Piotrawin – 11.772,79 zł. 

-sprzedaż działki o nr ewid. 695/12 położonej w m. Łaziska – 11.270,10 zł. 

5.Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 

prawo własności – 2.399,28 zł. 

Razem dochody – 62.156,40  zł.  

 

 

III. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

1. Raport o stanie oświaty w Gminie Łaziska w 2020 roku 

 

Sieć szkół 

W Gminie Łaziska w 2020 roku funkcjonowały następujące jednostki oświatowe: 

1. Szkoła Podstawowa w Braciejowicach z oddziałem przedszkolnym, 

2. Szkoła Podstawowa w Kamieniu z oddziałem przedszkolnym 

3. Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej z oddziałem przedszkolnym, 

4. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach z oddziałem   

5. Przedszkolnym, 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzowie z oddziałem przedszkolnym prowadzona przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów. 

Naukę w wyżej wymienionych szkołach od 1 września 2020 roku rozpoczęło łącznie 379 uczniów (dane ze 

Sprawozdania Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2020) w tym: 

 w oddziałach przedszkolnych – 98 uczniów, 

 w klasach I-VIII szkół podstawowych – 281 uczniów. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę uczniów w gminie z podziałem na szkoły                      i klasy.  

Tabela nr 1. Liczba uczniów z podziałem na klasy w poszczególnych szkołach 

Lp. Szkoły Liczba uczniów w poszczególnych klasach Razem 

0 I II III IV V VI VII VIII 

1. Szkoła Podstawowa w Braciejowicach 17 9 10 6 15 9 9 0 0 75 

2. Szkoła Podstawowa w Kamieniu 17 4 7 8 11 0 14 0 0 61 

3. Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej 15 8 8 6 11 9 8 0 0 65 

4. Szkoła Podstawowa im. Jana 

Kochanowskiego w Łaziskach 

35 7 9 0 0 0 0 62 30 143 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzowie 14 2 4 2 3 1 5 1 3 35 

  Razem  98 30 38 22 40 19 36 63 33 379 
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Kadra pedagogiczna i pracownicy niepedagogiczni 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaziska 

zatrudnionych jest 68 nauczycieli (w tym 2 nauczycieli przebywa na urlopie rodzicielskim, 1 na urlopie 

wychowawczym i 1 na urlopie dla poratowania zdrowia) oraz 18 pracowników administracji i obsługi. Stan 

zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych szkołach w danym roku szkolnym ściśle związany jest z liczbą 

oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy przy zajęciach z 

wychowania fizycznego, języka obcego, informatyki oraz liczbą godzin zajęć obowiązkowych wynikających 

z rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. W sierpniu 2020 roku 1 nauczyciel odszedł na 

emeryturę i 1 nauczyciel na świadczenie przedemerytalne 

Stan zatrudnienia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w poszczególnych placówkach 

oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 przedstawia tabela 2.  

 

Tabela 2. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni w roku szkolnym 2020/2021 

Lp. Szkoły 
nauczyciele obsługa 

osoby etaty osoby etaty 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Szkoła Podstawowa 

w Braciejowicach 
16 11,60 4 2,75 

2. 
Szkoła Podstawowa 

w Kamieniu 
14 8,88 4 3,25 

3. 
Szkoła Podstawowa            

w Kępie Piotrawińskiej 
13 9,55 4 2,75 

4. 

Szkoła Podstawowa im. 

Jana Kochanowskiego 

w Łaziskach 

25 18,57 6 5,00 

X Razem 68 48,60 18 13,75 

 

Stan zatrudnienia nauczycieli w etatach według stopnia awansu zawodowego w poszczególnych 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łaziska przedstawia tabela 3. 

 

Tabela 3. Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021  

 

L.p. 

 

Szkoła 

 

Stopień awansu zawodowego 

 
 

Razem 

etaty bez 

stopnia 

 

stażysta 

 

 

kontraktowy 

 

 

mianowany 

 

dyplomowany 

1. 
Szkoła Podstawowa 

w Braciejowicach 

 

0,00 

 

0,00 

 

2,16 

 

7,41 

 

2,03 

 

11,60 

2. 
Szkoła Podstawowa 

w Kamieniu 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,70 

 

8,18 

 

8,88 

3. 

Szkoła Podstawowa 

w Kępie 

Piotrawińskiej 

 

0,00 

 

0,11 

 

0,33 

 

3,89 

 

5,22 

 

9,55 

4. 

Szkoła Podstawowa 

im. Jana 

Kochanowskiego 

w Łaziskach 

 

0,00 

 

0,00 

 

1,00 

 

1,81 

 

15,76 

 

18,57 
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X 
 

Razem 

 

0,00 

 

0,11 

 

3,49 

 

13,81 

 

31,19 

 

48,60 

 

Poziom wykształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Łaziska przestawia tabela 4. 

 

Tabela 4. Nauczyciele według poziomu wykształcenia w roku szkolnym 2020/2021 w etatach 

Kwalifikacje 

 

Stopień awansu zawodowego 

 

bez 

stopnia 

 

 

stażysta 

 

 

 

kontraktowy 

 

 

mianowany 

 

 

dyplomowany 
ogółem 

magister 

z przygotowaniem 

pedagogicznym 

0,00 0,11 3,49 13,75 31,19 48,54 

magister bez 

przygotowania 

pedagogicznego, licencjat 

(inżynier) 

z przygotowaniem 

pedagogicznym 

0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 

 

Ogółem 

 

0,00 0,11 3,49 13,81 31,19 48,60 

 

W szkołach prowadzonych przez Gminę Łaziska najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele z 

najwyższymi kwalifikacjami – nauczyciele dyplomowani z tytułem magistra z przygotowaniem 

pedagogicznym. Stanowią oni ponad 64% ogółu zatrudnionych nauczycieli. System doskonalenia i 

dokształcania nauczycieli przyczynił się do tego, że duża grupa nauczycieli posiada uprawnienia do 

nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasistów  

 Od 16 do 18 czerwca 2020 r. przeprowadzono egzamin ósmoklasistów. Egzamin jest egzaminem 

obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin był 

przeprowadzony w formie pisemnej z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 

1) języka polskiego, 

2) matematyki, 

3) języka obcego nowożytnego. 

W gminie Łaziska do egzaminu przystąpiło łącznie 44 uczniów, w tym 40 uczniów ze Szkoły Podstawowej 

im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach i  4 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zakrzowie prowadzonej 

przez Stowarzyszenie.  

Poniżej przedstawiono wyniki z poszczególnych części egzaminu w odniesieniu do gminy, powiatu, 

województwa i kraju. 

Wyniki egzaminu w roku szkolnym 2019/2020 w odniesieniu do szkoły, gminy, powiatu, 

województwa i kraju przedstawiają wykresy 1, 2, 3. 
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Wykres 1. Wyniki egzaminu uczniów klas VIII Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego                             

w Łaziskach  i Szkoła Podstawowa w Zakrzowie w roku szkolnym 2019/2020 – język polski 

szkoła
Zakrzów

szkoła Łaziska gmina powiat województwo kraj

53 64 63 58 60 59

 
 

Wykres 2. Wyniki egzaminu uczniów klas VIII Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego                             

w Łaziskach  Szkoła Podstawowa w Zakrzowie w roku szkolnym 2019/2020 – matematyka 

szkoła
Zakrzów

szkoła Łaziska gmina powiat województwo kraj

35
51 49

42 46 46
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Wykres 3. Wyniki egzaminu uczniów klas VIII Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego                             

w Łaziskach i Szkoła Podstawowa w Zakrzowie  w roku szkolnym 2019/2020 – język angielski 

szkoła
Zakrzów

szkoła Łaziska gmina powiat województwo kraj

48
49 49

45

52

54

 
 

Uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach w roku szkolnym 

2019/2020 uzyskali średni wynik z języka polskiego wyższy od średniego wyniku szkoły Zakrzów o 11 

punktów procentowych, gminy o 1 punkt procentowy, powiatu o 6 punktów procentowych, województwa o 

4 punkty procentowe, kraju o 5 punktów procentowych. Z matematyki uzyskali średni wynik wyższy od 

średniego wyniku szkoły Zakrzów o 16 punktów procentowych, gminy o 2 punkty procentowe, powiatu o 9 

punktów procentowych, województwa o 5 punkty procentowe, kraju o 5 punktów procentowych. Z języka 

angielskiego średni wynik wyższy od średniego wyniku szkoły Zakrzów o 1 punkt procentowy, gminy na 

tym samym poziomie, powiatu wyższy o 4 punkty procentowe, na poziomie województwa niższy o 3 punkty 

procentowe, kraju niższy o 5 punktów procentowych. 

Reasumując uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach uzyskali 

średni wynik procentowy z egzaminu z języka polskiego i matematyki wyższy niż średni wynik powiatu, 

województwa a także kraju. 

 

Dowóz uczniów do szkół  

 

Zgodnie z art.39 ustawy prawo oświatowe, sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w 

sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, przy czym droga dziecka z 

domu do szkoły nie może przekraczać: 

 1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych; 

 2) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VIII szkół podstawowych. 

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości 

wymienione wyżej, obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu do szkoły i opieki 

w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. 

Od 1 września 2020 roku w gminie Łaziska dowożonych do szkół jest 225 uczniów, co stanowi 59,37 % 

ogółu uczniów. Przedstawia to tabela 5. 
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Tabela 5. Liczba dowożonych uczniów od 1 września 2020 r. (dane od dyrektorów szkół)  

Szkoła Liczba dowożonych uczniów 
% dowożonych uczniów       

 w ogólnej liczbie uczniów 

Szkoła Podstawowa 

w Braciejowicach 
39 52,00 

Szkoła Podstawowa  

w Kamieniu 
41 67,21 

Szkoła Podstawowa w Kępie  

Piotrawińskiej 
32 49,23 

Szkoła Podstawowa im. Jana 

Kochanowskiego w Łaziskach 
106 74,13 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Zakrzowie 
7 20,00 

 

 W czasie przewozu uczniowie mają zapewnioną opiekę a podczas oczekiwania  w szkole na zajęcia 

lekcyjne i powrót do domu mają zorganizowane zajęcia świetlicowe. 

 Dowóz uczniów do szkół w znacznej części realizowany jest przez przewoźnika wyłonionego w drodze 

przetargu nieograniczonego, przez firmę ARTIS Arkadiusz Lankamer, Skoków 92, 24-300 Opole Lubelskie, 

całość przewozów uzupełnia autobus szkolny Żaczek. 

 Obowiązkiem Gminy jest także zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i 

wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe, bezpłatnego transportu i opieki w 

czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej. 

 Realizując obowiązki określone w art. 127 ustawy Prawo oświatowe Gmina organizuje dowóz uczniów 

niepełnosprawnych. Z takiej pomocy od września 2020 roku korzysta jedenastu uczniów niepełnosprawnych. 

 

Baza szkolna 

 

 Nauka w roku 2020 odbywała się w pięciu budynkach szkolnych. Stan techniczny i funkcjonalność 

budynków oświatowych uznać należy za dobry. Jest to rezultatem ponoszonych nakładów finansowych na 

remonty budynków ze środków zabezpieczonych na ten cel w budżetach szkół. 

 Bardzo istotnym czynnikiem w realizacji procesu nauczania jest dbałość o wyposażenie placówek w 

nowoczesny sprzęt, nowoczesne pomoce dydaktyczne, co poprawia jakość kształcenia i rozbudza 

zainteresowania uczniów nowościami technicznymi.  

 

Dotacja podręcznikowa 

 

 W roku szkolnym 2020/2021 w pełni został wdrożony proces bezpłatnych podręczników we wszystkich 

klasach szkół podstawowych. W roku 2020 dotacja podręcznikowa została wykorzystana w kwocie 36 

100,21 zł. 
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Wydatki na oświatę 

 

Wydatki na oświatę za 2020 rok wyniosły 6 759 084 56 zł, w tym wydatki bieżące  6 748 875,56 zł a 

wydatki inwestycyjne 10 209,00 zł. 

Zestawienie wydatków bieżących na oświatę za 2020 rok przedstawia tabela 6, natomiast tabela 7 

przedstawia zestawienie wydatków inwestycyjnych.  

 

Tabela 6. Zestawie wydatków bieżących na oświatę w gminie Łaziska za 2020 rok 

wyszczególnienie kwota 

Szkoły i oddziały przedszkolne w szkołach 

prowadzonych przez jst 
5 195 885,57 

Szkoła i oddział przedszkolny w szkole 

prowadzonej przez Stowarzyszenie 
556 222,15 

Dopłata do wychowania przedszkolnego (dzieci 

uczęszczające do przedszkoli w innej gminie) 
288 611,20 

Dowożenie do szkół w tym do szkół specjalnych 255 970,06 

Obsługa Szkół (Gminny Zespół Obsługi Szkół) 223 923,45 

Edukacyjna opieka wychowawcza  228 263,13 

Razem wydatki bieżące 6 748 875,56 

 

Tabela 7. Zestawie wydatków inwestycyjnych na oświatę w gminie Łaziska za 2020 rok 

wyszczególnienie kwota 

Montaż układu kompensacji mocy biernej - 

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w 

Łaziskach 

10 209,00 

Razem wydatki inwestycyjne 10 209,00 

 

Subwencja oświatowa oraz dotacje z budżetu państwa na cele oświatowe w 2020 roku wyniosły 

3 778 609,00 zł. 

2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Obsługi Szkół (GZOS) 

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Łaziskach jest jednostką organizacyjną Gminy Łaziska. Zadaniem 

Zespołu jest prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej z zakresu 

rachunkowości i sprawozdawczości dla szkół z terenu gminy, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Łaziska. Zespół obsługuje poniższe jednostki:  

1) Szkołę Podstawową w Braciejowicach, 

2) Szkołę Podstawową w Kamieniu 

3) Szkołę Podstawową w Kępie Piotrawińskiej, 

4) Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach. 

  

W roku 2020 w szkołach zatrudnionych było 86 osób. 
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Do zadań Gminnego Zespołu Obsługi Szkół należy między innymi: 

1) przygotowanie dla dyrektorów obsługiwanych jednostek dokumentów i informacji niezbędnych do 

opracowania projektów  planów finansowych i ich zmian, 

2) prowadzenie rachunkowości dla jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami 

rachunkowości, 

3) przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek, 

4) wykonanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez dyrektorów jednostek obsługiwanych, 

5) sporządzenie sprawozdań budżetowych i sprawozdań finansowych oraz przedłożenie ich odpowiednim 

organom, 

6) analiza wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli i przygotowanie danych do sprawozdań o 

średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli, zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela,  

7) sporządzenie kwartalnych i rocznych sprawozdań statystycznych do GUS z zakresu zatrudnienia, 

wynagrodzeń oraz majątku obsługiwanych jednostek,  

8) weryfikacja jednostkowych sprawozdań z zakresu Systemu Informacji Oświatowej, 

9) obsługa księgowa funduszu świadczeń socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, 

przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek, 

10) prowadzenie obsługi kadrowo - płacowej obsługiwanych jednostek, 

11) organizacja dowozu uczniów do szkół, w tym przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 

przetargowego na dowóz uczniów do szkół podstawowych na ternie gminy Łaziska i dowóz uczniów 

niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach, 

12) rozpatrzenie wniosków na dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika,  

13) zabezpieczanie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją zadań 

powierzonych Zespołowi. 

