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WPROWADZENIE 

Na podstawie art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2022 

r. poz. 559, z późn. zm.) Wójt Gminy Łaziska przedstawia niniejszy raport o stanie Gminy Łaziska w 

roku 2021. 

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

także wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy w tym okresie. Wójt Gminy w Raporcie może także 

uwzględnić inne informacje, w szczególności niezbędne do uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu 

ogólnej sytuacji gminy Łaziska, przedstawić dane o wszystkich ważnych aspektach funkcjonowania gminy, 

a także uwzględnić kierunki jej rozwoju. 

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 2021.  

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. 

Zgodnie z dyspozycją Uchwały Rady Gminy Łaziska Nr VI/34/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie 

szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy Łaziska, Raport zawiera analizę działalności 

Wójta Gminy w następujących obszarach: 

1) ogólnej charakterystyki gminy i władz gminy, 

2) finansów gminy, 

3) oświaty i wychowania, 

4) kultury, sportu i rekreacji, 

5) polityki społecznej, 

6) ochrony zdrowia, 

7) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 

8) ochrony środowiska naturalnego, 

9) rolnictwa, 

10) inwestycji gminnych i dróg gminnych,  

11) gospodarowania odpadami, 

12) funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. 

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 – Sekretarz Gminy Łaziska. Całość 

raportu została zredagowana przez: Joannę Kramek – Sekretarza Gminy Łaziska 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 - 4850 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2021 roku) z czego 

niewiele większą część stanowią kobiety - 2462 mieszkanek, mężczyźni natomiast resztę, tj. 2388 

mieszkańców (stan na 31 grudnia 2021 roku). Analizując liczbę ludności, daje się zaobserwować 

utrzymywanie się jej na zbliżonym poziomie na przestrzeni dwunastu miesięcy samego 2021 roku. Biorąc 

pod uwagę ostatnie lata, tj. 2018 – 2021 – to jedynie w 2018 roku mogliśmy obserwować tendencję 

wzrostową wśród mieszkańców gminy (wzrost o 49 osób w skali roku), natomiast w 3 kolejnych latach, tj. 

2019, 2020 i 2021 zauważamy ubytek liczby mieszkańców i utrzymuje się on na zbliżonym poziomie w 

kolejnych latach, jednakże wykazuje tendencję nieco malejącą, co jest pozytywnym zjawiskiem. Prognozy 

demograficzne przewidują proces systematycznego spadku liczby ludności w skali całego kraju i tę 

tendencję widać także niestety w Gminie Łaziska, choć póki co nie jest ona drastyczna i utrzymuje się na 

pewnym niewielkim poziomie, co może napawać ostrożnym optymizmem jeśli chodzi o sytuację 

demograficzną gminy.  

 

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 tu, nie dokonując takiej 

czynności jak zameldowanie się na pobyt stały czy czasowy – przyczyny tego stanu rzeczy są bardzo różne, 

przede wszystkim sytuacja osobista postępujących w ten sposób osób, niechęć do formalnego uregulowania 

swojego statusu meldunkowego, a także brak sankcji za niedopełnienie obowiązku meldunkowego i błędnie 

funkcjonujące przekonanie, że obowiązek ten został zniesiony. Odbija się to na statystykach dotyczących 

liczby mieszkańców Gminy Łaziska, ale działa także w drugą stronę, bowiem obowiązku meldunkowego nie 

dopełniają często także osoby, które już nie zamieszkują – na stałe lub czasowo – na terenie naszej gminy. 

Urodzenia w gminie Łaziska 

 

Rok  Liczba ludności 

Zmiany w stosunku do 

roku poprzedniego 

(wzrost lub ubytek)  

2018 4968 49 

2019 4919 - 49 

2020 4887 -32 

2021 4850 -37 

Rok  Chłopcy  Dziewczynki  Razem  

2018 24 25 49 

2019 27 30 57 

2020 22 19 41 

2021 15 24 39 

Ogółem  88 98 186 
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Zgony w gminie Łaziska 

 

 

Liczba stałych mieszkańców gminy w poszczególnych miejscowościach, według stanu na dzień 31.12.2021 

r., na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, kształtuje się następująco (dane uzyskane 

z ewidencji ludności): 

Miejscowość (sołectwo) 
Liczba mieszkańców (stan 

na 31.12.2021 r.) 

Braciejowice 449 

Głodno 219 

Grabowiec 33 

Janiszów 202 

Kamień 317 

Kamień-Kolonia 58 

Kępa Gostecka 339 

Kępa Piotrawińska 76 

Kępa Solecka 88 

Kolonia Łaziska 165 

Koło 59 

Kopanina Kaliszańska 129 

Kopanina Kamieńska 151 

Kosiorów 71 

Las Dębowy  261 

Łaziska 455 

Rok  Mężczyźni  Kobiety  Razem  

2018 26 27 53 

2019 31 33 64 

2020 33 40 73 

2021 35 38 73 

Ogółem  125 138 263 
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Niedźwiada Duża /w tym 

sołectwo Nieciecz/ 

275 

Niedźwiada Mała 47 

Piotrawin 239 

Piotrawin-Kolonia 88 

Trzciniec 267 

Wojciechów  122 

Wrzelów  188 

Zakrzów 321 

Zgoda 231 

Ogółem 4850 

 

Przyrost naturalny w gminie Łaziska 

 2018 2019 2020 2021 

Współczynnik 

przyrostu 

naturalnego 

urodzenia 49 57 41 39 0,01 

zgony 65 64 73 73 0,00 

przyrost 

naturalny  
-16 -7 -32 -34 0,00 

 

Analizując powyższe dane liczbowe przedstawione w tabelach, jeśli chodzi o przyrost naturalny w Gminie 

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. 

Podstawowe dane, dotyczące ludności Gminy przedstawiono w poniższej tabeli: 

Liczba ludności w gminie Łaziska w 2021 roku 

Ludność 

Kobiety na 100 

mężczyzn 

Współczynnik 

przyrostu 

naturalnego 
Ogółem Mężczyźni Kobiety 

4850 2388 2462 103 0,00 
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Ludność w podziale na wiek przed-, po- i produkcyjny 

Wiek 

Liczba osób na dzień 31.12.2021 r. 