 

 GZOS w 2020 roku realizował również dodatkowe zadania - zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej, rozliczenia dotacji celowych, rozliczenia programów rządowych i projektów edukacyjnych, a w 

szczególności:  

1) rozliczenie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych dla 5 szkół podstawowych, dla 281 uczniów, 

2) rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, 

3) przygotowanie wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 0,4% w 2020 r. z tytułu 

kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli, 

4) przygotowanie wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 0,4% w 2020 r. na pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów geografii i biologia w klasie 

V szkoły podstawowej, 

5) przygotowanie i rozliczenie projektu Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +, 

6) naliczenie dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzowie prowadzonej przez Stowarzyszenie 

na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów, 

7) przygotowanie 4 projektów uchwał: 

a) w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych  w szkołach prowadzonych przez Gminę Łaziska, 

b) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Łaziska i Gminą Opole 

Lubelskie dotyczącego powierzenia Gminnie Opole Lubelskie zadania publicznego w zakresie 

oświaty, 

c) w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łaziska na rok szkolny 2020/2021, 

d) w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łaziska na rok szkolny 2019/2020. 
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Przypisane zadania były wykonane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych 

oraz z zasadami przyjętej polityki rachunkowości. Realizacja wymienionych zadań zapewniła prawidłowe 

funkcjonowanie jednostek oświatowych. Poniżej przedstawiono zrealizowany w 2020 roku budżet jednostek 

obsługiwanych przez Gminny Zespół Obsługi Szkół. 

 

Dochody 

Klasyfikacja Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu Plan Wykonanie 

Dział Rozdział 

750  Administracja publiczna 20,00 12,05 

 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 20,00 12,05 

801  Oświata i wychowanie 23 320,00 22 831,86 

 80101 Szkoły podstawowe 23 320,00 22 831,86 

 Razem 23 340,00 22 843,91 

 

Dochody zaplanowano na kwotę 23 340,00 zł a wykonano 97 87% w kwocie 22 843,91 zł. Wśród 

zrealizowanych dochodów najwyższy odsetek – 78,94% stanowi odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej 

z tytułu włamania do budynku szkoły, 20,56% stanowią dochody z czynszu za najem garaży i mieszkania, 

0,28% to kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach  bankowych a 0,22% stanowią opłaty za wydanie 

duplikatów świadectw szkolnych. 

Wydatki  

Klasyfikacja Nazwa działu i rozdziału, grupy wydatków Plan Wykonanie 

Dział Rozdział 

750  Administracja publiczna 241 741,00 223 923,45 

 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 241 741,00 223923,45 

801  Oświata i wychowanie 5 975 064,51 5 448 476,84 

 

 

80101 Szkoły podstawowe 4 607 835,19 4 342 663,96 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 524 891,00 499 493,62 

80113 Dowożenie uczniów do szkół  469 072,00 252 591,27 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 094,00 9 405,48 

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

17 610,00 17 603,52 
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80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach podstawowych, 

245 079,00 245 068,85 

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych 

34 247,32 33 459,44 

80195 Pozostała działalność 51 236,00 48 190,70 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 229 773,00 228 263,13 

85401 Świetlice szkolne 229 460,00 227 952,09 

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 313,00 311,04 

 Razem 6 446 578,51 5 900 663,42 

 

Wydatki zaplanowano na kwotę 6 446 578,51 zł a wykonano na kwotę 5 900 663,42 zł – wydatkowano 

o 545 915,09 zł mniej w stosunku do planu. Wśród wydatków na oświatę za 2020 rok najwyższy odsetek 

85,88% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki inwestycyjne stanowią 0,17%, 

pozostałe wydatki 13,95%. 

W Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Łaziskach na dzień 01.09.2020 zatrudnionych było 6 osób, 

w przeliczeniu na etaty 5,03. Stan zatrudnienia według stanowisk pracy przedstawia tabela  

Lp. Stanowisko Osoby Etaty 

1. Kierownik 1 1,00 

2. Główny Księgowy 1 1,00 

3. Specjalista ds. ekonomicznych 1 1,00 

4. Kierowca autobusu szkolnego 1 1,00 

5. Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu 

przez jezdnię w drodze do i ze szkoły)  

2 1,03 

Razem 6 5,03 
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IV. KULTURA, SPORT I REKREACJA 

 

Główną instytucją prowadzącą działalność kulturalną w gminie Łaziska jest Gminna Biblioteka i 

Dom Kultury w Łaziskach. Placówka świadczy usługi zarówno jako biblioteka, jak i dom kultury. Celem jej 

działania jest prowadzenie działalności bibliotecznej oraz kulturalnej, w szczególności poprzez zapewnienie 

mieszkańcom gminy dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji oraz tworzenie warunków 

do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Placówka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, 

edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa, a także uczestniczy w upowszechnieniu wiedzy i kultury. 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy m.in.: gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i 

udostępnianie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzowanie 

książki i czytelnictwa. Placówka zajmuje się także upowszechnianiem w różnych formach wiedzy, kultury i 

rozrywki. Biblioteka posiada 3 filie zlokalizowane w Braciejowicach, Kamieniu i Kępie Piotrawińskiej. 

Wszystkie filie mieszczą się w budynkach szkół podstawowych, a ponieważ przejęły księgozbiory szkolne 

pełnią również rolę bibliotek szkolnych.  

Na terenie gminy odbywa się wiele imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, których 

organizatorami jest zarówno samorząd gminy, jak i lokalnie działające organizacje. Do ważniejszych 

wydarzeń w gminie należą: sierpniowy „Piknik sąsiedzki”, gminne obchody Międzynarodowego Dnia 

Kobiet oraz eliminacje gminne Małego Konkursu Recytatorskiego.  

 

Tabela 3. Placówki kulturalne w gminie 

 

lp. nazwa placówki adres placówki 

1. 
Gminna Biblioteka Publiczna i Dom Kultury 

w Łaziskach 
Łaziska 61, 24-335 Łaziska 

2. Filia biblioteczna w Braciejowicach Braciejowice 137, 24-335 Łaziska 

3. Filia biblioteczna w Kamieniu Piotrawin 116, 24-335 Łaziska 

4.  Filia biblioteczna w Kępie Piotrawińskiej Kępa Piotrawińska 8, 24-335 Łaziska 

 

Źródło danych: Urząd Gminy Łaziska. 

 

Sportową działalność na terenie gminy prowadzą trzy kluby sportowe: 

1. Gminny Klub Sportowy „Wodniak” Piotrawin – Łaziska. Prowadzi on działalność w zakresie piłki 

nożnej. W jego ramach działają sekcje piłki nożnej: Seniorów, Juniorów i Trampkarzy.  

2. Uczniowski Klub Sportowy „Fala” z siedzibą w Piotrawinie. Prowadzi on bardzo prężną działalność w 

zakresie sekcji tenisa stołowego w kategoriach: Skrzat, Żak, Młodzik, Kadet, Junior i Senior.  

3. Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”, promujący i rozwijający sportowe zmagania w dziedzinie piłki 

nożnej wśród najmłodszych dzieci, z przedziału wiekowego 6-11 lat.  

 

W skład dostępnej w gminie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wchodzą: kompleks sportowy „Moje 

boisko” Orlik wraz z placem zabaw oraz siłownia sportowa przy Szkole Podstawowej im. Jana 

Kochanowskiego w  Łaziskach, baza sportowa obejmująca boisko i plac zabaw w Piotrawinie, place zabaw 

przy Szkołach Podstawowych w Braciejowicach, Kamieniu, Kępie Piotrawińskiej i Zakrzowie, plac zabaw 

przy świetlicy wiejskiej w Kolonii Łaziska oraz stoły do tenisa stołowego w miejscowościach: Wrzelów, 

Trzciniec, Piotrawin, Braciejowice, Kopanina Kamieńska, Łaziska, Kępa Gostecka, Zgoda, Niedźwiada 

Duża, Głodno, Zakrzów, Las Dębowy i Kolonia Łaziska. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia 

poniższa tabela. 
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Tabela 4. Obiekty sportowo-rekreacyjne w gminie. 

 

lp. nazwa obiektu adres obiektu 

1. 
Kompleks sportowy „Moje boisko Orlik” w Łaziskach 

wraz z placem zabaw  
Łaziska 79, 24-335 Łaziska 

2. 
Siłownia sportowa przy Szkole Podstawowej im. Jana 

Kochanowskiego w Łaziskach 
Łaziska 79, 24-335 Łaziska 

3. Baza sportowa – boisko i plac zabaw w Piotrawinie Piotrawin, 24-335 Łaziska 

3. 

Place zabaw przy Szkołach Podstawowych w 

Braciejowicach, Kamieniu, Kępie Piotrawińskiej i 

Zakrzowie 

Braciejowice 137, 24 – 335 Łaziska 

Piotrawin 116, 24 – 335 Łaziska, 

Kępa Piotrawińska 8, 24 – 335 

Łaziska, 

Zakrzów 25A, 24 – 335 Łaziska, 

4. Plac zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Łaziska Kolonia Łaziska 44, 24 – 335 Łaziska 

5. 
Stoły do tenisa stołowego znajdują się w świetlicach 

wiejskich w miejscowościach:  

Wrzelów, Trzciniec, Piotrawin, 

Braciejowice, Kopanina Kamieńska, 

Łaziska, Kępa Gostecka, Zgoda, 

Niedźwiada Duża, Głodno, Zakrzów, 

Kolonia Łaziska i Las Dębowy,  

 

Źródło danych: Urząd Gminy Łaziska. 

 

Walory przyrodniczo-krajobrazowe Gminy Łaziska stwarzają bardzo dogodne warunki do rozwoju 

na jej terenie funkcji wypoczynkowej – na jej terenie jest wiele pięknych miejsc posiadających dobre 

warunki do uprawiania aktywnej turystyki. Jednakże gmina nie ma jeszcze ugruntowanej pozycji na mapie 

turystycznej regionu, choć w ostatnich latach są podejmowane intensywne działania zmierzające w kierunku 

poprawy tej sytuacji, ponieważ gmina Łaziska ma duży potencjał w tym zakresie. 

W obszarze gminy Łaziska występuje wiele elementów środowiska cennych przyrodniczo. Najbardziej 

wartościowe elementy o dużej atrakcyjności przyrodniczeji krajobrazowej są objęte ochroną: Wrzelowiecki 

Park Krajobrazowy wraz z otuliną, Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu, Rezerwat “Wyspy 

Gnizdkowskie” wraz z otuliną, zespół przyrodniczo-krajobrazowy “Las Powiślański - Grodzisko Chodlik”, 

“Las Grodzieński” i “Skarpa Nadwiślańska”, lasy ochronne, korytarz ekologiczny doliny rzeki Wisły, strefy 

ochronne ujęć wód podziemnych. 

O uroku tutejszych ziem decydują duże ilości łąk, lasów, torfowisk, akwenów wodnych, które tworzą 

niezwykle malownicze elementy ukształtowania terenu. Ponadto bezpośrednia bliskość Kazimierskiego 

Parku Krajobrazowego (z łatwym dostępem do modnego ostatnio kurortu wypoczynkowego – Kazimierza 

nad Wisłą) i Małopolskiego Przełomu Wisły z bezpośrednim dostępem do rzeki i przeprawą promową oraz 

nowo wybudowanym mostem w Kamieniu, do bogatego w gotyckie i późnorenesansowe zabytki miasteczka 

Solec nad Wisłą czynią z Gminy Łaziska atrakcyjny teren do ewentualnego rozwoju agroturystyki.  

Sieć osadnicza gminy legitymuje się bardzo starym rodowodem związanym z obsługą spławu na Wiśle i 

przeprawą przez Wisłę na linii Kamień - Solec. Walory krajobrazowe i istniejące zabytki stwarzają gminie 

bardzo dobre warunki do rozwoju funkcji wypoczynkowej.  

W Gminie Łaziska znajdują się następujące atrakcje turystyczne, w oparciu, o które można budować 

rozwój turystyki i agroturystyki w tym regionie: 
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1. Gotycki kościół ufundowany przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego w 1410r. na miejsce 

dawnego drewnianego kościoła (prawdopodobnie sprzed 1076 r.). związany z legendą św. Biskupa 

krakowskiego Stanisława. W kościele tym jest dużo zabytków sakralnych – m. in.: późnorenesansowy 

ołtarz główny z pierwszej połowy XVII w., obraz sądu Bolesława Śmiałego nad Stanisławem biskupem 

z widokiem zamku w Solcu z datą 1601 r. i herbem Doliwa, obraz orła białego z datą 1636 r., kamienna 

gotycka tablica erekcyjna z figurami Madonny i biskupa Oleśnickiego i inne zabytki unikatowej wagi 

historycznej, m.in. 55 obrazków wotywnych z pierwszej połowy XVII wieku; 

2. Obok kościoła gotycka kaplica wzniesiona w latach 1440 – 1441 z legendarnym grobem Piotrowina. W 

kaplicy znajduje się fragment zabytkowego tryptyku oraz płyty nagrobkowe.  

3. Na placu parafialnym znajduje się również urokliwy, zabytkowy budynek z czerwonej cegły i białego 

wapienia stanowiący niegdyś plebanię parafialną. 

4. Dzwonnica wzniesiona w 1791 r., kilkakrotnie remontowana i odbudowywana. 

5. Na terenie kościelnym jest kilkanaście dużych kamiennych głowic jońskich z lat 1770 – 1772. Architekt 

Ferdynand Franciszek Max przygotowywał je do budowy bazyliki pod wezwaniem św. Stanisława 

biskupa. Budowa bazyliki zaprojektowana dzięki staraniom biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka nie 

doszła jednak do skutku. Obecnie wspomniane głowice stanowią element bardzo efektownej „Drogi 

krzyżowej” ufundowanej przez mieszkańców parafii Piotrawin. 

6. Przy drodze prowadzącej z Kamienia do Piotrawina znajduje się murowana kaplica z przełomu XVIII i 

XIX w. Nepomuk – figura świętego Jana Nepomucena, patrona dobrej spowiedzi i spowiedników. Miał 

chronić przed wzburzoną wodą i powodziami. 

7. Pałac Cywińskich wybudowany jako murowany dwór w pierwszej połowie XIX w., przebudowany pod 

koniec stulecia przez ówczesnych właścicieli Cywińskich i ponownie unowocześniony w 1927 r. 

Obecnie własność prywatna - Pensjonat Piotrawin czynny przez cały rok, oferując znakomitą kuchnię i 

wysoki standard świadczonych usług. Pensjonat mieszczący się w Pałacu XIX w., położony jest nad 

Wisłą - stylowe wnętrza, spokojne sąsiedztwo, w pobliżu rezerwatu przyrody, przepiękny widok z tarasu 

na leniwie płynącą rzekę. 

8. W obrębie wsi Piotrawin, położonej na wysokiej na 40 metrów nad poziom Wisły skarpie, znajduje się 

kamieniołom z profilem geologicznym z okresu kredy z przepięknym widokiem na koryto Wisły i 

przeciwległy brzeg, na którym znajduje się zabytkowe miasteczko Solec (zabytki z okresu gotyku, 

renesansu, baroku) i ruiny zamku Bolesława Śmiałego – łatwe połączenie za pomocą nowo otwartego 

mostu w Kamieniu lub przeprawy promowej. Wyjątkową historię tej miejscowości, sięgającą siegającą 

korzeniami średniowiecza wzbogaca unikatowy gotycki Kościół p.w. Św. Tomasza Apostoła i Św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika, stanowiący zabytek klasy zerowej oraz wszechobecne legendy o 

wskrzeszeniu Piotrowina i lipie rosnącej korzeniami do góry. 

9. Dwór w Kamieniu wzniesiony w 1823 r. i przebudowany w 1914 r. obecnie znajduje się w ruinie. O jego 

odzyskanie starali się spadkobiercy ostatnich właścicieli majątku Kamień – Cywińskich, do których 

zalicza się m. in. Izabella Cywińska – córka Stanisława Andrzeja Cywińskiego – reżyserka, dyrektorka 

teatrów w Kaliszu i Poznaniu, w latach 1989 – 1990 Minister Kultury i Sztuki, co doszło do skutku. 

Wokół dworu zachował się park angielski. Przed dworem kilka dużych kamiennych głowic jońskich z 

lat 1770 – 1772, przeznaczonych do budowy bazyliki w Piotrawinie. Obecnie nieruchomość ta została 

sprzedana i znajduje się w rękach prywatnych. 

10. W dawnym zespole dworskim zachował się spichlerz murowany z 1840 r., dwa budynki gospodarcze z I 

połowy XIX w. i ruiny czterech spichlerzy z tego samego okresu, murowana stajnia cugowa z wozownią 

z 1914 r., a także gorzelnia i magazyn spirytusu z 1880 r. (obecnie własność prywatna). 

11. Ośrodek wypoczynkowo – szkoleniowy „ZIELONA SZKOŁA” w Piotrawinie nad Wisłą. Ośrodek leży 

na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego, na wysokiej skarpie Wisły, wśród bogatej zieleni, 

na terenie 3 – ha ogrodu. Posiada pokoje 2 – 3 osobowe z łazienkami, 2 sale konferencyjne, parking, 

zadaszone miejsce na ognisko. W pobliżu cenny zabytek – kościół Św. Stanisława – gotyk z I połowy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Figura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomucen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patron_%28chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sakrament_pokuty_i_pojednania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA
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XV w. Możliwość wycieczek, nowo oddanym mostem, do Solca na lewy brzeg Wisły. Wspaniałe 

miejsce na wypoczynek, konferencje, imprezy towarzyskie, wędkowanie. Ośrodek jest bazą szkoleniowo 

– wypoczynkową Prywatnych Szkół im. Wincentego Pola i Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej 

w Lublinie.  

12. Restauracja Biały Dworek znajduje się w miejscowości Kamień (woj. Lubelskie), przy drodze 

wojewódzkiej 747 przy rondzie przed wjazdem na nowy most, łączący województwo lubelskie z 

mazowieckim. Po drugiej stronie Wisły już na ziemi mazowieckiej położony jest Solec nad Wisłą. 

Obiekt położony jest na terenie rodzinnej posiadłości właścicieli, gdzie obok Białego Dworku znajduje 

się drugi budynek z dwoma wieżyczkami, który po modernizacji będzie również udostępniony dla gości. 

 

Przez teren gminy Łaziska przebiega też kilka atrakcyjnych szlaków rowerowych: 

 niebieski „SZLAK NADWIŚLAŃSKI”– wzdłuż Wisły, szlak turystyczny z Annopola przez Kazimierz 

nad Wisłą do Dęblina – o długości 107 km, 

 zielony „POWIŚLE” – o długości 15 km, 

 czerwony - „KAZIMIERZ DOLNY – KRAŚNIK” – o długości 107 km, 

 czarny - „OPOLE LUBELSKIE – SOLEC NAD WISŁĄ” – o długości 24 km, 

 zielony - „MAŁOPOLSKI PRZEŁOM WISŁY” – o długości 14 km, 

 czarny - „GOŚCINIEC PIOTRAWIŃSKI” – o długości 46 km.  

 

Jak opisano to powyżej Gmina Łaziska ma duży potencjał w zakresie organizowania agroturystyki, 

turystyki i rekreacji. Ma do tego odpowiednie zaplecze, ponieważ jej atutem oprócz walorów 

krajobrazowych i przyrodniczych oraz zabytków unikatowej klasy jest: 

 czyste powietrze (brak przemysłu ciężkiego i położenie z dala od wielkich aglomeracji),  

 ekologiczna żywność, 

 bezpośrednia bliskość urokliwego Kazimierza nad Wisłą i Solca nad Wisłą oraz uzdrowiskowego 

Nałęczowa, 

 dogodne szlaki komunikacyjne, w tym nowy most w Kamieniu - możliwość korzystania z przeprawy na 

drugą stronę Wisły oraz sieć utwardzonych dróg i atrakcyjnych ścieżek rowerowych. 

 

Wszystko to stwarza możliwości do uczynienia z gminy ośrodka wypoczynkowo – rekreacyjnego 

(szczególnie w odniesieniu do miejscowości na zachodnim krańcu Gminy, położonych w bezpośrednim 

sąsiedztwie Wisły) w oparciu o posiadane zasoby turystyczne. Jednakże jak na razie potencjał ten nie jest w 

wystarczającym stopniu wykorzystywany przez mieszkańców gminy, jak i w niewystarczającym stopniu 

doceniany przez turystów.  

  

1. Raport z działalności kulturalnej GBiDK w Łaziskach wraz z Filiami Bibliotecznymi 

w Braciejowicach, Kamieniu i Kępie Piotrawińskiej za 2020 rok. 

     Na terenie gminy Łaziska w 2020 r., funkcjonowała Gminna Biblioteka i Dom Kultury oraz trzy filie 

biblioteczne – w Kamieniu, Kępie Piotrawińskiej i Braciejowicach, a także Punkt Biblioteczny w Szkole 

Podstawowej w Zakrzowie. Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach to instytucja, która posiada 

status biblioteki z poszerzoną działalnością, jest wpisana pod numerem 1, do rejestru instytucji kultury dnia 

18.06.1998 r., biblioteka prowadzi działalność także z zakresu domu kultury.  

W 2020 r. dokonywany był zakup księgozbioru, finansowany ze środków własnych biblioteki, jak 

również dotacji Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych”. W 2020 r. 

zakupiliśmy 246 książek drukowanych z dotacji BN oraz 338 książek ze środków własnych. Wśród zakupów 

dominowała literatura beletrystyczna oraz książki przeznaczone dla najmłodszych czytelników.  
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Liczba czytelników na terenie gminy, na 100 mieszkańców plasuje się na poziomie 16 osób. Jest to 

najwyższy wskazie czytelników na terenie powiatu opolskiego. W 2020 r. odnotowaliśmy niewielki spadek 

liczby czytelników, który związany jest głównie z pandemią i mniejszą ilością dzieci w szkołach oraz ze 

starzejącym się społeczeństwem. Wszystkie powyższe czynniki wpływają na stan czytelniczy. W 2020 r. z 

naszych zasobów wypożyczono 16006 książek oraz 3013 czasopism, a także 18 audiobooków. Nasze 

biblioteki były odwiedzone przez 8104 osoby. Grono czytelników stanowiło 801 osób. Pomimo trwającej 

pandemii, przez cały 2020 r. przykładaliśmy dużą wagę do bycia „w kontakcie” z naszymi odbiorcami, do 

promocji czytelnictwa i bibliotek, tak aby pomimo utrudnień zachęcić jak największą liczbę mieszkańców w 

różnym wieku do korzystania z naszych zasobów. Z dostępu do Internetu w 2020 r. skorzystano w bibliotece 

gminnej i filiach 540 razy. W bibliotecznych inicjatywach kulturalnych udział wzięło łącznie 6001 osób. W 

2020 r. jeśli tylko sytuacja pandemiczna na to pozwalała w każdej z bibliotek, kładliśmy duży nacisk na 

pracę z czytelnikiem.  Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach przez kolejny rok współpracowała z 

Klubem Seniora Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łaziskach oraz ze Stowarzyszeniem Kobiet 

„Łaziszczanki”. Do marca 2020 r. cała działalność GBIDK funkcjonowała standardowy,  odbywały się 

wtedy regularne spotkania Klubu Seniora, który aktualnie liczy 18 członków oraz uroczyste spotkania 

stowarzyszenia, do którego przynależy 14 kobiet z terenu gminy Łaziska. Klub Seniora i Stowarzyszenie, 

pomimo pandemii w 2020 r. byli aktywni użytkownikami naszej instytucji. Są to grupy bardzo 

zaangażowane w działania na rzecz naszej całej społeczności lokalnej. Razem z tymi grupami 

organizowaliśmy w 2020 r. wyjazdy na koncert operowy, zajęcia w trakcie ferii zimowych, w których udział 

wzięło 255 dzieciaków, obchody Dnia Kobiet z udziałem 96 gości. Dzięki współpracy z PCK udało nam się 

przeprowadzić działanie ph. „Akcja: maseczki!”, do akcji przystąpiło 52 mieszkańców naszej gminy, w tym 

m.in. seniorzy. Ponadto osoby  z Klubu Seniora brały udział w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki. 

Dzięki współpracy z naszymi seniorami i Paniami z Klubu Kobiet nagraliśmy też krótki materiał filmowy 

pod nazwą „Pocztówka z czasów pandemii” – można go obejrzeć na portalu YT, profil „Biblioteka Łaziska”. 

Wzorem lat ubiegłych nasza instytucja współpracowała też z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, działającym na 

terenie gminy, a także z Polskim Czerwonym Krzyżem o./Lublin. Dodatkowo jako biblioteka 

zaangażowaliśmy się w akcję „Pomóż Dzieciom przetrwać zimę”. Ponadto kontynuowaliśmy współpracę ze 

Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności „Bona Fides” z Lublina, a także z Komendą Powiatową Policji w 

Opolu Lubelskim i Państwową Strażą Pożarną. Kontynuowaliśmy również współpracę z KGW z terenu 

Gminy Łaziska. 

W 2020 r. zatrudnienie w naszych bibliotekach całościowo nie uległo zmianie. Zaszły tylko zmiany 

personalne – p. Anna Czyż, odeszła na zasłużoną emeryturę z dn. 30.11.2020 r., a od 01.01.2021 r. została 

zatrudniona na jej stanowisko p. Katarzyna Kozieł. Aktualnie sytuacja zawodowa bibliotekarzy jest stabilna. 

W 2021 r. planowane jest odejście na emeryturę bibliotekarki z filii w Kamieniu. W bibliotece gminnej 

pracują: dyrektor – 1 etat, bibliotekarka – 1 etat, księgowa – 0,25 etatu, pracownik gospodarczy – 0,5 etatu,; 

w filii w Kamieniu: bibliotekarka – 1 etat; w filii w Braciejowicach: bibliotekarka – 1 etat; w filii w Kępie 

Piotrawińskiej: bibliotekarka – 0,75 etatu. Dodatkowo zatrudniamy na umowy cywilno-prawne instruktorów: 

plastyki, 2x muzyki, a także informatyka i palacza C.O.  

 

Budżet Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach w 2020 r. oscylował na podobnym poziomie jak 

w roku poprzednim. Nie wystąpiły u nas problemy finansowe. Zachowana była płynność wydatków. 

Wszystkie założone na początku 2020 r. działania, związane z finansowaniem własnym zostały 

zrealizowane.  

Do marca 2020 roku biblioteka gminna pracowała w 6-dniowym systemie pracy. Biblioteka gminna 

otwarta była od poniedziałku do soboty, a gdy została ogłoszona pandemia w systemie 5-dniowym. Filie 

biblioteczne pracowały od poniedziałku do piątku. Godziny pracy były dopasowane do potrzeb czytelników. 
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Pomimo pandemii, w 2020 roku każda jednostka w pełni zrealizowała swoje zadania. Promowała 

czytelnictwo, prowadziła wiele działań na rzecz czytelników, aktywnie promowała kulturę czytelniczą. 

Pracownicy wkładali wiele wysiłku, w to aby odbiorcy naszych działań byli zadowoleni i 

usatysfakcjonowani z naszej oferty, skierowanej do odbiorców w różnym wieku, pomimo tego, że nie 

wszystkie działania mogły odbywać się w dotychczasowej formie. 

 

Przez cały 2020 rok, aktywnie prowadziliśmy działalność społeczno-kulturalną.  

Do głównych inicjatyw zaliczamy: 

 „Ferie w biblio!” – GBiDK była realizatorem ferii dla dzieci, które były finansowane ze środków 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wszystkie aktywności w ramach projektu były 

organizowane w GBiDK, w feriach udział brały dzieci z terenu całej gminy Łaziska; 

 kontynuowaliśmy działalność Klubu Kobiet Aktywnych - udało nam się przeprowadzić 3 spotkania 

stacjonarne; 

 zrealizowaliśmy warsztaty czytelnicze dla przedszkolaków z Łazisk; 

 w styczniu odbyła się również zabawa karnawałowa dla Seniorów; 

 zorganizowaliśmy wyjście edukacyjne do Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim; 

 zorganizowaliśmy Gminne Obchody Dnia Kobiet; 

 promowaliśmy i brali udział w konkursach realizowanych przez  PBP i WBP; 

 promowaliśmy twórczość seniorów w Wojewódzkim Jesiennym Przeglądzie Twórczości Seniorów; 

 braliśmy udział w projekcie „Polska Światłoczuła” – w ramach którego odbył się pokaz filmu oraz 

spotkanie z reżyserem; 

 współpracowaliśmy także z lokalnymi ngo, w okresie maj – sierpień realizowaliśmy z KGW „Zgodne 

Kopanianki” projekt „Kobiety: SpołeczneAktywneDobre”, w projekcie udział wzięło 20 mieszkanek 

gminy Łaziska;   

 we wrześniu zorganizowaliśmy szkolenie dla KGW z terenu gminy Łaziska „Animacja społeczna”, 

 zorganizowaliśmy stacjonarne spotkanie autorskie – z Leszkiem Szczasnym; 

 zorganizowaliśmy wyjazd na koncert operowy; 

 nagraliśmy filmową „Pocztówkę z czasów pandemii”; 

 zorganizowaliśmy akcje czytelnicze „ Książka dla kobiet z Klubu Kobiet” oraz „Czytelniczy prezent”; 

 zorganizowaliśmy wystawę malarstwa p. Stefanii Wójcik oraz wystawę upamiętniającą 100lecie Bitwy 

Warszawskiej; 

 nasza biblioteki i gmina była promowana przez występy zespołu „Powiśle” m.in. podczas Święta 

Produktu Lokalnego oraz podczas koncertów kolęd zorganizowanych w styczniu 20’; 

 w okresie styczeń – marzec oraz we wrześniu realizowaliśmy zajęcia plastyczne dla dzieci; 

 od października rozpoczął działalność zespół „Mała Wisełka”; 

 zorganizowaliśmy akcję „Ciasto dla Medyków”; oraz „Akcja: Maseczki!” 

 

Korzystaliśmy również z programów: 

„Mała książka – wielki człowiek” – w okresie styczeń - grudzień braliśmy udział w projekcie Instytutu 

Książki, który miał na celu promocję czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników z gminy Łaziska. W 

ramach projektu rozdawaliśmy wyprawki czytelnicze. 

"Kraszewski. Komputery dla bibliotek" - zakupiliśmy sprzęt elektroniczny o łącznej wartości 23400zł; 

- „Cyfrowe GOKi w subregionie puławskim” – otrzymaliśmy w ramach tego projektu 5 laptopów.  