Kobiety Mężczyźni Razem 

Przedprodukcyjny (kobiety i mężczyźni w wieku 

do 18 lat) 
439 429 868 

Produkcyjny (kobiety w wieku 18-60 lat i 

mężczyźni w wieku 18-65 lat) 
1333 1626 2959 

Poprodukcyjny (kobiety w wieku powyżej 60 lat 

i mężczyźni w wieku powyżej 65 lat) 
690 333 1023 

RAZEM 2462 2388 4850 

Biorąc pod uwagę strukturę ludności według płci okazuje się, że liczba kobiet jest o 74 większa od 

liczby mężczyzn na terenie Gminy Łaziska. Natomiast jeśli chodzi o to, jak rozkładają się proporcje płci 

mieszkańców gminy Łaziska w wieku przedprodukcyjnym (do 18 roku życia), produkcyjnym (od 18 roku 

życia do 60 lat kobiety i do 66 lat mężczyźni) oraz poprodukcyjnym (kobiety powyżej 60 roku życia i 

mężczyźni powyżej 65 roku życia), to w pierwszej kategorii – do 18 roku życia jest o 10 kobiet więcej niż 

mężczyzn – czyli nie jest to znacząca różnica, potem ta proporcja się zmienia na korzyść mężczyzn – w 

wieku produkcyjnym jest ich więcej o 293 w stosunku do kobiet, a w wieku poprodukcyjnym ponownie 

liczba kobiet przeważa i to aż o 357 osób. Analiza tych danych pozwala zauważyć, że nie odbiegają one od 

ogólnego trendu demograficznego i struktury ludności w kraju – generalnie rodzi się więcej dziewczynek, 

następnie w wieku produkcyjnym przeważa liczba mężczyzn, co jest spowodowane ich dłuższym o 5 lat od 

kobiet okresem, w którym muszą formalnie pracować, a następnie znacząco zwiększa się proporcja liczby 

kobiet w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby mężczyzn, co znowu spowodowane jest innym 

progiem formalnego przechodzenia do tej kategorii, jak również tym, ze statystycznie kobiety żyją dłużej od 

mężczyzn. 

Ogólnie Gminę Łaziska charakteryzuje dość wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym  – 2959 

mieszkańców, co daje ok. 61 % ogólnej populacji gminy, niestety znacząca jest też liczba i wykazuje 

tendencję wzrostową – osób w wieku poprodukcyjnym – stanowi bowiem już ok. 21 % populacji gminy 

(1023 osoby), przy stosunkowo niewielkiej i malejącej liczbie osób w wieku do 18 roku życia – zaledwie 17 

% mieszkańców gminy (868). Jest to wynik utrwalającego się w ostatnich latach niżu demograficznego, 

małej liczby urodzeń, w czym Gmina Łaziska nie odbiega od tendencji ogólnokrajowej i starzenia się 

społeczeństwa, które to zjawisko już w niedalekiej przyszłości będzie miało negatywny wpływ na 

funkcjonowanie całego kraju i społeczeństwa, ale także bezpośrednio na funkcjonowanie naszej gminy. 

Póki co jest jeszcze znacząca przewaga osób w wieku produkcyjnym w naszej gminie stosunku do 

ogólnej liczby mieszkańców nie daje odczuć skutków postępującego się starzenia społeczeństwa i malejącej 

liczby urodzeń, ale już zaczyna być zauważalna. Co roku kolejne osoby przechodząc na świadczenia 

emerytalne, czy rentowe będą znikać z rynku pracy, co bezpośrednio przełoży się na spadek zamożności 

mieszkańców gminy, będą się także nasilały problemy związane z koniecznością zapewnienie opieki osobom 

starszym i niepełnosprawnym, zmniejsza się także systematycznie liczba dzieci uczęszczających do szkół 

gminnych, co powoduje poważne problemy z ich utrzymaniem i przekłada się na sytuację finansową gminy. 

Obserwuje się też wzrastającą skłonność młodych ludzi do emigrowania ze wsi oraz małych 

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

także dla naszej gminy jest przy tym zdecydowanie większa mobilność osób lepiej wykształconych, co 

powoduje ich odpływ z naszego terenu i utratę korzyści jakich takie osoby mogłyby przysporzyć gminie, jej 

społeczności, zadziałać na korzyść jej rozwoju. 
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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 

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/3/2018 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 2021 roku  

Realizując swój ustawowy obowiązek i uprawnienie Rada Gminy Łaziska obecnej kadencji, w 2021 

roku, podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała Nr XX/127/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt. 

2. Uchwała Nr XX/128/2021Rady Gminy Łaziska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID-19. 

3. Uchwała Nr  XX/129/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie  wyrażenia zgody na 

sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Łaziskach na rzecz użytkownika 

wieczystego. 

4. Uchwała Nr XX/130/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr 

XIX/123/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

na rok 2021. 

5. Uchwała Nr XX/131/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie dokonania 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

6. Uchwała Nr  XXI/132/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia 

prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i 

cmentarzy wojennych w 2022 r. 
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7. Uchwała Nr XXI/133/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 

8. Uchwała Nr XXI/134/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 maja 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr 

XIX/123/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

na rok 2021. 

9. Uchwała Nr XXI/135/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie dokonania zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. 

10. Uchwała Nr XXII/136/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie stwierdzenia, 

iżzmianamiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegogminyŁaziska nie narusza ustaleń studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łaziska. 

11. Uchwała Nr XXII/137/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaziska. 

12. Uchwała Nr  XXII/138/2021 Rady Gminy Łaziskaz dnia 30 czerwca 2021 r. w 

sprawieodstąpieniaodobowiązkuprzetargowegotrybuzawarciaumówdzierżawyna czas oznaczony dłuższy 

niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Łaziska. 

13. Uchwała Nr XXII/139/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawieuchyleniauchwały 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

14. Uchwała Nr XXII/140/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zamiaru 

likwidacji filii Gminnej Biblioteki i Domu Kultury zlokalizowanej w Kamieniu. 