Ponadto niezmiernie cieszy nas fakt, że w 2020 r. udało się przeprowadzić remont elewacji zewnętrznej na 

budynku GBiDK. 
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2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. 

 

 Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dnia 19. 04. 

2021 r., zostało przedłożone Radzie Gminy Łaziska sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy 

Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za 2020 r. 

 

Rada Gminy Łaziska uchwałą nr XII/73/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. przyjęła Programu 

współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

 

Wspomniany wyżej Program uchwalany jest na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) i jest 

realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości i dialogu społecznego. Głównym jego celem jest wdrażanie 

zasady partycypacji społecznej i rozwijania współpracy pomiędzy samorządem Gminy oraz organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z poźn. zm.), ukierunkowanej 

na rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz zapewniającej efektywne wykonywanie zadań 

publicznych Gminy, poprawa jakości życia mieszkańców Gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez budowanie partnerstwa między samorządem i sektorem pozarządowym. 

Cele szczegółowe Programu obejmują: 

1) umożliwienie szerokiego udziału mieszkańców Gminy w różnych formach aktywności społecznej, 

2) współtworzenie kultury fizycznej i zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców Gminy, 

3) zapewnienie optymalnych warunków rozwoju fizycznego i poznawczego oraz bezpieczeństwa dzieci i 

stwarzanie możliwości kształtowania zdrowego stylu życia, 

4) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, 

5) promocję i popularyzację własną Gminy i regionu, 

6) aktywizację i integrację społeczną mieszkańców poszczególnych wsi na terenie Gminy. 

7) organizację imprez  kulturalnych dla mieszkańców wsi oraz edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. 

 

Zgodnie z zapisami Programu Gmina Łaziska podejmuje współpracę z organizacjami w formie współpracy 

finansowej i pozafinansowej: 

1) Współpraca finansowa następuje poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie 

powierzenia organizacji wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

ich realizacji. 

2) Współpraca pozafinansowa następuje poprzez: 

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności przez organy Gminy i 

organizacje, 

2) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji, 

3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli 

organizacji i organów Gminy,  

4) udostępnianie lokali i obiektów sportowych oraz niezbędnego sprzętu w celu realizacji zadań 

publicznych przez organizacje. 
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Zakres przedmiotowy współpracy Gminy z organizacjami obejmuje realizację zadań publicznych w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych. 

 

Współpraca powinna odbywać się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

  

W ramach realizacji zadań określonych w Programie ogłoszono w 2020 roku dwa konkursy ofert: 

1) jeden w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

2) jeden w zakresie wspomagania działalności wspólnot i społeczności lokalnych. 

 

I. W wyniku  konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dotacje otrzymały 

następujące stowarzyszenia: 

1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „FALA” Piotrawin z siedzibą w Głodnie 17 otrzymał 

dotacje w wysokości 18 500 zł na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie 

sekcji tenisa stołowego” z tego wykorzystał kwotę 18 500 zł. Wartość wolontariatu  i wkładu 

rzeczowego  oceniono na  10 958 zł w tym: wkład rzeczowy  8 358 zł, wolontariat 2 600 zł. W ramach 

tego zadania Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ FALA” Piotrawin z siedzibą w Głodnie 17: 

1) współuczestniczył przy organizacji Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Gminy  Łaziska 

w Tenisie Stołowym dla uczniów szkół podstawowych, 

2) zakupił sprzęt sportowy o wartości  6 044,00 zł.,   

3) Zarząd Klubu organizował treningi tenisa stołowego trzy razy w tygodniu w okresie od lutego do 

grudnia 2020 r., za wyjątkiem przerwy spowodowanej epidemią COVID-19, dla seniorów, 

młodzików i juniorów,  

4) zawodniczki Klubu uczestniczyły w rozgrywkach II Ligi Kobiet w Tenisie Stołowym, zaś 

wszyscy zawodnicy Klubu wzięli udział w  wojewódzkich turniejach klasyfikacyjnych w tenisie 

stołowym w kategoriach: żak, młodzik, kadet junior i senior. 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2020 złożone zostało terminowo.  

Zakładane cele przedstawione w ofercie  zostały osiągnięte. 

2. Gminny Klub Sportowy „Wodniak” w Piotrawinie - Łaziskach uzyskał dotację w wysokości 39 

000 zł.  na zadanie publiczne „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku – z 

wyłączeniem dyscypliny sportowej - sekcja tenisa stołowego”, z tego wykorzystał  kwotę 38 782,46 

zł. Wkład wolontariatu został określony w sprawozdaniu finansowym na  kwotę 12 240,00 zł. 

Zwrócono nie wykorzystaną dotację w kwocie 217,54 zł. 

 W ramach realizacji zadania:  

1) Zawodnicy  klubu  z drużyny seniorów rozegrali 15 meczów w rundzie jesiennej rozgrywek 

mistrzowskich  piłki nożnej  w kl. A. Runda wiosenna została odwołana z powodu pandemii 

COVID-19. Drużyna seniorów rozegrała też 16 meczy sparingowych; 

2) Zarząd Klubu zorganizował jedną imprezę rekreacyjno - sportową integrującą mieszkańców 

gminy; 

3) Treningi seniorów odbywały się dwa razy w tygodniu w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 

roku w hali sportowej przy SP w Łaziskach i na Orliku. 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe  za rok 2020 złożone zostało terminowo. 

Zakładane cele przedstawione w ofercie  zostały osiągnięte. 

 

3. Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Łaziska,  Łaziska 79  otrzymał dotację w wysokości  13 

000 zł. na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku – z 

wyłączeniem dyscypliny sportowej - sekcja tenisa stołowego”. Klub wykorzystał 13 000 zł dotacji. 
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Wkład rzeczowy oceniono w sprawozdaniu  na 5 293,50 zł.  Jest to klub sportowy zajmujący się 

najmłodszymi dziećmi. W ramach realizowanie zadania UKS „Orzeł” : 

1) zorganizował zawody sportowe dla swoich zawodników,  

2) opłacił sędziów zawodów, ubezpieczenie,  

3) zakupił sprzęt sportowy    

4) opłacił transport na zawody sportowe.  

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe  za rok 2020 złożone zostało terminowo. 

Zakładane cele przedstawione w ofercie  zostały osiągnięte. 

 

II. W wyniku  konkursu ofert  w zakresie wspomagania działalności wspólnot i społeczności lokalnych 

dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia: 

1. Stowarzyszenie  Kobiet „ Łaziszczanki” z siedzibą Łaziska 24  uzyskało  dotację w wysokości 4 700 

zł  na zadanie – „Wspomaganie działalności wspólnot i społeczności lokalnych  w 2020 r.”  pod 

tytułem „Integracja KGW przez wspólne działanie”. Stowarzyszenie wykorzystało 4 700 zł. dotacji. 

Wkład  osobowy został określony w sprawozdaniu  finansowym na  kwotę 900,00 zł. 

W ramach tego zadania zorganizowano 4 twórcze warsztaty kulinarne mające na celu integrację 

społeczną i budowanie więzi pomiędzy Kołami Gospodyń. Każdy warsztat prowadzony był przez 

profesjonalnego kucharza i koncentrował się na innym temacie. Były to spotkania dla członkiń Kół 

Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Łaziska. W całym działaniu udział wzięło 67 pań.  

       Cele zakładane w ofercie zostały zrealizowane. 

       Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2020 złożone zostało terminowo. 

 

2. Stowarzyszenie  „Pod Dębem” z siedzibą w Kolonii Łaziska 44 uzyskało dotację w wysokości 4 900 

zł  na zadanie – „Wspomaganie działalności wspólnot i społeczności lokalnych w 2020 r.” - „Szanty 

i ryby w Kolonii”. Ze względu na panującą pandemię COVID -19 i charakter wnioskowanego 

przedsięwzięcia nie udało się zrealizować założeń wniosku. W związku z powyższym wszystkie środki 

zostały zwrócone. 

     

W 2020 roku Gmina Łaziska podpisała trzy umowy z organizacjami pozarządowymi na sfinansowanie 

zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz  dwie w zakresie 

wspomagania działalności wspólnot i społeczności lokalnych. 

Podpisano umowy ze stowarzyszeniami na dotację w formie powierzenia na łączną kwotę 80 100,00  zł. 

Rzeczywista wielkość kosztów poniesiona przez stowarzyszenia z otrzymanych dotacji wyniosła  74 982,46 

zł. Kwota 2,20 zł stanowią odsetki bankowe. 

Informacje o konkursach, uchwałach i zarządzeniach dostępne na stronie internetowej gminy. 

 

  

V. POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 

 

Kluczową instytucją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Łaziska jest Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Łaziskach, powołany Uchwałą Nr III/17/90 Rady Gminy w Łaziskach z dnia 15 lipca 

1990 r. Celem działalności Ośrodka jest organizowanie  i wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, 

w szczególności poprzez doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia  potrzebujących  osób i rodzin oraz 

zintegrowanie  ich ze środowiskiem. Do zadań pomocy społecznej  należy przyznawanie i wypłacanie 

świadczeń, prowadzenie pracy socjalnej oraz rozwijanie nowych form pomocy. 
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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach  działa w dwóch obiektach oddalonych od siebie ok. 400 

m. Takie rozmieszczenie utrudnia organizację pracy, a także dostęp mieszkańcom naszej gminy do 

wszystkich  usług  tutejszego Ośrodka tj:  

-   Łaziska 61- dział świadczeń pomocy społecznej , 

-  Łaziska 76 - dział świadczeń rodzinnych, który od miesiąca września 2010 r. mieści się w budynku Urzędu 

Gminy Łaziska .  

Dokumentem grupującym zadania w dziedzinie pomocy dla mieszkańców do końca 2020 r. była 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łaziska na lata  2016 – 2020 przyjęta 

Uchwałą Nr XV/73/2016 z dnia 30 marca 2016 r.  Podstawą prawną Strategii był art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy 

o pomocy społecznej, gdzie wskazano, że jej opracowanie i realizacja należy do zadań własnych gminy o 

charakterze obowiązkowym. Obecnie na tej samej podstawie opracowywany jest nowy dokument w tym 

zakresie na kolejne lat, zostanie on przyjęty uchwała Rady Gminy Łaziska w 2021 roku. 

Świadczenia w ramach pomocy społecznej obejmują realizację zadań zleconych i własnych gminy 

oraz zadań objętych programami rządowymi. 

 

Poza działalnością prowadzoną w ramach pomocy społecznej w zakresie ochrony zdrowia Gmina 

zajmuje się także profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniem narkomanii.  

Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra 

Narodu ustawodawca zobowiązał organy samorządu terytorialnego do ustawicznego podejmowania działań 

zmierzających do ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, do 

inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania napojów 

alkoholowych, do podejmowania działań na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania 

powstawaniu i do usuwania następstw nadużywania alkoholu, szczególnie przemocy w rodzinie, 

wykluczeniu społecznemu, a także wspieranie w tej działalności organizacji społecznych i zakładów pracy. 

Zgodnie z art. 4
1
 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) prowadzenie działań związanych z 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od 

alkoholu należy do zadań własnych gminy. Również zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, ze zm.) prowadzenie działań związanych z 

przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gmin. Zadania w tym zakresie powinny być 

realizowane, zgodnie z art. 4
1
 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Środki 

finansowe na realizację wyżej wymienionych zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych.  

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii został opracowany na podstawie:  

1) ustawy dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2277); 

2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, ze zm.); 

3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 688, ze zm.); 

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.1390, ze 

zm.); 

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.); 

6) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na 

lata 2016 – 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492); 
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7) uchwały Rady Gminy Łaziska Nr XV/73/2016 z dnia 30 marca 2016 roku  w sprawie Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2016-2020; 

8) uchwały Rady Gminy Łaziska NR XL/214/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie na 

lata 2018-2022. 

 

DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA TERENIE GMINY 

ŁAZISKA 

 

Według opracowanej na lata 2016 - 2020 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Gminie Łaziska sprawa używania i nadużywania alkoholu jest jednym z najważniejszych problemów 

społecznych Gminy. Nadużywanie alkoholu wpływa bezpośrednio na przemoc w rodzinie, pośrednio na jej 

status i stan materialny, jest przyczyną wielu chorób i nadumieralności - szczególnie mężczyzn. Przyczynia 

się do biedy wielu rodzin i przynosi szkody społeczne, które muszą rozwiązywać instytucje na terenie 

Gminy. 

Gmina Łaziska jest gminą typowo rolniczą. W ostatnich latach, w wyniku zachodzących zmian 

gospodarczych i społecznych, oraz postępującej dekoniunktury w tym obszarze gospodarki, nastąpiło 

znaczne uszczuplenie dochodów społeczeństwa Gminy. W latach poprzednich, na skutek zmian w sytuacji 

politycznej na wschodzie Europy i w Ukrainie, nastąpiło pogorszenie wyników finansowych rolników naszej 

Gminy. Embargo na sprzedaż owoców i warzyw do Rosji spowodowało zamęt na rynku oraz obniżenie i tak 

już niskich cen skupu owoców do poziomu poniżej kosztów produkcji. Pojawiające się praktycznie co roku 

wiosenne przymrozki powodują straty w plonach drzew owocowych sięgające w niektórych  rejonach 

Gminy do 70 - 80 %. Mimo wyższych cen owoców nie nastąpiła pełna rekompensata dochodów rolniczych. 

Straty dotkają ponad 90 % ludności Gminy. Rok 2018 przyniósł katastrofalnie niskie ceny owoców i mimo 

bardzo wysokich zbiorów nie przyniósł znaczącej poprawy sytuacji materialnej większości rolników i 

pogłębił  niską opłacalność produkcji rolniczej. W 2019 roku wiosenne przymrozki po raz kolejny 

spowodowały straty w plonach drzew owocowych sięgające 70%. Ma to bezpośrednie przełożenie na 

sytuację społeczną w Gminie, ponieważ, jak zawsze w przypadku ograniczeń finansowych gospodarstw 

domowych, następuje nasilenie problemów związanych z przemocą domową oraz nadużywaniem alkoholu. 

Nowym, pozytywnym zjawiskiem, jeżeli chodzi o dochody rodzin, zwłaszcza młodych, jest wejście 

w życie, w kwietniu 2016 roku ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – tzw. „Program 500+”. 

Program ten, oprócz niewątpliwych pozytywnych aspektów, niesie niestety za sobą również znaczne 

zagrożenia w rodzinach, gdzie występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, ponieważ nie 

wszędzie zwiększenie możliwości płatniczych i poprawa sytuacji materialnej rodzin przekłada się na 

poprawę sytuacji losowej tych rodzin, gdyż nie zawsze środki te są właściwie pożytkowane. Zdarzają się 

przypadki nasilenia zjawisk nadużywania alkoholu w rodzinach korzystających z „Programu 500 +” wobec 

zwiększenia możliwości finansowych tych rodzin dzięki wsparciu z tego Programu. 

W związku z opisaną wyżej sytuacją gospodarczo – społeczną na terenie  Gminy Łaziska  nie 

zmieniają się w sposób znaczący problemy, z którymi mają do czynienia instytucje: Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łaziskach, Policja, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Łaziskach oraz Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łaziska. 

Jednymi z nich są problemy związane z używaniem i nadużywaniem alkoholu oraz innych środków 

wpływających na świadomość. Wpływają one w sposób bezpośredni na powstawanie przemocy domowej, 

krzywdzenie dzieci oraz pogłębiają słabą kondycję finansową rodzin, których dotyczą. 

W wyżej omawianym zakresie z danych zebranych statystycznie z terenu całego kraju wynika iż: 

1) osoby uzależnione od alkoholu stanowią około 2 %, a nadużywające 15 % dorosłej populacji - Gmina 

Łaziska pod tym względem nie odbiega od średniej krajowej; 
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2) osoby współuzależnione, żyjące w rodzinach i w otoczeniu osób uzależnionych i nadużywających 

alkoholu stanowią najczęściej 3 - 4 osoby, co stanowi około 51% społeczeństwa, dla których picie 

alkoholu jest problemem. 

Dane z terenu Gminy Łaziska przedstawiają się następująco: 

1) Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu przypada około 

250 osób dorosłej populacji, a wartość sprzedanego alkoholu na 1 osobę dorosłą w ubiegłym roku 

wyniosła 740 zł. 

2) Na terenie Gminy sprzedaż alkoholu prowadzona jest w 18 punktach. Są to punkty sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem ich sprzedaży i obejmują: 

a) sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu - 18 punktów,  

b) sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % do 18% - 16 punktów,  

c) sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% - 15 punktów. 

Obowiązujące limity zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uchwalone przez Radę Gminy 

Łaziska wynoszą 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu ich sprzedaży i 22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem ich sprzedaży dla wszystkich  rodzajów alkoholu. 

3) Łączna wartość sprzedanego na terenie Gminy alkoholu wyniosła w 2018 r. według deklaracji złożonych 

przez sprzedawców - 3.012.188 zł, tj.: 

a) sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu i piwo -  1.768.904 zł,  

b) sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % do 18% - 102.323 zł, 

c) sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%- 1.140.961 zł.  

Od pięciu lat systematycznie wzrasta wartość spożywanego piwa, wina i wódki. Są to zmiany 

niepożądane i idące w złym kierunku. 

4) Najczęściej występującym problemem związanym z piciem alkoholu są zjawiska przemocy domowej 

oraz zjawisko spożywania napojów alkoholowych w pobliżu miejsca ich sprzedaży. Dane Policji 

wskazują, że na terenie Gminy Łaziska zanotowano w 2018 r.82 takich interwencji, zaś w roku 2019 (do 

końca listopada) 68 interwencji. 

5) Działający od lipca 2012 r. Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 

Gminie Łaziska rozpatrywał wnioski o znęcanie się, tj.: 

a) w 2012 r. - 5 wniosków, w tym 4 w ramach procedury „Niebieska Karta”,  

b) w 2013 r. -13 wniosków,  

c) w 2014 r. - 18 wniosków,  

d) w 2015 r. - 11 wniosków,  

e) w 2016 r. - 7 wniosków,  

f) w  2017 r. - 10 wniosków, 

g) w 2018 r. - 24 wnioski, 

h) do końca listopada 2019 r. wpłynęło - 5 wniosków o znęcanie się. 

6) Do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  wpłynęło: 

a) w 2017 r. - 12 wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych,  

b) w 2018 r. - 16 wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych. 

Natomiast do końca listopada 2019 roku Komisja skierowała do sądu 11 wniosków o leczenie 

odwykowe osób uzależnionych. 

7) Problemem, z którym boryka się Gmina jest również zakłócanie ładu i porządku przez osoby nietrzeźwe 

i spożywające alkohol w miejscach publicznych, najczęściej w pobliżu  miejsc sprzedaży alkoholu. W  

2017 r. Policja nałożyła za powyższe wykroczenie 16 mandatów  karnych, w roku 2018 nałożono 7 

mandatów, natomiast do końca listopada 2019 r. za powyższe wykroczenie nałożono 9 mandatów. 

8) Z danych udostępnionych przez Policję wynika, iż w 2018 r. i do  końca  listopada 2019 r. na terenie 

Gminy Łaziska nie było śmiertelnych  wypadków  drogowych. Natomiast odnotowywane są przypadki 



Raport o stanie Gminy Łaziska 

 

48 
 

zatrzymań osób za jazdę pod wpływem alkoholu. W 2017 r. liczba takich osób wyniosła 13. W roku 

2018 i do końca listopada 2019 r.  liczba osób zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu utrzymuje 

się na poziomie lat ubiegłych.  

Powyższe dane stanowią tylko część problemów związanych z używaniem i nadużywaniem 

alkoholu. 

Odnośnie problemu narkomanii - z danych uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Opolu 

Lubelskim wynika, że na terenie Gminy Łaziska w 2013 r. wystąpiły dwa przypadki wykrycia przestępstwa 

w zakresie posiadania narkotyków, przy 27 przypadkach wykrytych na terenie całego Powiatu Opolskiego. 

W 2014 r. Policja wykryła na terenie Gminy jeden przypadek uprawy marihuany. W latach 2015 - 2019 na 

terenie Gminy Łaziska Policja nie wykryła przypadków uprawy i posiadania narkotyków. Poza tym brak jest 

bliższych i dokładniejszych informacji o osobach uzależnionych od narkotyków oraz o dystrybucji 

narkotyków na terenie Gminy. Nie świadczy to jednak o braku zagrożenia z tej strony. Młodzież 

odwiedzająca dyskoteki, uczniowie szkół średnich i studenci szkół wyższych mogą w łatwy sposób stać się 

przedmiotem i podmiotem zagrożeń narkotykowych, tym bardziej, że sprzedaż tzw. „dopalaczy” 

prowadzona jest przez internet i mogą one być łatwo dostępne dla osób zainteresowanych. 

 

POSIADANE ZASOBY 

 

Na terenie Gminy Łaziska działa: 

1) powołana przez Wójta Gminy Łaziska - Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, zwaną dalej także „GKPiRPA” lub ”Komisją”; 

2) powołany przez Wójta Gminy Łaziska Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie w Gminie Łaziska integrujący działania wszystkich służb zajmujących się tym problemem; 

3) Poradnia Odwykowa w Opolu Lubelskim prowadzącą zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych; 

4) dwie grupy AA istniejące w Opolu  Lubelskim – jedna przy Klubie Abstynenta w Opolu Lubelskim, 

druga zbierająca się w pomieszczeniach Klubu Seniora  w Opolu Lubelskim; 

5) grupa Al-anon działająca przy Klubie Abstynenta w Opolu Lubelskim; 

6) dzielnicowy KPP w Opolu Lubelskim; 

7) Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach, która corocznie organizuje dla dzieci imprezy o 

charakterze profilaktycznym i organizuje „Ferie i Wakacje w Bibliotece”; 

8) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Fala” Piotrawin utworzony w 2005 r.  działający obecnie przy 

Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach, realizujący sportowe zajęcia pozalekcyjne 

dla dzieci z terenu Gminy Łaziska i specjalizujący się w zajęciach z tenisa stołowego; 

9) Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” organizujący zajęcia w zakresie gry w piłkę nożną dla młodszych 

dzieci i szkolący przyszłą kadrę dla klubów zrzeszających starszych zawodników; 

10) Klub Sportowy „Wodniak” Piotrawin - Łaziska realizujący zajęcia sportowe dla młodzieży starszej, 

specjalizujący się w grze w piłkę nożną; 

11) szkoły podstawowe, które dzięki posiadanym zasobom realizują zajęcia sportowe mające na celu m. in. 

zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, a tym samym przyczyniające się do działań w 

zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych używek, w tym: 

a) siłownia sportowa znajdująca się w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w 

Łaziskach; 

b) kompleks boisk rekreacyjno - sportowych „Orlik” przy Szkole Podstawowej im. Jana 

Kochanowskiego w Łaziskach, na których odbywają się popołudniowe zajęcia sportowe; 

c) obiekty sportowe przy Szkole Podstawowej w Braciejowicach, w których prowadzone są 

pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci z obszaru działania tej placówki; 



Raport o stanie Gminy Łaziska 

 

49 
 

12) świetlice wiejskie wraz ze znajdującymi się stołami do tenisa stołowego w miejscowościach: Wrzelów, 

Trzciniec, Piotrawin, Braciejowice, Kopanina Kamieńska, Łaziska, Kępa Gostecka, Zgoda, Niedźwiada 

Duża, Głodno, Zakrzów i Las Dębowy. 

 

MAJĄC NA WZGLĘDZIE POTRZEBY GMINY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2020 roku 

ZAPLANOWANO: 

 

1. W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków: 

1) Kierowanie przez GKPiRPA osób uzależnionych od alkoholu na zajęcia terapeutyczne prowadzone 

przez Poradnię Odwykową w Opolu Lubelskim, a uzależnionych od narkotyków do ośrodków 

MONAR lub innych instytucji zajmujących się leczeniem narkomanów, zaś w stosunku do osób 

uchylających się od leczenia kierowanie wniosków do sądu o orzeczenie obowiązku leczenia 

odwykowego od alkoholu. 

2) Motywowanie osób nadużywających alkoholu do zmian swoich zachowań przez członków 

GKPiRPA, policjantów, pracowników pomocy społecznej oraz członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w Gminie Łaziska. 

3) Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych. 

4) Zapewnienie miejsca na spotkania grupy Anonimowych Alkoholików (AA) i Anonimowych 

Narkomanów (AN). 

5) Zakup dla Poradni Odwykowej w Opolu Lubelskim materiałów do prowadzenia swojej działalności 

lub dofinansowanie szkoleń dla pracowników Poradni Odwykowej. 

 

2. W zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy 

narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 

rodzinie: 

 Kierowanie osób z rodzin z problemem alkoholowym do Poradni Odwykowej w Opolu Lubelskim 

na zajęcia grup terapeutycznych. 

 Upowszechnianie informacji dotyczących przemocy domowej (zakup materiałów edukacyjnych). 

 Upowszechnienie wykazu instytucji, które mogą być pomocne dla ofiar przemocy w rodzinie. 

 Wykorzystanie procedury „Niebieskiej Linii” do interwencji w zakresie pomocy dla ofiar przemocy 

(dotyczy Policji i pomocy społecznej oraz procedury postępowania Komisji). 

 Kierowanie osób z rodzin objętych przemocą w rodzinie do:  

a) Prokuratury; 

b) Policji; 

c) Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łaziska. 

 Udział Gminy w ogólnopolskich kampaniach organizowanych przez PARP-ę i inne organizacje. 

Planowany jest udział Gminy w dwóch programach: „Postaw na rodzinę” oraz „Przeciw pijanym 

kierowcom”. 

 Udział członków GKPiRPA w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Łaziska. 

 Kierowanie osób doznających przemocy do grupy wsparcia, która powstała przy Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej. 

 Monitorowanie potrzeb przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach i 

wsparcie, w przypadku konieczności, w zakresie pomocy społecznej osób uzależnionych i rodzin 
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osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie tych 

osób ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.  

 

3. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii: 

1) Finansowanie prowadzenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy programów 

profilaktycznych dotyczących promocji zdrowego stylu życia, w tym również przekazanie 

podstawowych wiadomości o szkodliwości używek. 

2) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siłowni i na sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach połączonych z elementami profilaktyki 

alkoholowej i narkotykowej. 

3) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w 

Braciejowicach połączonych z elementami profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. 

4) Zakup sprzętu sportowego i usług potrzebnych do prowadzenia zajęć sportowych. 

5) Przeprowadzenie razem z Komendą Powiatową Policji w Opolu Lubelskim konkursu pod hasłem: 

„Jestem bezpieczny” – dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łaziska. 

6) Finansowanie aktywnego zagospodarowania czasu dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii 

zimowych, w tym dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach. 

7) Finansowanie szkoleń dla członków GKPiRPA. 

8) Propagowanie i wspieranie prowadzonej działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy w zakresie prowadzenia zdrowego stylu życia oraz unikania zagrożeń wynikających z 

używania środków psychoaktywnych (prowadzenie  wśród dzieci i młodzieży profilaktyki 

uniwersalnej). 

9) Zakup materiałów edukacyjnych dla sprzedawców alkoholu. 

10) Szkolenie sprzedawców alkoholu. 

11) Monitorowanie w szkołach podstawowych na terenie Gminy zjawiska spożywania przez uczniów 

napojów alkoholowych i zażywania narkotyków. 

12) Zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych. 

 

Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży przedstawione powyżej ujmują w swojej zawartości 

elementy szeroko rozumianej profilaktyki antynarkotykowej. 

 

13) W zakresie wspomagania działalności instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i 

osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii: 

1. Nawiązywanie kontaktów z gminami ościennymi – m. in. z Gminą Opole Lubelskie, Józefów i 

Wilków – w celu wspólnego rozwiązywania niektórych problemów, np. w formie szkolenia. 

2. W przypadku powstania grup samopomocowych AA, AL-anon, AN zapewnienie tym grupom pomocy 

merytorycznej oraz miejsc na spotkania. 

3. Udział przedstawicieli Gminy w konferencjach, szkoleniach i naradach organizowanych przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego i powiat opolski. 

4. Udział Gminy w ogólnopolskich kampaniach społecznych w zakresie przeciwdziałania skutkom 

używania środków psychoaktywnych w tym „ Przeciw pijanym kierowcom” i  „Postaw na Rodzinę”. 

5. Aktywne wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich działających na terenie powiatu 

opolskiego. 

 

14) W zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 

13
1
 i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: 
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W razie powzięcia wiadomości o prowadzeniu na terenie Gminy Łaziska reklamy lub promocji napojów 

alkoholowych oraz informacji o sponsorowaniu imprez masowych przez producentów i dystrybutorów 

napojów alkoholowych – wbrew zakazom wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak również w razie uzyskania informacji o sprzedaży i podawaniu 

napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się one w stanie 

nietrzeźwości, osobom do lat 18 oraz na kredyt lub pod zastaw, niezwłocznie zostaną podjęte, zgodnie z 

przepisami prawa, działania mające na celu zwalczanie zakazanych postępowań i zapobieganie im w 

przyszłości, w szczególności poprzez zawiadomienie właściwych organów ścigania o popełnieniu 

czynów zabronionych, pod sankcją odpowiedzialności karnej i w razie potrzeby poprzez uczestniczenie w 

postępowaniu karnym umocowanego przedstawiciela Gminy Łaziska w charakterze oskarżyciela 

publicznego, na zasadach określonych przez przepisy kodeksu o postępowaniu karnym. 

 

15) W zakresie wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej: 

Zadanie to jest zadaniem uzupełniającym dotychczasowe działania przeciwdziałające wykluczeniu 

społecznemu. Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii można finansować zatrudnienie socjalne tylko osób uzależnionych od 

alkoholu po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego. Roczny koszt 

pobytu osoby skierowanej do centrum integracji społecznej szacowany jest na 15 – 20 tysięcy złotych. Ze 

względu na wysokie koszty oraz na brak w pobliżu centrum integracji społecznej, Gmina Łaziska nie 

planuje w 2020 roku finansować zadań z tego zakresu. 

 

16) W zakresie zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Członkom Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wykonane 

prace (tj. za udział w posiedzeniach, za wykonane kontrole) przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

110,00 zł brutto. 

 

17) W zakresie realizacji Programu 

Nadzór nad realizacją programu sprawuje Wójt Gminy. Czynności związane z monitorowaniem i 

koordynacją działań wynikających z programu wykonywane będą przez koordynatora gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

 

1. Raport Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach  

 

Pomoc społeczna  

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 

możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy 

społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań 

zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Pomoc społeczna polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą 

świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie 

zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, rozwijaniu nowych form 

pomocy społecznej i samopomocy. 