15. Uchwała Nr XXII/141/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Łaziska wotum zaufania. 

16. Uchwała Nr XXII/142/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzeniasprawozdaniafinansowegowrazzesprawozdaniemWójtaGminyŁaziska z wykonania 

budżetu za 2020 rok. 

17. Uchwała Nr XXII/143/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Łaziska z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. 

18. Uchwała Nr XXII/144/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia 

miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łaziska. 

19. Uchwała Nr XXII/145/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr 

XIX/123/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

na rok 2021. 

20. Uchwała Nr XXII/146/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie dokonania 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

21. Uchwała Nr XXIII/147/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2030. 

22. Uchwała Nr XXIII/148/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty 

płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łaziska 

lub jej jednostkom organizacyjnym, stosowania z urzędu wyżej wymienionych ulg, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 

oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania ulg. 

23. Uchwała Nr XXIII/149/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego między Gminą Łaziska i Gminą Opole Lubelskie dotyczącego 

powierzenia Gminie Opole Lubelskie zadania publicznego w zakresie oświaty. 

24. Uchwała Nr XXIII/150/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łaziska na rok szkolny 2021/2022. 
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25. Uchwała Nr XXIII/151/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 sierpnia 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr 

XIX/123/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

na rok 2021. 

26. Uchwała Nr XXIII/152/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie dokonania 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

27. Uchwała Nr XXIV/153/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 września 2021 roku w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Powiatowi Opolskiemu. 

28. Uchwała Nr XXIV/154/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia 

wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na 

ekonomiczne usamodzielnienie.  

29. Uchwała Nr XXIV/155/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 września 2021 roku zmieniająca uchwałę 

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

gminy na rok 2021. 

30. Uchwała Nr XXIV/156/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 września 2021 roku w sprawie dokonania 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

31. Uchwała Nr  XXV/157/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie  wyrażenia 

zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Łaziskach na rzecz 

użytkownika wieczystego. 

32. Uchwała Nr  XXV/158/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 5 listopada 2021 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 2022. 

33. Uchwała Nr XXV/159/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 5 listopada 2021 r.w sprawie obniżenia średniej 

ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok. 

34. Uchwała Nr XXV/160/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łaziska na rok 2022. 

35. Uchwała Nr XXV/161/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 5 listopada 2021 r.zmieniająca uchwałę w 

sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łaziska. 

36. Uchwała Nr XXV/162/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 5 listopada 2021 r.w sprawie zwolnienia w 

części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym. 

37. Uchwała Nr XXV/163/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 5 listopada 2021 r.zmieniająca uchwałę w 

sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

38. Uchwała Nr XXV/164/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 5 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr 

XIX/123/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

na rok 2021. 

39. Uchwała Nr XXV/165/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie dokonania 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

40. Uchwała Nr XXVI/166/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

41. Uchwała Nr XXVI/167/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 14 grudnia 2021 r.w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich 

pobierania. 
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42. Uchwała Nr XXVI/168/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu. 

43. Uchwała Nr XXVI/169/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 14 grudnia 2021 r.w sprawie ustalenia 

miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łaziska. 

44. Uchwała Nr XXVI/170/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 14 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr 

XIX/123/2020 Rady Gminy Łaziska z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

na rok 2021. 

45. Uchwała Nr XXVI/171/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie dokonania 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

46. Uchwała Nr XXVII/172/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie likwidacji filii 

Gminnej Biblioteki i Domu Kultury zlokalizowanej w Kamieniu.  

47. Uchwała Nr XXVII/173/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany statutu 

Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach. 

48. Uchwała Nr XXVII/174/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wielkości i 

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

Bełżycach na rok 2022. 

49. Uchwała Nr XXVII/175/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej. 

50. Uchwała Nr XXVII/176/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy Łaziska na rok 2022. 

51. Uchwała Nr XXVII/177/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 grudnia 2021 r.w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2022. 

52. Uchwała Nr XXVII/178/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę 

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

gminy na rok 2021. 

53. Uchwała Nr XXVII/179/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie dokonania 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Realizacja uchwał: 

Uchwała Nr XX/127/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 marca 2021 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 14 kwietnia 2021 r., poz. 1864 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 XX/128/2021Rady Gminy Łaziskaz dnia 30 marca 2021 r.w sprawie wprowadzenia zwolnienia 

z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

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

prawem. Organ nadzoru nie miał żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. Uchwała została opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 13 kwietnia 2021 r., poz. 1833 i weszła w życie od 

dnia 1 stycznia 2021 r. Ulgi w podatku od nieruchomości dotyczyły zwolnienia z podatku od nieruchomości: 

gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 
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gospodarczej, wskazanym w § 2 uchwały, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Zwolnienie to mogło obejmować przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) będących podatnikami podatku od nieruchomości, 

prowadzących na terenie Gminy Łaziska działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu:  

1) Usług gastronomicznych obejmujących przygotowywanie i podawanie posiłków i napojów gościom 

siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, 

spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z 

wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej 

przygotowywaniu i dostarczaniu; 

2) usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych(Dz. U. z 2021 r., poz. 

2211), 

i dotyczyło podatku od nieruchomości należnego za miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i 

czerwiec 2021 roku. 

Uchwała Nr  XX/129/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie  wyrażenia zgody na 

sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Łaziskach na rzecz użytkownika 

wieczystego 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. Nieruchomość została zbyta w trybie określonym w uchwale i 

zgodnie z jej zapisami.  

Uchwała Nr  XXI/132/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia 

zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych w 2022 r. 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. Na terenie Gminy Łaziska znajduje się 

cmentarz wojenny z okresu I Wojny Światowej. Realizując obowiązek ustawowy Gmina Łaziska sprawuje 

nadzór nad stanem grobów znajdujących się w obrębie tego cmentarza. Wojewoda Lubelski pismem z dnia 

17. 05. 2021 r. Zn GN-I.5230.51.2021.DN zwrócił się z wnioskiem o podjęcie przez Radę Gminy Łaziska 

uchwały o przyjęciu zadania do realizacji w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2022 r. 

oraz zgłoszenie zapotrzebowania na środki finansowe na ten cel, lub oświadczenia, że koszty bieżącego 

utrzymania obiektów grobownictwa wojennego na swoim terenie gmina pokryje z własnych środków. Ze 

względu na powyższe konieczne było podjęcie przez Radę Gminy Łaziska stosownej uchwały, a ponieważ 

prace porządkowe, jakie zaplanowane były do wykonania na terenie tego cmentarza wojennego wiązały się z 

koniecznością ponoszenia kosztów, Gmina Łaziska zdecydowała się przejąć ten obowiązek odpłatnie, co 

miało zostać określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Łaziska – 

uchwała została przekazana do Wojewody wraz z kalkulacją kosztów. 

Uchwała Nr XXI/133/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę 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 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – celem sprawdzenia jej zgodności 

z prawem. Organy nadzoru nie miały żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. W niniejszej uchwale zmieniającej 

wprowadzono zapis upoważniający Wójta Gminy Łaziska do dokonywania w danym roku przesunięć kwot 

pieniężnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami ujętymi w Preliminarzu wydatków na realizację zadań 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Łaziska na rok 2021, co umożliwiało wprowadzanie w tym zakresie stosownych  
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zmian  - Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021 realizowany był z uwzględnieniem zapisów ww. uchwały zmieniającej. 

Uchwała Nr XXII/136/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie stwierdzenia, iż 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaziska, nie narusza ustaleń studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łaziska i Uchwała Nr XXII/137/2021 

Rady Gminy Łaziska z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Łaziska zostały przekazane do Wydziału Prawnego i Nadzoru 

Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – celem sprawdzenia ich zgodności z prawem. Organ nadzoru nie miał 

żadnych zastrzeżeń do ich zapisów. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 28 lipca 

2021 r. (poz. 3350) i po upływie 14 dni od tej daty jest stosowana na terenie gminy Łaziska – zmiany w 

planie zagospodarowania przestrzennego były wprowadzane zgodnie z jej zapisami. 

Uchwała Nr  XXII/138/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie  odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawyna czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Łaziska została przekazana do Wydziału Prawnego i Nadzoru 

Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – celem sprawdzenia jej 

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

uchwały umowy z dzierżawcami nieruchomości gminnych wymienionych w tejże uchwale zostały już 

zawarte. 

Uchwała Nr XXII/139/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych została przekazana do Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – 

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

Wójt Gminy Łaziska zarządzeniem z dnia 1 lipca 2021 r. (Nr 0050.46.2021) nadał Gminnej Komisji do 

spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nowy Regulamin – zgodnie ze swoją 

kompetencją w tym zakresie i obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. 

Uchwała Nr XXII/140/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji 

filii Gminnej Biblioteki i Domu Kultury  zlokalizowanej w Kamieniu została przekazana do Wydziału 

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

Organ nadzoru nie miał żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. Uchwała ta została wywieszona bezpośrednio po 

sesji na tablicach ogłoszeń w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Łaziskach oraz Filii bibliotecznej w 

Kamieniu, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łaziska i ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łaziska w celu podania jej do publicznej wiadomości mieszkańców 

gminy Łaziska. Została też przekazana do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego 

oraz do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim jako instytucji nadzorujących merytorycznie 

GBiDK w Łaziskach wraz z Filiami. Dnia 10 i 12 sierpnia otrzymaliśmy wnioskowane opinie od ww. 

instytucji, są one negatywne, ale nie wiążące. Zgodnie z dyspozycją i uzasadnieniem uchwały proces 

zmierzający do likwidacji Filii Bibliotecznej w Kamieniu zakończył się formalnie z dniem 31 grudnia 2021 

roku, Filia ta została też wykreślona ze Statutu Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach. GBiDK 

Łaziska obecnie funkcjonuje w strukturze organizacyjnej z dwiema Filiami – w Kępie Piotrawińskiej i w 

Braciejowicach. 

Uchwała Nr XXII/141/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 rok oraz przeprowadzeniu debaty nad tym 
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Raportem. Ww. uchwała została przekazana do Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w 

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

Organy nadzoru nie miały żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. 

Uchwały: 

1. Nr XXII/142/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łaziska z wykonania 

budżetu za 2020 rok; 

2. Nr XXII/143/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Łaziska z tytułu wykonania budżetu za 2020 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 2020, 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 2020 r. i opinią regionalnej Izby Obrachunkowej o tymże wniosku, a także po przeprowadzonej w 

tym zakresie dyskusji. Ww. uchwały zostały przekazane do Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – celem sprawdzenia ich 

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

Uchwała Nr XXII/144/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia 

miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łaziska została przekazana do Wydziału Prawnego i 

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

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

Wynagrodzenie Wójta Gminy Łaziska od dnia 1 lipca 2021 r. naliczane było zgodnie z zapisami uchwały. 

Uchwała Nr XXIII/147/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2030 została przekazana do Wydziału 

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

Organ nadzoru nie miał żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2021 – 2030 jest realizowana zgodnie z zapisami uchwały. Monitoringiem i ewaluacją 

objęte będą postępy w realizacji Strategii na dwóch poziomach: poszczególnych kierunków działań oraz 

celów operacyjnych i strategicznych. Zarządzanie realizacją strategii należy do OPS w Łaziskach. 

Monitoring prowadzony będzie przez zespół oceniający powołany zarządzeniem Wójta Gminy Łaziska 

(został on powołany Zarządzeniem Nr 0050.13.2022 z dnia 21 lutego 2021 r.), a w jego skład weszli m.in. 

przedstawiciele podmiotów realizujących strategię i współpracujących w jej realizacji. Poziom osiągania 

każdego celu operacyjnego, poszczególnych zadań i projektów będzie mierzony raz na trzy lata poczynając 

od 2025 roku. Istotny element systemu monitorowania stanowić będzie sporządzanie sprawozdania z planu 

realizacyjnego wraz ze wskazaniem zadań zrealizowanych, zrealizowanych częściowo i nierozpoczętych 

oraz identyfikacją przyczyn problemów i prezentacją propozycji ich przezwyciężenia. 