Raport o stanie Gminy Łaziska 

 

52 
 

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym 

zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi,  z Kościołem 

Katolickim oraz z osobami fizycznymi i prawnymi. 

 

Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł: budżetu państwa (dotacja 

celowa) oraz budżetu gminy (środki własne): 

Rodzaje udzielonych świadczeń: 

 

1) ZASIŁEK STAŁY przysługuje : 

a) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej, 

b) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie. 

Zasiłek stały ustala się w wysokości: 

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby 

samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 

zł miesięcznie. 

b) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a 

dochodem na osobę w rodzinie. 

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł i wyższa niż 645,00 zł miesięcznie. 

Tą formą pomocy objętych zostało 14 osób i wypłacono świadczenia na kwotę 61 699,00 zł. 

 

Opłacano też składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. 

W 2020 r.  opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 osobom w wysokości 4 846,89 zł, które 

przekazywane były bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Środki finansowe na wypłatę zasiłków stałych i opłacenia składki zdrowotnej pochodziły w całości z 

dotacji państwa. 

 

2) ZASIŁEK OKRESOWY 

 

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, 

możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 

społecznego przy spełnianiu kryterium dochodowego. 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym 

osoby samotnie gospodarującej od dochodu tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej 

rodziny. 

Z tej formy pomocy skorzystało 19 osób i wypłacono kwotę 60 815,00 zł. Zasiłki okresowe 

otrzymały głównie osoby i rodziny, w których występowało bezrobocie . Jest to zadanie na które gmina 

otrzymuje dotację. 

 

3) ZASIŁKI CELOWE i SPECJALNE CELOWE 

 

Zadaniem własnym gminy jest również wypłata zasiłków celowych na zaspokojenie podstawowych 

potrzeb bytowych, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, 

leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w 

mieszkaniu oraz sprawienie pogrzebu. 
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Pomoc w zakresie zasiłków celowych oraz  specjalnych zasiłków celowych  udzielona była na 

konkretne, uzasadnione potrzeby zgłaszane przez klientów. 

Pomoc udzielona była m.in. na opał, żywność, leki oraz odzież. 

Wypłacono zasiłki celowe i specjalne celowe dla 39 osób na kwotę 41 325,00 zł.  

 

Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu 2019-2023” 

Program jest nadal elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia finansowego gmin w 

wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym, poprawy poziomu życia rodzin o niskich 

dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych nawyków 

żywieniowych. W 2020 r. rzeczywista liczba osób objętych programem wynosiła 55 osób, w tym z 

posiłków w szkołach skorzystało 6 uczniów. Ogółem poniesione koszty na dożywianie to kwota 8 750,00 

zł   (udział gminy to kwota 1 750,00 zł. natomiast dotacja państwa wyniosła 7 000 zł.). Procentowy udział 

gminy w kosztach dożywiania wyniósł 20%. 

Ze względu na trwającą epidemię COVID-19 od marca 2020 r.  i zdalnym nauczaniem dzieci 

Ośrodek nie miał możliwości zabezpieczenia gorących posiłków dzieciom w szkole.  

 

Wydawanie decyzji administracyjnych, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 

(art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych) 

 

W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, przeprowadza się rodzinny 

wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonym w przepisach o pomocy społecznej. W 2020 

roku wydano w tej sprawie 1  decyzję administracyjną przyznając prawo do ww. świadczenia dla 

świadczeniobiorcy innego  niż ubezpieczeni. 

 

  Praca socjalna 

Praca socjalna jest podstawowym zadaniem pomocy społecznej realizowanym równolegle z 

pozostałymi formami wspierania i udzielonymi świadczeniami. Ukierunkowana jest na pomoc osobom i 

rodzinom dla wzmocnienia lub odzyskania ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, a także na 

tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Niezbędne jest indywidualne podejście do każdej osoby, 

diagnoza jej potrzeb i możliwości oraz edukacja np. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

informowanie o prawach i uprawnieniach. W większości środowisk objętych w 2020 roku świadczeniami 

pomocy społecznej w formie zasiłków, czy też pomocy rzeczowej mieliśmy do czynienia z wystąpieniem 

jednocześnie wielu problemów wymagających wieloaspektowej interwencji. Bardzo często w parze z 

alkoholizmem występuje długotrwała choroba lub niepełnosprawność, podobnie długotrwała choroba 

często dotyczy osób bezrobotnych. Istotą diagnozy problemów społecznych w  Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Łaziskach  jest charakterystyka problemów z jakimi zgłaszają się interesanci do tut. 

Ośrodka. 

 

 Świadczenia rodzinne 

 

Wójt Gminy Łaziska realizację tej ustawy powierzył Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łaziskach. 

Świadczenia rodzinne wydatkowano w wysokości: 

1 845 185,61 zł. w tym: 

Świadczenia  1723 938,42 zł. 

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 68491,19 zł. 

3% na obsługę  52 756,00 zł. 
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Świadczenie wychowawcze  (500 +) 

 

Wójt Gminy Łaziska realizację w/w zadania przekazał również Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 

Łaziskach. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku 

życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. 

W 2020 roku na ten cel wydatkowano kwotę 4 511957,80 zł. Świadczenie to było wypłacone dla 727 

dzieci. 

 

 Świadczenie „Dobry Start” 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start” określono szczegółowe warunki realizacji rządowego 

programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r., w 

sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”. W 2020 świadczenie „ Dobry start” przyznano i 

wypłacono na 535 dzieci, na kwotę 160 500,00 zł. 

  

Fundusz alimentacyjny 

 

Kolejnym zadaniem realizowanym przez OPS w Łaziskach  są świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego mogą otrzymywać osoby uprawnione, jeżeli 

egzekucja jest bezskuteczna, do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku, gdy osoba uczy się w szkole 

lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, lub w przypadku niepełnosprawności - 

bezterminowo. Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w 

przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty - 900 zł.  

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wypłacono z funduszu alimentacyjnego świadczenia dla  

20 uprawnionych osób na łączną kwotę 100 600,00 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach podjął działania wobec 10 dłużników. Działania te polegały 

na ustaleniu sytuacji materialnej i rodzinnej dłużnika poprzez przeprowadzenie wywiadu. Ponadto Ośrodek 

wystąpił do gmin na terenie, których przebywają dłużnicy o podjęcie wobec nich działań.  Prowadzona jest  

dokumentacja współpracy z komornikami sądowymi i innymi instytucjami w zakresie toczących się 

postępowań administracyjnych. 

 

Stypendia o charakterze socjalnym 

 

Na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach   

przyznaje pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. Jest ona 

skierowana do uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łaziska. W 2020 roku otrzymali ją ci uczniowie 

w rodzinach, których dochód na jedną osobę nie przekroczył 528 zł netto 

 

W okresie styczeń - sierpień 2020 r. stypendium socjalne otrzymało 68 uczniów, natomiast 

w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. stypendium otrzymało – 60 uczniów. Na dzień 31.12.2020 r. na 

stypendia socjalne wydatkowano kwotę 65 085,20 zł.  

Pomoc ta była finansowana w 80% ze środków budżetu państwa i 20% ze środków budżetu gminy. 

 

Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł: 

- budżetu państwa (dotacja celowa)   

- budżetu gminy (środki własne) 
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Tabela nr .    Świadczenia OPS  Łaziska 

 

Nazwa świadczenia Kwota wydatkowana 

Świadczenie wychowawcze 500+ 4 511 957,80 zł 

Świadczenie „ Dobry Start ( 300+) 160 500,00 zł 

Świadczenia rodzinne 1 623 338,42 zł 

Fundusz alimentacyjny  100 600,00 zł 

Pomoc społeczna 164 346,67 zł 

Stypendia szkolne  -          65 085,20 zł         

Piecza zastępcza              1 725,75 zł 

RAZEM: 6 627 553,84 zł 

  

Mieszkańcy i podopieczni gminy Łaziska  w 2020 r. otrzymali świadczenia w kwocie – 6 627 553,84 zł, w 

tym udział środków własnych 166 072,42 zł, co stanowi  2,51% wypłaconych świadczeń. 

 

  Karta Dużej Rodziny 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również zadanie wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 

r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020r. poz. 1348 z późn. zm.). 

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom 

rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Rodzice mogą korzystać z 

karty dożywotnio. W roku 2020 wydano 6 rodzinom wielodzietnym  28 kart do zniżek oferowanych przez 

podmioty publiczne i niepubliczne. 

 

Zadania z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Łaziska na lata 2018- 2022 za 2020 r. 

 

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i 

rodzin będących w stanie kryzysu. 

  

Zespół Interdyscyplinarny - odbył 4 posiedzenia poświęcone bieżącej pracy interdyscyplinarnej oraz 

doskonaleniu metod współpracy, a także monitorowaniu przebiegu realizacji  Gminnego Programu  

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łaziska na lata 

2018-2022. 

Podjęto liczne działania profilaktyczno-edukacyjne oraz naprawcze skierowane do sprawców 

przemocy. Zauważono zwiększoną aktywność wymiaru sprawiedliwości wobec sprawców przemocy 

(interwencje policji, skazania z art. 207 kk i 209 kk). 

Obsługę administracyjno-biurową Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek. 

 

W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego realizowano procedurę „ Niebieskie Karty” - prowadzono 

15  spraw, z tego 10 spraw z roku bieżącego i 5 procedur kontynuowano  z lat poprzednich . 

W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 r. powołano  9 grup roboczych , które odbyły 40 

posiedzeń.  

Osoby potrzebujące poradnictwa  specjalistycznego w tym psychologicznego i prawnego kierowane był 

bezpośrednio na konsultacje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w 
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Poniatowej w ramach działającego Punktu Interwencji Kryzysowej oraz Punktu Poradnictwa 

Specjalistycznego. 

 

Działania w ramach Programu były oparte na realizacji poniższych celów: 

 

Na terenie Gminy Łaziska rozpowszechniono informacje o instytucjach, osobach i możliwościach 

udzielenia pomocy w środowisku lokalnym - działanie to było realizowane poprzez dystrybucję ulotek, 

plakatów skierowanych do ofiar przemocy w rodzinie. Na tablicy informacyjnej OPS były umieszczane 

plakaty, wykazy placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, informacje o możliwości 

udziału w programach korekcyjno - edukacyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 

Lubelskim z siedzibą  w Poniatowej.   

 

Program „Czyste Powietrze” 

Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem. Realizowany 

jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego ramach można 

przeprowadzić termomodernizację budynków, np. wykonać termoizolację lub wymienić stolarkę okienną i 

drzwiową na bardziej energooszczędną. Z dofinansowania można skorzystać w celu wymiany starych, 

wysokoemisyjnych kotłów węglowych na ekologiczne źródła energii, np. pompę ciepła, instalację 

fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, rekuperację czy wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 

Dodatkowo można przeprowadzić kompletny audyt energetyczny wykazujący rzeczywiste 

zapotrzebowanie budynku na energię cieplną.  

W dniu 01.10.2020 r. w życie weszły zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), które nakładają na gminy obowiązek wydawania 

zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na jednego członka 

gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie „Czyste Powietrze”. W/w zadanie również 

zostało przekazane do realizacji  Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łaziskach.  Do ustalania wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych /tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 111 ze zm./. Zaświadczenia wydawane są 

przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach po uprzednim złożeniu wniosku. W 2020 roku Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Łaziskach wydał 8 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w Programie 

„Czyste Powietrze”. 

 

Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łaziska 

 

W 2020 roku  na kolonie letnie organizowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łaziskach otrzymał przydział na 10 - ro dzieci. Kolonie odbyły się w okresie od  dnia 

29.07.2020 r. do dnia 07.08.2020 r. w Okunince. Pomimo pandemii  10 - ro dzieci skorzystało z w/w 

wypoczynku letniego. Rodzice chętnie wysłali swoje dzieci na wypoczynek letni pomimo ogłoszonej 

pandemii  COVID – 19.  

 

Kierowanie do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach udziela pomocy osobom  wymagającym ze względu na stan 

zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji 

leczenia, a nie wymagających  hospitalizacji w oddziale szpitalnym. 

Klient jest kierowany do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinny, lekarz w szpitalu, 

lekarz w poradni)  celem  uzyskania   skierowania do zakładu opiekuńczego. 
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Następnie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego kwalifikując pacjenta do skierowania do ZOL wypełnia 

kartę kwalifikacji wg skali Barthel oraz wystawia  inne niezbędne dokumenty.  

Na terenie Gminy Łaziska  w 2020 r.  z tej formy pomocy skorzystało 5 osób wymagających całodobowej 

opieki.  

 

2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. 

 W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałaniu 

Narkomanii na rok 2020  uchwalonym  Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/87/2019 z dnia  30 grudnia 2019 roku 

zakładane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 70.100 zł., natomiast 

realizacja wpływów wyniosła  80.046,56 zł. 

Na realizację zadań ujętych w programie wydatkowana została kwota  36.723,93 zł.  

W ramach realizacji zadań zostały podjęte  i  zrealizowane następujące działania: 

1) Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła pięć posiedzeń, na których zajmowała się następującymi 

sprawami: 

a) rozpatrywano wnioski o leczenie w stosunku do 15 osób, 

b) zaopiniowano 3 wnioski o zgodności usytuowania punktów sprzedaży alkoholu z uchwałą Rady Gminy 

w tej sprawie, 

c) przesłano 3 wnioski do sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego, 

d) skierowano 9 osób na badania do biegłych sądowych w Opolu Lubelskim. 

2) Działania w stosunku do problemu przemocy domowej. 

a) Rozdystrybuowano ok. 500 broszur otrzymanych z PCPR w Opolu  Lubelskim zawierających materiały 

dotyczące przemocy domowej. 

b) Komisja interdyscyplinarna prowadziła procedurę „Niebieskich kart” w stosunku do 10 sprawców 

przemocy domowej. 

c) Komisja skierowała swojego przedstawiciela do pracy w zespole Interdyscyplinarnym ds. Przemocy 

Domowej, który systematycznie    uczestniczy w jego posiedzeniach. Zespół prowadził w 2020 roku 10 

spraw o podejrzenie  stosowania przemocy domowej.  

3) Działalność profilaktyczna: 

a) W ramach profilaktyki  we wszystkich szkołach podstawowych  na terenie   Gminy prowadzone były 

zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych zakupionych  przez Gminę w latach 

poprzednich. 

b) Pozalekcyjne zajęcia sportowe w łącznym wymiarze 9 godzin lekcyjnych tygodniowo realizowane były 

w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach oraz Szkole Podstawowej w 

Braciejowicach, w tym: 

 w Szkole Podstawowej  im. Jana Kochanowskiego  w Łaziskach - 6 godzin w miesiącach styczeń, 

luty, marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień, w pozostałych miesiącach oprócz wakacji  - 3 

godziny, 

 w Szkole Podstawowej w Braciejowicach - 3 godziny tygodniowo. 

     Łącznie w zajęciach tych uczestniczyło około 1120 osób. 

c) We wszystkich szkołach podstawowych realizowane są własne programy profilaktyczne, ukierunkowane 

w 2020 r. na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Szkoły bazują w tych programach na zasobach 

własnych i materiałach zakupionych przez Gminę w latach poprzednich. 

d) Gmina  w 2020 r. nie  wysłała  dzieci na kolonie profilaktyczne. W zamian w okresie ferii zimowych 

zostały zrealizowane we wszystkich oddziałach Gminnej Biblioteki  i Domu Kultury  zajęcia dla dzieci i  

młodzieży mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego z ukierunkowaniem na profilaktykę ogólną.  