Uchwała Nr XXIII/148/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łaziska lub jej 

jednostkom organizacyjnym, stosowania z urzędu wyżej wymienionych ulg, warunków dopuszczalności 

pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu 

lub osoby uprawnionych do udzielania ulg została przekazana do Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – celem sprawdzenia jej 

zgodności z prawem. Organy nadzoru nie miały żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. Została opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 3 września 2021 r., poz. 3677 i po upływie 14 dni 
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od dnia publikacji jest stosowana na terenie gminy Łaziska do udzielania ulg w zapłacie należności 

cywilnoprawnych. 

Uchwała Nr XXIII/149/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 sierpnia 2021 r. 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 Wydziału Prawnego 

i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – celem sprawdzenia jej zgodności z prawem. Organ nadzoru 

nie miał żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. Porozumienie zostało zawarte i zadanie jest wykonywane 

zgodnie z jego zapisami, tj. Gmina Opole Lubelskie w ramach powierzonego jej ww. uchwałą 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 2021/2022 

Uchwała Nr XXIII/150/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Łaziska na rok szkolny 2021/2022 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. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 1 września 2021 

r., poz. 3360 i tego samego dnia weszła w życie, tym samym od początku roku szkolnego określone uchwała 

średnie ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 są stosowane do ustalania kwot zwrotu kosztów 

dowozu dzieci do szkół. Średnia cena jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 ustalona została na 

poziomie: 

1) za 1 litr benzyny bezołowiowej – 5,76 zł; 

2) za 1 litr oleju napędowego – 5,49 zł; 

3) za 1 litr gazu (LPG) – 2,72 zł. 

 

Uchwała Nr XXIV/153/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 września 2021 roku w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Powiatowi Opolskiemu, w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i geodezyjno - 

prawnej na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2605L Wilków – Zagłoba – Łaziska – 

do drogi nr 824, w zakresie robót brukarskich, na odcinku od km 5+617 do km 7+067, długości około 1,450 

km, w miejscowości Niedźwiada Duża”, za kwotę 20.000 zł., została przekazana do Wydziału Prawnego i 

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

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

Porozumienie z Powiatem Opolskim zostało zawarte i dokumentacja jest została opracowywana i przekazana 

Powiatowi Opolskiemu. 

 

Uchwała Nr XXIV/154/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia 

wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne 

usamodzielnienie została przekazana do Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i 

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

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

Lubelskiego z dnia 15 października 2021 r., poz. 4257 i po upływie 14 dni od dnia publikacji jest stosowana 

na terenie gminy Łaziska do przyznawania zasiłków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie się. 

Uchwała Nr  XXV/157/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie  wyrażenia zgody na 

sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Łaziskach na rzecz użytkownika 

wieczystego została przekazana do Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i 

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

nie miały żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. Nieruchomość została zbyta w trybie określonym w uchwale i 

zgodnie z jej zapisami.  
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Uchwała Nr  XXV/158/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 5 listopada 2021 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 2022 została przekazana do 

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

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

zapisów. Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 22 listopada 

2021 r., poz. 4869. Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 jest 

realizowany zgodnie z zapisami uchwały od dnia 1 stycznia 2022 r. i stosowany do współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2022 – 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 2022 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 2022 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: 

 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 2022 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: 

a) 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., 
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b) 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 2022 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. przeznacza się dotację w wysokości  

10 000,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 17 maja 2022 r. 

W wyniku ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania  

działalności wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 r. zgłoszone zostały dwie oferty: 

 Oferta nr 1 - złożona przez Stowarzyszenie Kobiet „Łaziszczanki”, Łaziska 24, 24-335 Łaziska, 

 Oferta Nr 2 - złożona przez Stowarzyszenie „Pod Dębem” Mieszkańców Wsi Kolonia Łaziska, Kolonia 

Łaziska 44, 24- 335  Łaziska. 

Do realizacji zadania publicznego w zakresie wspomagania  działalności wspólnot i społeczności lokalnych, 

na które przeznaczone są środki finansowe w ramach dotacji, w kwocie 10 000zł.;  wybrane zostały dwie 

oferty: 

a) oferta Stowarzyszenie Kobiet „ Łaziszczanki”, Łaziska 24,   24-335 Łaziska wysokość środków 

publicznych w formie dotacji, która została przyznana wybranemu podmiotowi wynosi 5.000 zł., 

b) oferta Stowarzyszenie „ Pod Dębem” Mieszkańców Wsi Kolonia Łaziska 44, 24-335 Łaziska, wysokość 

środków publicznych w formie dotacji, która została przyznana   wybranemu podmiotowi wynosi 5.000 

zł. 

 

Uchwała Nr XXV/159/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 5 listopada 2021 r.w sprawie obniżenia średniej 

ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok została przekazana 

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

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

Lubelskiego z dnia 22 listopada 2021 r., poz. 4870. Obniżono tym samym na terenie gminy Łaziska średnią 

cenę skupu żyta ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 

2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku 

rolnego na rok podatkowy 2022 (M. P. z 20 października 2021 r. poz. 951) z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 

48,00 zł za 1 dt, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2022 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. 

Uchwała Nr XXV/160/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łaziska na rok 2022 została przekazana 

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

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

Lubelskiego z dnia 22 listopada 2021 r., poz. 4871. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
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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 22 lipca 2021 r. w sprawie 

górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M. P. z dnia 9 sierpnia 2021 r. 

poz. 724) 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 2021 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 XXV/161/2021Rady Gminy Łaziska z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

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

Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – 

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

Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 22 listopada 2021 r., poz. 

4872. Zmiana wprowadzona niniejszą uchwałą do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Łaziska polegała na wprowadzeniu możliwości kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi. W dodanym uchwałą zmieniającą Rozdziale IX do Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Łaziska określono wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnienie właścicieli takich nieruchomości 

w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady. Zgodnie z zapisami ww. uchwały: 

1. Kompostowanie prowadzi się: 

1) w gotowych kompostownikach ogrodowych; 

2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych 

belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu; 

3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo. 

2. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach oraz 

zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza. 

3. Kompostownik lub pryzma musi zapewnić prawidłowy proces kompostowania  

bioodpadów stanowiących odpady komunalne w warunkach tlenowych w okresie całego roku oraz nie 

może stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.  

4. Zwalnia się właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w całości 

z obowiązku posiadania worka lub pojemnika na bioodpady w przypadku zadeklarowania przez tego 

właściciela kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 

przydomowych, spełniających wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów.” 

Zmiany te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i od tego momentu mogą być stosowane na terenie 

gminy Łaziska.  

Uchwała Nr XXV/162/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 5 listopada 2021 r.w sprawie zwolnienia w części z 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym została przekazana do Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – celem sprawdzenia jej 

zgodności z prawem. Organy nadzoru nie miały żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. Została opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 22 listopada 2021 r., poz. 4873. Zwolnienie w 
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części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym ustalono na kwotę 1,50 zł od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Warunkiem 

skorzystania z tego zwolnienia jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, zawierającej informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w 

nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Możliwość skorzystania z tej ulgi obowiązuje od dnia 1 

stycznia 2022 r. 

Uchwała Nr XXV/163/2021Rady Gminy Łaziska z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej została przekazana do Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i 

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

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

Lubelskiego z dnia 22 listopada 2021 r., poz. 4873. Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosowany jest na terenie gminy 

Łaziska od dnia 1 stycznia 2022 r. 

Uchwała Nr XXVI/166/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przekazana do Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – celem sprawdzenia jej 

zgodności z prawem. Organy nadzoru nie miały żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. Została opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 13 stycznia 2022 r., poz. 307 i weszła w życie 14 

dni po dniu publikacji. 

Konieczność podjęcia tej uchwały wynikała ze zmiany przepisów ustawy 1 ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, ze zm.), w której dodano w art. 

6r ust. 2da, zgodnie z którym rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy: 

1) środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie 

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których 

mowa w ust. 2-2c, lub 

2) celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli 

nieruchomości. 

W związku z tym, że w Gminie Łaziska środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi Rada Gminy postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała jest realizowana zgodnie z zapisami. 

Uchwała Nr XXVI/167/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 

została przekazana do Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Lublinie – celem sprawdzenia jej zgodności z prawem. Organy nadzoru nie miały 
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żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego z dnia 13 stycznia 2022 r., poz. 308 i weszła w życie 14 dni po dniu publikacji. 

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie 

samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej 

pozbawiona oraz osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący 

małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić (art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w 

zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, 

w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze są 

to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, 

świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Rada Gminy określa 

szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. W 

związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały było konieczne. Po jej wejściu w życie usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez OPS są przyznawane na warunkach 

określonych w uchwale. 

 

Uchwała Nr XXVI/168/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania materiałów projektowych na 

wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 825 Kamień – Józefów w miejscowości 

Piotrawin w zakresie wykonania zatok autobusowych oraz chodnika na długości 1166 (od km 2+102 do km 

3+268) za kwotę 20.000 zł. została przekazana 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. Pomoc rzeczowa w formie 

wykonania dokumentacji projektowej została zrealizowana zgodnie z zapisami uchwały i umowy zawartej z 

Województwem Lubelskim.  

Uchwała Nr XXVI/169/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia 

miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łaziska została przekazana 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. Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynikała ze zmiany przepisów rangi ustawowej 

regulującej tę materię. 

Na mocy art. 11 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1834) uległy 

zmianie zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru (tj. w 

szczególności marszałka i wicemarszałka województwa, starosty i wicestarosty, wójta, burmistrza, 

prezydenta miasta). Ustawodawca określił w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. 

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego 

i dodatku funkcyjnego oraz ustalił dodatek specjalny na stałym poziomie 30 % łącznie wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami wynagrodzenie wójtów w gminach do 15 tys. mieszkańców 

obejmuje: 

 wynagrodzenie zasadnicze – do maksymalnego poziomu 10.250,00 zł; 

 dodatek funkcyjny – do maksymalnego poziomu 3.150,00 zł; 
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 dodatek za wieloletnią pracę- po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego, a następnie 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (bez zmian) 

 dodatek specjalny – 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – tj. 4.020,00 zł. 

Maksymalne wynagrodzenie pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru stanowi 

suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i kwoty dodatku 

specjalnego. W przypadku wójtów w gminach do 15 tys. mieszkańców maksymalne ich wynagrodzenie 

obejmujące powyższe składniki wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty 17.420,00 zł. 

Jednocześnie ustawodawca wprowadził minimalny poziom wynagrodzenia pracowników samorządowych 

zatrudnionych na podstawie wyboru. W art. 11 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw określił, 

że minimalne wynagrodzenie tych pracowników nie może być niższe niż 80 % maksymalnego 

wynagrodzenia na danym stanowisku. Wynagrodzenie wójtów w gminach do 15 tys. mieszkańców (w 

zakresie obejmującym powyższe składniki) nie może być zatem niższe niż 15.576,00 zł. 

W celu dostosowania wynagrodzenia Wójta Gminy Łaziska do zmienionych przepisów prawa ustalono w 

projekcie uchwały jego wynagrodzenie na minimalnym ustawowym poziomie, do czego przychyliła się Rada 

Gminy Łaziska podejmując niniejszą uchwałę.  

Zgodnie z wolą ustawodawcy zawartą w art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw nowe 

zasady ustalania wysokości wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie 

wyboru mają zastosowanie wstecz, tj. od dnia 1 sierpnia 2021 r.  

W związku z powyższym wynagrodzenie Wójta Gminy Łaziska jest naliczane i wypłacane zgodnie z 

zapisami uchwały, z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 r. 

 

Uchwała Nr XXVII/172/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie likwidacji filii 

Gminnej Biblioteki i Domu Kultury zlokalizowanej w Kamieniu została przekazana do Wydziału Prawnego i 

Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – celem sprawdzenia jej zgodności z prawem. Organ nadzoru 

nie miał żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. Uchwała została zrealizowana zgodnie z zapisami. Z dniem 31 

grudnia 2021 roku Filia GBiDK w Kamieniu przestała formalnie istnieć, wprowadzone zostały też zmiany w 

statucie GBiDK w tym zakresie. Zostało spisane mienie Filii i przekazane do jednostki nadrzędnej – GBiDK 

w Łaziskach oraz częściowo księgozbioru do biblioteki szkolnej w Kamieniu. Proces ten zostanie został 

zakończony do końca marca 2022 r. 