Ogółem  w  zajęciach w czasie ferii wzięło udział 355 dzieci i młodzieży. 
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e) Gmina  wzięła udział w ogólnopolskim programie profilaktycznym „Postaw na Rodzinę”  mającym  na 

celu propagowanie tradycyjnych wartości wynikających z prawidłowych relacji pomiędzy 

poszczególnymi członkami rodziny. Materiały z lat ubiegłych zostały rozprowadzone we wszystkich  

szkołach  na terenie Gminy. 

f) Odbyło się szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

zrealizowane przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji „ATELIER” pt. „Przegląd najważniejszych zadań 

dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. W szkoleniu tym wzięło udział 5 członków 

komisji. 

 

 

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 

 

Stan organizacyjny OSP. 

 

Na terenie gminy Łaziska funkcjonuje  12 jednostek OSP w tym: 11 jednostek typu „S” (posiadające 

samochód pożarniczy) – Braciejowice, Głodno, Kamień, Kępa Gostecka, Las Dębowy, Łaziska, Niedźwiada 

Duża, Trzciniec, Piotrawin, Wrzelów, Zakrzów  oraz 1 jednostka typu „M” – Zgoda (nie posiada samochodu 

, ale jest wyposażona w podstawowy sprzęt pożarniczy , w tym posiada motopompę szlamową).  

Do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego należą 2 jednostki : OSP Łaziska  i OSP Las Dębowy. 

W 2020 roku OSP Braciejowice złożyła wniosek o włączenie do KSRG. Planowany termin włączenia tej 

jednostki do KSRG to 2022 rok ( jednocześnie 100-lecie założenia jednostki OSP Braciejowice) 

Ilość członków OSP: 

Mężczyźni łącznie  388 

Kobiety łącznie  13 

Członkowie zwyczajni łącznie  401 

Członkowie mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych  113 (posiadający ważne 

badania lekarskie i ukończone szkolenie podstawowe strażaków ratowników) 

Członkowie wspierający - łącznie 7 

Członkowie honorowi - łącznie  20 

Wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Łaziska są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Dane o  wszystkich j OSP są corocznie aktualizowane w ogólnopolskim „Systemie OSP” w zakładce 

„Raport OSP” po zakończeniu walnych zebrań. W związku z pandemią koronawirusa nie odbyły się walne 

zebrania w OSP w styczniu 2021 r. Zostaną one przeprowadzone w czerwcu  b.r. , a po otrzymaniu 

dokumentów z walnych zebrań zaktualizowana zostanie również statystyka dot. funkcjonowania i stanu 

organizacyjnego OSP. 

 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 

  Do 2020 roku funkcjonowała 1 drużyna MDP, licząca 10  chłopców - przy Gimnazjum w Łaziskach. 

Corocznie drużyna brała udział w zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych łącznie dla wszystkich 

MDP z powiatu opolskiego. Uczestniczący  w zawodach MDP otrzymują dyplomy oraz skromne nagrody. 

MDP doposażona jest przez Urząd Gminy w niezbędne umundurowanie i wyposażenie oraz oznaczenia 
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funkcyjne na zawody. Ze względu na pandemię koronawirusa w 2020 roku nie odbyły się zarówno zawody 

sportowo-pożarnicze dla MDP jak i dla OSP. 

Ze względu na niż demograficzny trudności w utrzymaniu MDP dotknęły OSP Trzciniec i Piotrawin. W 

latach wcześniejszych funkcjonowały tam drużyny mieszane (chłopcy i dziewczęta w przedziale wieku 12-

16 lat). Aktualnie czynione są starania zarówno Zarządu Gminnego OSP jak i naczelników OSP   o 

reaktywację tych MDP. 

 

Stan strażnic i garaży 

OSP dysponują 12 strażnicami oraz 11 garażami ( OSP Zgoda nie posiada garażu, ponieważ nie ma pojazdu 

pożarniczego). Jednostki OSP w Lesie Dębowym, Łaziskach, Braciejowicach, Niedźwiadzie Dużej, 

Trzcińcu, Kępie Gosteckiej mające na stanie samochody średnie ze zbiornikami wodnymi i posiadają w 

garażach ogrzewanie elektryczne - do utrzymania gotowości bojowej w okresie zimowym. 

Stan strażnic i garaży  w ciągu ostatnich lat uległ znacznej poprawie. Wyremontowano wiele z nich z 

udziałem środków finansowych gminy jak również dotacji z MSWiA - między innymi wykonano nowe 

bramy garażowe (żaluzjowe) w Trzcińcu, Lesie Dębowym, Łaziskach. W 2020 roku także wykonano nową 

bramę garażową w OSP w Niedźwiadzie Dużej oraz wykonano nową posadzkę w garażu  OSP Kamień. 

W 2020 roku ze środków budżetu gminy wyremontowano kompleksowo strażnicę w Lesie Dębowym. Koszt 

remontu wyniósł 248.048,28 zł.   

Pilnego remontu wymaga jeszcze strażnica w Zgodzie. W tym zakresie czynione są przygotowania do 

realizacji kompleksowego remontu (dokonano ustaleń z Zarządem OSP i lokalną społecznością dotyczących 

zakresu i szczegółów technicznych remontu). 

Z uwagi na znaczny koszt tych remontów czynione są również starania w zakresie możliwości pozyskania 

środków finansowych zewnętrznych. 

 

Wyposażenie jednostek OSP 

Wyposażenie jednostek OSP w najważniejszy sprzęt  do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych 

przedstawia się następująco: 

 samochody ratowniczo-gaśnicze średnie - 7 

 samochody ratowniczo-gaśnicze lekkie - 7 

 motopompy - 29, w tym:M8/8 -13, szlamowych 14 i  pływające -2 

 łodzie z silnikami – 5 oraz 4 łodzie wiosłowe 

 agregaty prądotwórcze jednofazowe – 11, trójfazowe - 1 

 radiostacje samochodowe – 14 

 radiostacje nasobne 10 

 pilarki do drewna – 10; pilarki do betonu i stali – 2 

 aparaty powietrzne – 12 (w jednostkach włączonych do KSRG Łaziska-4 i Las Dębowy - 4 oraz 

Braciejowice -4 

 zestawy ratownictwa technicznego -2 

 Zestaw do ratownictwa medycznego : z tlenoterapią 4, bez tlenoterapii 1, defibrylatory 2  

 sanie lodowe (deska) 2 

 syreny elektryczne – 12, w tym 3 z możliwością zdalnego uruchamiania (w KSRG) - w 2020 

zamontowano system zdalnego włączania syreny w OSP Braciejowice 

 węże tłoczne W75 -87, W52 -102; 
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 Ubrania specjalne 63; 

 Ubrania koszarowe 139 

 Ubrania wyjściowe 202 

 Rękawice specjalne 45; 

 Pasy bojowe 126 

 Hełmy nowego typu 105. 

Wydatki na OSP 

W 2020 roku wydatkowano  z budżetu gminy na działalność OSP kwotę 230. 790,19 zł, w tym: 

 

 dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Braciejowicach na zakup i montaż systemu 

selektywnego wywoływania DSP50 – 2.000,00 zł. oraz zakup dwóch aparatów ochrony dróg 

oddechowych – 3.500,00 zł., 

 

 ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach -24.480,89 zł., 

 

 umowy zlecenia kierowców samochodów strażackich - 57.324,00 zł., 

 

 składki na ubezpieczenia  społeczne 7.115,57., 

 

 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 579,34 

zł. 

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek OSP - 128.126,45 zł., w tym: 

 zakupiono olej napędowy, etylinę, oleje i smary, akumulatory i części do remontu samochodów, 

materiały elektryczne i budowlane – 37.691,23 zł., 

 

 wyposażenie strażaków /węże, buty, ubrania, latarki/ - 38.731,40 zł., 

 

 energia  -24.177,40 zł., 

 

 badania lekarskie i psychologiczne strażaków i kierowców – 2.550,00 zł., 

 

 badania techniczne samochodów, serwis aparatów powietrznych, konserwacja gaśnic i kurs pierwszej 

pomocy – 11.640,67 zł., 

 

 ubezpieczenie strażaków i środków transportu -10.238,10 zł., 

 

 remont przecinarki, silnika i instalacji elektrycznej – 3.097,65 zł. 

 

 pozostałe wydatki rzeczowe. 
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Pozostałe wydatki: 663,94 zł., w tym: 

 prenumerata  czasopisma ”Strażak”, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej dla uczestników OTWP – 

663,94 zł.  

Koszt utrzymania poszczególnych jednostek 

wydatki rzeczowe i osobowe na poszczególne OSP- 209.923,01 zł., w tym: 

 Las Dębowy – 34.393,36 zł., 

 Łaziska – 27.398,78 zł., 

 Kępa Gostecka – 10.972,95 zł., 

 Braciejowice – 23.986,54 zł., 

 Niedźwiada Duża – 21.467,67 zł., 

 Głodno – 21.775,80 zł., 

 Kamień – 8.722,83 zł., 

 Zakrzów – 14.448,80 zł., 

 Trzciniec –13.296,18 zł., 

 Piotrawin – 14.297,16 zł., 

 Wrzelów – 16.828,21 zł., 

 Zgoda – 2.334,73 zł. 

Wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP – 7.703,24 zł. 

Jednostki OSP Niedźwiada Duża, Kamień i Braciejowice otrzymały także dotacje Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (na remonty garaży Kamień i Niedźwiada D., a  Braciejowice na sprzęt -

motopompa, aparaty powietrzne, selektywne wywoływanie) 

Zdarzenia na terenie gminy Łaziska i udział jednostek OSP w akcjach ratowiczo-gaśniczych 

W 2020 roku na terenie gminy Łaziska miało miejsce 85 zdarzeń, w tym: pożary 37, miejscowe zagrożenia 

45, alarmy fałszywe 3. 

Udział poszczególnych OSP w tych zdarzeniach przedstawia się następująco: 

 Braciejowice -13 razy, 

 Głodno 6 razy, 

 Las Dębowy 37 razy, 

 Łaziska 31 razy, 

 Kamień 4 razy, 

 Kępa Gostecka 4 razy, 

 Niedźwiada Duża 9 razy, 

 Piotrawin 1 raz, 

 Trzciniec 2 razy, 

 Wrzelów 8 razy, 

 Zakrzów 4 razy. 

Ilość zdarzeń wzrosła o kilka w stosunku do 2019 r. 
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Komendant Ochrony Przeciwpożarowej 

Funkcję Komendanta pełni kpt. Mirosław Konior. Jego działalność skupia się głównie na współpracy ze 

strażakami ochotnikami w zakresie techniczno-operacyjnym, polegającą na  utrzymaniu gotowość bojowej 

jednostek, szkoleniach strażaków do zawodów, współdziałaniu w zakupach i pozyskaniu sprzętu 

pożarniczego, rozwiązywaniu problemów statutowych OSP, uczestniczeniu w walnych zebraniach oraz 

posiedzeniach Zarządu i Prezydium. Jest  współorganizatorem eliminacji gminnych Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej 

Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad 

postępowania na wypadek powstania pożaru, poznawania tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej 

należy do podstawowych zadań Gminy i Związku OSP RP. 

W 2020 r. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem 

„Młodzież zapobiega pożarom” w których uczestniczyło 25 uczniów wszystkich szkół z terenu gminy . 

Zwycięzcy eliminacji gminnych otrzymali skromne upominki i dyplomy. 

Zwycięzcy eliminacji gminnych  biorą udział w eliminacjach powiatowych. 

W 2020 roku wszystkie OSP brały czynny udział w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” Od szeregu lat 

zbierane są dary dla potrzebujących dzieci i to strażacy ochotnicy we współpracy z sołtysami i radnymi  

zbierają i transportują dary do gminnego punktu zbiórki przy OPS w Łaziskch oraz pomagają  w załadunku 

darów na samochody. Strażacy uczestniczą czynnie także w każdych  uroczystościach kościelnych. 

 

VII. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

 

1)  Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz decyzji w sprawie kar i opłat za usuwanie 

drzew 

 

W 2020 r. nie wydano decyzji na usunięcie drzew. Ponadto rozpatrzono 26 zgłoszeń zamiaru usunięcia 

drzew przez osoby fizyczne. 

 

2)  Utrzymywanie zieleni 

 

Koszenie poboczy przy drogach gminnych realizowane było w 2020 r. dwukrotnie przez firmę 

ROBOTY ZIEMNE Husa Sylwester ul. Kaliszańska 25, 24-300 Opole Lub., której zlecono prace za kwotę 

3 936,00 zł. Utrzymanie zieleni przy budynku UG w Łaziskach, oraz miejscowości Łaziska wykonywane 

było przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

  

3)  Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy agresywnej 

 

W 2020 r. nie wydano zezwoleń na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne. 
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4)  Ochrona zwierząt 

 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie realizowane było przez Schronisko 

STRZELCE. W 2020 r. wyłapano 13 bezdomnych psów. Na ten cel wydano 17 393,99 zł. W 2020 r.  

przeprowadzono 4 zabiegi sterylizacji  bezdomnych kotów i wydano na ten cel 700,00 zł, nie uśpiono 

miotów bezdomnych zwierząt. 

 

5) Kontrole interwencyjne przeprowadzone w 2020 r. 

W 2020 r przeprowadzono 51 kontroli dotyczących obowiązków właściciela nieruchomości w zakresie 

gospodarki wodno – ściekowej.  

 

6) Likwidacja dzikich wysypisk 

 

Nie zlokalizowano dzikich wysypisk śmieci. 

 

7) Wydawanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych 

 

W ramach pracy referatu prowadzono w 2020 r. jedno postępowanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej 

nr 128023L granica województwa – droga gminna nr 113477L na odcinku 0+829 – 5+447, dł. 4,618 km (km 

roboczy: 0+000 – 4+618). 

 

8) Ujęcia wody pitnej i ich ochrona 

 

W 2020 r. wydano 2 decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych na terenie Gminy Łaziska.  Podmioty 

posiadające zezwolenia wywiozły w 2020 r. do oczyszczalni 3945,60 m
3
 nieczystości płynnych z terenu 

gminy Łaziska 

 

9) Inne działania 

 

Brak 

 

VIII GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA 

 

1) Drogi: 

- Długość dróg wojewódzkich na terenie Gminy Łaziska 

1. DW 747 – 6,10 km 

2. DW 825 – 3,70 km 

 

- Długość dróg powiatowych na terenie gminy Łaziska 

1. DP 2605 L – 11,206 km 

2. DP 2604 L – 11,013 km 

3. DP 2624 L – 4,50 km 

4. DP 2608 L – 4,484 km 
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5. DP 2609 L – 3,871 km ( w tym gruntowa 2,621 km) 

6. DP 2623 L – 1,873 km ( w tym gruntowa 0,373 km) 

7. DP 2625 L – 5,112 km ( w tym gruntowa 2,622 km) 

8. DP 2610 L – 3,50 km  

 

- Długość dróg gminnych 93,87 km 

 

- Długość dróg gminnych utwardzonych – 78,25 km 

 

- Długość dróg gminnych gruntowych – 15,62 km 

 

Koszt utrzymania dróg gminnych (naprawy, remonty, oznakowania poziomego) na terenie gminy Łaziska  w 

2020 r. – 12 547,23 zł. 