 

Uchwała Nr XXVII/173/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany statutu 

Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach została przekazana do Wydziału Prawnego i Nadzoru 

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

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

Lubelskiego z dnia 13 stycznia 2022 r., poz. 309 i po upływie 14 dni od dnia publikacji weszła w życie. 

Zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach stały się faktem zgodnie z zapisami 

uchwały, co oznacza, że obecnie GBiDK funkcjonuje w strukturze siedziba główna w Łaziskach i dwie Filie: 

w Kępie Piotrawińskiej i w Braciejowicach. 

Uchwała Nr XXVII/174/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wielkości i terminu 

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

2022 została przekazana Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – celem sprawdzenia jej zgodności z 

prawem. Organ nadzoru nie miał żadnych zastrzeżeń do jej zapisów. Została też ona przekazana do 

Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach. Roczna składka członkowska na rok 2021 

została ustalona w wysokości 13.823 zł. od każdego członka reprezentującego Gminę Łaziska w Celowym 

Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach. Gmina Łaziska ma dwóch członków reprezentujących 
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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 XXVII/177/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 31 grudnia 2021 r.w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2022 została przekazana do Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i 

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 2022 realizowany był 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. 

Jednakże w wyniku zmiany prawa – ustawy o z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – do końca 

marca bieżącego roku – każda jednostka samorządu terytorialnego musiała podjąć uchwałę w tym 

przedmiocie na nowo – Rada Gminy Łaziska uczyniła zadość temu obowiązkowi dnia 25 marca 2022 r.  

Realizacja pozostałych uchwał podjętych przez Radę Gminy Łaziska w 2021 roku – w zakresie finansów 

Gminy - zostanie omówiona w poszczególnych działach dotyczących ich zakresu przedmiotowego. 

 

II. FINANSE GMINY 

1. 1. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ŁAZISKA* 

2.  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE  

 

PLAN NA 2021 

ROK WG 

UCHWAŁY 

BUDŻETOWEJ 

 

PLAN NA 2021 

ROK PO 

ZMIANACH 

 

WYKONANIE 

ZA IV 

KWARTAŁ 2021 

ROKU 

 

% (4:3) 

1 2 3 4  5 

A.DOCHODY OGÓŁEM 21.831.889,00 25.842.991,86 25.791.936,23 99,80 

w tym:     

1) DOCHODY BIEŻĄCE 21.192.895,00 22.693.987,32 22.644.567,78 99,78 

2)DOCHODY MAJĄTKOWE 638.994,00 3.149.004,54 3.147.368,45 99,95 

     

B.WYDATKI OGÓŁEM 22.602.018,00 23.523.729,33 21.556.485,50 91,64 

w tym:     

1)WYDATKI BIEŻĄCE 20.370.518,00 21.566.832,33 20.110.310,05 93,25 
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2)WYDATKI MAJĄTKOWE 2.231.500,00 1.956.897,00 1.446.175,45 73,90 

     

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -770.129,00 2.319.262,53 4.235.450,73 182,62 

     

C.PRZYCHODY 1.050.129,00 940.739,47 4.494.860,61 477,80 

w tym:     

1)NADWYŻKA Z LAT 

UBIEGŁYCH 

- - 2.690.755,29 - 

2)NIEWYKORZYSTANE 

ŚRODKI PIENIĘŻNE, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 217 

UST. 2 PKT 8 USTAWY O 

FINANSACH PUBLICZNYCH 

645.368,00 645.368,00 654.105,32 101,35 

3)WOLNE ŚRODKI , O 

KTÓRYCH MOWA  W ART. 217 

UST. 2 PKT 6 USTAWY O 

FINANSACH PUBLICZNYCH 

404.761,00 295.371,47 1.150.000,00 389,34 

     

D.ROZCHODY 280.000,00 3.260.002,00 280.000,00 8,59 

w tym:     

1)SPŁATA KREDYTÓW I 

POŻYCZEK 

280.000,00 280.000,00 280.000,00 

 

100,00 

2)POŻYCZKI(UDZIELONE) - - - - 

3)PRZELEWY NA RACHUNKI 

LOKAT 

- 2.980.002,00 - - 

         *NARASTAJACO OD POCZATKU ROKU   

 

2. Wykonanie uchwał budżetowych 

W 2021 roku dokonano czternastu zmian budżetu gminy, w tym: osiem zmian uchwałami Rady Gminy i 

sześć zmian zarządzeniami Wójta. 

Zmiany budżetu i w budżecie  dokonane przez Radę Gminy: 

I. Uchwała Nr XX/130/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 marca 2021 r. 

1. Wzrost planowanych dochodów  o 114.449,00 zł.  do kwoty 21.952.743,00 zł. 
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2. Wzrost  planowanych wydatków  o 106.600,00 zł. do kwoty 22.715.023,00 zł.  