Na remonty dróg dojazdowych do pól w 24 sołectwach wydano w 2020 r. – 98 914,67 zł. 

 

W ramach inwestycji zrealizowano w 2020 r. : 

- Przebudowę drogi gminnej nr  113477 L na odcinku Łaziska-Kamień za kwotę  2 706 64,00 zł. 

 

2) Działalność komunalna 

Gmina Łaziska w ramach utrzymania czystości dróg i chodników dokonuje ich sprzątania poprzez 

zamiatanie i odchwaszczanie. Ponadto w miesiącach zimowych prowadzona jest akcja na drogach i 

chodnikach. Koszt utrzymania czystości i prowadzenie akcji zimowej w 2020 r. wyniósł – 0,00 zł. 

Ponadto zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do obowiązków gminy należy ponoszenie kosztów 

za konserwację i energię elektryczną oświetlenia dróg w granicach administracyjnych, na ten cel wydano w 

2020 r. – 268 756,71 zł.  

Na terenie Gminy Łaziska znajduje się pięć stacji wodociągowych w miejscowościach: Braciejowice, 

Wojciechów, Kępa Gostecka, Kopaninie Kaliszańska i Kamień - Kolonia, oraz 91,38 km sieci 

wodociągowej,  administrowanych przez Gminę Łaziska. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 1607 

gospodarstw domowych. W 2020 r. produkcja wody z ujęć  wyniosła 195 578 m
3
. W 2020 r. nie odnotowano 

przerw w dostawie wody, nie występował deficyt wody na ujęciach, nie przeprowadzono modernizacji ujęć 

lub rozbudowy sieci wodociągowej. W ramach kontroli wewnętrznej badana jest jakość wody, na ten cel 

wydano w 2020 r. – 7164,75 zł. 

 

3) Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Łaziska prowadzone jest na podstawie art. 18 ust. 2 

pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz 

art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

Gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) oraz uchwały Rady Gminy Nr 

XXV/127/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Łaziska na lata 2017-2022. 

Na koniec roku 2020 zasób mieszkaniowy Gminy Łaziska wynosił 5 lokali mieszkalnych. Celem 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łaziska na lata 2017-2022 jest 

dążenie do racjonalnego i efektywnego gospodarowania posiadanym zasobem mieszkaniowym.  

Aktualnie mieszkaniowy zasób Gminy Łaziska obejmujące 4 budynki, w których usytuowanych jest 5 

lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 240,00 m². W mieszkaniowym zasobie Gminy brak 

jest lokali socjalnych. 
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IX DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

1) Centralna Ewidencja I informacja o Działalności Gospodarczej 

 

W roku 2020 wprowadzono do CEIDG 79 wniosków, które dotyczyły: 

- założenia działalności gospodarczej 12 wniosków, 

- zmiany wpisu 43 wniosków, 

- zawieszenia działalności gospodarczej 10 wniosków, 

- wznowienia działalności gospodarczej 8 wniosków, 

- zakończenia działalności gospodarczej 5 wniosków. 

 

2) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

W roku 2020 wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

c) do spożycia poza miejscem sprzedaży 7 zezwoleń, w tym o zawartości alkoholu: 

 do 4,5% oraz piwa 3 zezwolenia 

 od 4,5% do 18% ( z wyjątkiem piwa) zezwoleń 2 

 powyżej 18% zezwoleń 2 

d) do spożycia w miejscu sprzedaży nie wydano żadnego zezwolenia 

 

W dniu 31.12.2020 r. liczba wydanych (ważnych) zezwoleń przedstawiała się następująco: 

a) 48 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

 zawierających do 4,5% alkoholu i piwa 17 zezwoleń 

 zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) 15  zezwoleń 

 zawierających powyżej 18% alkoholu 16 zezwoleń 

b) do spożycia w miejscu sprzedaży nie wydano żadnego zezwolenia 

 

3) Zezwolenia na przewozy regularne specjalne na terenie Gminy Łaziska 

 

W roku 2020 r. wydano 6 zezwoleń na przewozy regularne specjalne osób w krajowym transporcie 

drogowym.  

 

 

X. ROLNICTWO 

 

 

 Gmina Łaziska zajmuje powierzchnię 109,32 km2, co stanowi 13.59 % powierzchni powiatu 

opolskiego wynoszącego 804,1 km
2
. Na ogólną powierzchnię gruntów gminy użytki rolne stanowią 68,12% 

i wynoszą 7446 ha. Świadczy to o wybitnie rolniczym charakterze gminy. 

Stosunkowo duża jest powierzchnia gruntów leśnych i zadrzewionych wynosząca 2804 ha co stanowi 25,65 

% powierzchni całkowitej. Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują powierzchnie 194 ha, grunty 

pod wodami 322 ha. Nieużytki i tereny różne zajmują znikomy procent. W gminie dominują grunty klasy IV 

i VIa. Przeciętna wielkość gospodarstwa jest również niewielka. Dominują uprawy sadownicze (ponad 60% 

użytków rolnych) przede wszystkim sady jabłoniowe. Specyfiką gminy są duże plantacje chmielu. W 

układzie przestrzennym uprawy rolne z przewagą sadownictwa występują w północno - zachodniej części 

gminy. 
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Z uwagi na zmieniający się klimat w ostatnich latach zaobserwowano zwiększone występowanie 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które niewątpliwie wpływają na kondycję rolnictwa. W 2020 roku 

na terenie Gminy Łaziska wystąpiła klęska przymrozków wiosennych powodująca szkody w 

gospodarstwach rolnych. W 2020 roku gminna komisja pracująca na terenie Gminy Łaziska po 

przeprowadzeniu oględzin w terenie sporządziła protokoły szacujące zakres i wysokość szkód w 

gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego dla 724 

producentów rolnych. Sporządzone protokoły z szacowania szkód w uprawach rolnych stanowiły podstawę 

do ubiegania się przez producenta rolnego o pomoc klęskową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. 

  

XI. INWESTYCJE GMINNE 

 

Zestawienie inwestycji realizowanych w Gminie Łaziska w 2020 roku. 

1. Przebudowa drogi gminnej nr 113477L w miejscowości Kamień, Janiszów i Łaziska od km 0+000 

do 5+978 – Etap II – od km 0+862 do km 3+082. Wartość umowy  brutto 1 135 940,28 zł  

2. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kamień: 

Część I - Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 358 i 391 w m. Kamień, Gmina 

Łaziska na odcinku od km 0+003 do km 0+253 o długości 0,250 km. Wartość umowy brutto 65 300,43 zł 

Część II - Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 511/2 i 645 w m. Kamień, Gmina 

Łaziska na odcinku od km 0+003 do km 0+363 o długości 0,360 km. Wartość umowy brutto 94.828,62 zł 

3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lesie Dębowym. Wartość umowy brutto 248 048,28 zł 

4. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach: 

- Podbudowa placu zabaw. Wartość umowy  brutto 16 494,30 zł; 

- Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw.  Wartość umowy brutto 76 272,30 zł; 

- Dostawy i montaż placu zabaw. Wartość umowy brutto 51 999,99 zł 

5. Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Braciejowice. Inwestycja 

zrealizowana  w ramach Funduszu sołeckiego. Wartość umowy brutto15 990,00 zł. 

6. Wykonanie remontu i modernizacji kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzciniec. Inwestycja 

zrealizowana  w ramach Funduszu sołeckiego. Wartość umowy brutto 14 800,00 zł. 

7. Wykonanie altany wiejskiej o wym. 6m x 8m  w Piotrawinie. Inwestycja zrealizowana  w ramach 

Funduszu sołeckiego. Wartość umowy brutto10 999,89 zł. 

8. Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzelów. Inwestycja zrealizowana  w ramach 

Funduszu sołeckiego. Wartość umowy brutto 10 999,89 zł. 

9. Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Głodno. Inwestycja zrealizowana  w ramach 

Funduszu sołeckiego. Wartość umowy brutto 6 600,00 zł. 

 

XII. GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

 

1)  System gospodarowania odpadami 

 

Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. objęte były nieruchomości 

zamieszkałe, oraz niezamieszkałe. Opłata miesięczna naliczana była w kwocie 10 zł za zbiórkę selektywną, 

od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość i podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 

sposób selektywny w wysokości 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – w wysokości 30 zł, za pojemnik o pojemności 240 l 
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– w wysokości 40 zł, za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 140 zł, za pojemnik o pojemności 

2500 l – w wysokości 250 zł. Jeżeli właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne, nie wypełniali obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone dla nich zostały 

w następujących kwotach: za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – w wysokości 60 zł, za pojemnik o 

pojemności 240 l – w wysokości 80 zł, za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 280 zł, za pojemnik 

o pojemności 2500 l – w wysokości 500 zł. Takie stawki obowiązywały wobec właścicieli nieruchomości na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 1 

lutego 2020 r., natomiast od 1 lutego w związku ze zmianą Uchwały Nr XII/71/2019 Rady Gminy Łaziska z 

dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej 

pojemności stawki te zostały ustalone w następujący sposób: 

a) miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

wynoszą: 

1) za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 5,00 zł, 

2) za worek o pojemności 120 l – w wysokości 16,00 zł, 

3) za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 11,00 zł, 

4) za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 54,00 zł, 

5) za pojemnik o pojemności 2500 l – w wysokości 123,00 zł.  

b) miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciele nieruchomości 

nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynoszą: 

1) za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 20,00 zł, 

2) za worek o pojemności 120 l – w wysokości 64,00 zł, 

3) za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 44,00 zł, 

4) za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 216,00 zł, 

5) za pojemnik o pojemności 2500 l – w wysokości 492,00 zł.” 

Odpady były odbierane raz w miesiącu, w zakresie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, z tym że w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie. 

W 2020 r. odebrano 412,40 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, oraz 221,92 Mg odpadów 

zebranych selektywnie. Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów powierzono Zakładowi 

Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o.  

 

 

2) Program usuwania azbestu 

 

W ramach realizacji programu usuwania azbestu mieszkańcy Gminy Łaziska złożyli 29 wniosków na 

utylizację 5340 m
2
 płyt azbestowo-cementowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami 

azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” 
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XIII. FUNKCJONOWANIE GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

 

Gminna Biblioteka i Dom Kultury 

Zasadniczym celem działania GBiDK jest prowadzenie działalności bibliotecznej w formie gminnej 

biblioteki publicznej oraz prowadzenie działalności kulturalnej, w szczególności poprzez zapewnienie 

mieszkańcom dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji oraz tworzenie społeczeństwu 

gminy warunków do uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

GBiDK służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych 

społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnieniu wiedzy i kultury. 

Do podstawowych zadań GBiDK należy: 

 Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych.  

 Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczeń 

międzybibliotecznych.  

 Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.  

 Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, szkołami, instytucjami kultury i organizacjami 

w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb oświatowych oraz kulturalnych społeczności lokalnej.  

 Upowszechnianie w rożnych formach wiedzy, kultury i rozrywki.  

 GBiDK może podejmować inne potrzebne do zaspokajania potrzeb kulturalnych, czytelniczych 

i informacyjnych mieszkańców Gminy.  

 

Gminny Zespół Obsługi Szkół 

Zespół prowadzi obsługę finansową, ekonomiczną i organizacyjną szkół podstawowych, w tym 

prowadzonych oddziałów przedszkolnych i gimnazjum.  

Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

 obsługa finansowo-księgową, w tym prowadzenie rachunkowości i nadzór nad racjonalną, celową 

i terminową realizacją wydatków przez placówki oświatowe,  

 opracowanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych we współpracy z placówkami 

oświatowymi,  

 sprawozdawczość oświatowa,  

 inwentaryzacja składników majątku,  

 organizowanie i wypłacanie wynagrodzeń pracownikom oświaty, prowadzenie ewidencji danych 

o wynagrodzeniu i zatrudnieniu,  

 prowadzenie archiwizowanie dokumentacji,  

 organizowanie dostępności sieci szkolnej przez zapewnienie dowozu i odwozu uczniów do szkół,  

 współdziałanie z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie sporządzania rocznych arkuszy 

organizacyjnych, w tym wnioskowanie i wnoszenie uwag do projektów rocznych arkuszy 

organizacyjnych szkół,  

 współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie realizacji zadań oświatowych,  

 współdziałanie z kuratorium Oświaty i instytucjami oświatowo-kulturalnymi.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Łaziska, działającą na zasadach jednostki budżetowej, 

powołaną w celu sprawowania pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę. 

Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustaleniami przekazanymi 

w tej sprawie przez Wojewodę. Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej i ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wójta Gminy Łaziska. Ośrodek realizuje zadania 



Raport o stanie Gminy Łaziska 

 

69 
 

w sprawach przekazanych Ośrodkowi na podstawie upoważnienia Wójta Gminy zgodnie z ustaleniami 

przekazanymi w tych sprawach przez Wójta Gminy. 

1. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należą w szczególności:  

1) Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. 

2) Prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom 

i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 

oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

3) Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej 

oraz planowanie potrzeb w tym zakresie. 

4) Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej oraz w innych 

przepisach prawa. 

5) Realizacja zadań wynikających z rządowych i samorządowych programów pomocy społecznej 

mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin. 

6) Kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej i zakładów leczniczych. 

7) Inspirowanie i koordynowanie działalności instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych 

i fizycznych oraz współdziałanie z nimi w sprawach rozwoju różnych form z zakresu pomocy 

społecznej. 

8) Opracowywanie informacji z zakresu pomocy społecznej. 

2. Ośrodek realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych. 

3. Ośrodek może podejmować inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z potrzeb gminy. 

 

XIV PODSUMOWANIE 

 

 Celem przygotowania niniejszego Raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację 

gospodarczą i społeczną gminy Łaziska. W tym celu zostały zgromadzone szczegółowe dane o wszystkich 

aspektach funkcjonowania Gminy według danych dostępnych na dzień 31-12-2020 roku, jak również dla 

porównania w niektórych dziadzinach za kilka lat wstecz. Przy analizie realizacji uchwał Rady Gminy 

Łaziska podjętych w 2020 roku przyjęto okres do końca maja 2021 r. Dzięki temu istnieje możliwość analizy 

poziomu rozwoju Gminy.  

 

 Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, 

oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy. Jest on opisem stanu, do którego będzie się można odwoływać 

w trakcie realizacji opracowywanej właśnie strategii rozwoju gminy, śledząc postępy wykonywanych i 

wdrażania zaplanowanych działań. 

 

 Analiza zgromadzonych danych pozwoli na zidentyfikowanie zarówno atutów Gminy, jak i 

pewnych braków i problemów. Może być podstawą procesu planistycznego, bowiem atuty są tymi 

elementami, na których należy bazować planując dalszy rozwój Gminy. Z kolei usunięcie bądź 

zniwelowanie braków i problemów to zadania, których realizacja powinna przyczynić się do lepszego 

zaspokajania potrzeb mieszkańców i przyjezdnych, a więc zwiększenia atrakcyjności Gminy. 

 

 Dla opracowania Raportu szczególnie cenne okazały się informacje przekazane przez pracowników 

Urzędu Gminy w Łaziskach i jednostek podległych oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu 

Urzędu, takich jak Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, raporty z 

wykonania budżetu Gminy, czy sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek gminnych. 

 

 Bardzo przydatne okazały się także informacje o Gminie, zamieszczone na stronach internetowych, 

jak również dane udostępnione przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lublinie. 