II. Uchwała Nr XXI/134/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia  28 maja 2021 r. 

1. Wzrost planowanych dochodów o 12.214,00 zł.  do kwoty 22.234.581,62 zł. 

2. Wzrost planowanych wydatków  o 74.655,00 zł. do kwoty 23.059.302,62 zł.  

III. Uchwała Nr XXII/145/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia  30 czerwca 2021 r. 

1. Wzrost planowanych dochodów o 94.922,32 zł.  do kwoty 22.329.503,94 zł. 

2. Wzrost planowanych wydatków  o 412.922,32 zł. do kwoty 23.472.224,94 zł.  

IV. Uchwała Nr XXIII/151/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia  31 sierpnia 2021 r. 

1. Wzrost planowanych dochodów o 129.870,53 zł.  do kwoty 22.459.374,47 zł. 

2. Wzrost planowanych wydatków  o 180.142,00 zł. do kwoty 23.652.366,94 zł.  

V. Uchwała Nr XXIV/155/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia  30 września 2021 r. 

1. Wzrost planowanych dochodów o 35.748,00 zł.  do kwoty 22.495.122,47 zł. 

2. Wzrost planowanych wydatków  o 223.518,00 zł. do kwoty 23.875.884,94 zł.  

VI. Uchwała Nr XXV/164/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia  5 listopada 2021 r. 

1. Spadek planowanych dochodów o 10.647,00 zł.  do kwoty 22.669.613,72 zł. 

2. Spadek planowanych wydatków  o 258.058,00 zł. do kwoty 23.802.965,19 zł.  

VII. Uchwała Nr XXVI/170/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia  14 grudnia 2021 r. 

1. Wzrost planowanych dochodów o 3.304.098,00 zł.  do kwoty 25.944.141,86 zł. 

2. Spadek planowanych wydatków  o 144.316,00 zł. do kwoty 23.629.079,33 zł.  

VIII. Uchwała Nr XXVII/178/2021 Rady Gminy Łaziska z dnia  31 grudnia 2021 r. 

1. Spadek planowanych dochodów o 101.150,00 zł.  do kwoty 25.842.991,86 zł. 

2. Spadek planowanych wydatków  o 105.350,00 zł. do kwoty 23.523.729,33 zł.  

Zmiany budżetu i w budżecie dokonane przez Wójta Gminy: 

I. Zarządzenie Nr 0050/9/2021 Wójta Gminy Łaziska z dnia  29 stycznia  2021  roku 

1. Wzrost planowanych dochodów o 6.405,00 zł. do kwoty 21.838.294,00 zł. 
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a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  wzrost o 205,00 zł. 

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 7 z dnia 19 stycznia 2021 r. informująca o 

otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, 

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  wzrost o 6.200,00 zł. 

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 1 z dnia 5 stycznia 2021 r. informująca o 

otrzymanej dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dobry start” zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu „Dobry start”. 

2) Planowane wydatki  wzrosły o 6.405,00  zł. do kwoty 22.608.423,00 zł.  

a) wydatki na zadania  zlecone  wzrost o 6.405,00 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami  budżetowymi, 

b) rezerwę ogólna w kwocie 27.000,00 zł. przeznaczono na zwiększone wydatki w dziale „Oświata i 

wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na zadanie pn.: „Dostawa i montaż kotła 

centralnego ogrzewania do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Braciejowicach”, 

c) dokonano przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu. 

II. Zarządzenie Nr 0050/27/2021 Wójta Gminy Łaziska z dnia  27 kwietnia  2021  roku 

1. Wzrost planowanych dochodów o 268.872,62 zł. do kwoty 22.221.615,62 zł. 

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  wzrost o 232.774,62 zł. 

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 152 z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

informująca o otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji  rolnej przez producentów 

rolnych oraz na pokrycie  kosztów postępowanie w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I 

terminie płatniczym 2021 r., 

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  wzrost o 50,00 zł. 

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 140 z dnia 13 kwietnia 2021 r. 

informująca o otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej 

Rodziny, 

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych  wzrost o 32.800,00 zł. 
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Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 121 z dnia 2 kwietnia 2021 r. informująca 

o otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, 

d) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  wzrost o 3.248,00 zł. 

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.4.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. 

informujące o przyznanych środkach na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego 

punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacje o szczepieniach (infolinia). 

2. Planowane wydatki  wzrosły o 268.872,62  zł. do kwoty 22.983.895,62 zł.  

a) wydatki na zadania  zlecone i własne  wzrost o 265.624,62 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami  

budżetowymi, 

b) wydatek zgodny z otrzymanym pismem z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

c) rezerwę ogólna w kwocie 8.000,00 zł. przeznaczono na zwiększone wydatki w dziale 854 

„Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym” tj. 20 % wkładu własnego na wypłatę stypendiów dla uczniów, 

d) dokonano przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu. 

III. Zarządzenie Nr 0050/35/2021 Wójta Gminy Łaziska z dnia  4 maja  2021  roku 

1. Spadek planowanych dochodów o 3.248,00 zł. do kwoty  22.218.367,62 zł. 

2. Planowane wydatki spadek o 3.248,00  zł. do kwoty 22.980.647,62  zł.  

3. W/w zarządzeniem uchyla się zmiany w dziale 851, rozdziale 85195 wprowadzone zarządzeniem nr 

0050/27/2021 Wójta Gminy Łaziska z dnia 27 kwietnia 2021 roku. 

IV. Zarządzenie Nr 0050/37/2021 Wójta Gminy Łaziska z dnia 14 maja 2021  roku 

1. Wzrost planowanych dochodów o 4.000,00 zł. do kwoty  22.222.367,62 zł. 

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  wzrost o 4.000,00 zł. 

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 172 z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

informująca o otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach 

stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności tj. na konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego 

oraz ksiąg meldunkowych, 

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  wzrost o 1.000,00 zł. 
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Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 186 z dnia 10 maja 2021 r. informująca o 

otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne z Ośrodka Pomocy Społecznej, 

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  spadek o 1.000,00 zł. 

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 186 z dnia 10 maja 2021 r. informująca o 

zmniejszeniu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

2. Planowane wydatki wzrosły o 4.000,00  zł. do kwoty 22.984.647,62  zł.  

a) wydatki na zadania  zlecone wzrost o 4.000,00 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami  budżetowymi, 

b) rezerwę ogólną w kwocie 12.000,00 zł. przeznaczono na zwiększone wydatki w dziale 852 „Pomoc 

społeczna”, rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” tj. świadczenie społeczne dla 

rodziny z terenu Gminy Łaziska, która ucierpiała w wyniku zdarzenia losowego /pożaru/. 

V. Zarządzenie Nr 0050/68/2021 Wójta Gminy Łaziska z dnia 25 października 2021  roku 

1. Wzrost planowanych dochodów o 185.138,25 zł. do kwoty  22.680.260,72 zł. 

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  wzrost o 177.059,16 zł. 

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 544 z dnia 15 października 2021 r. 

informująca o otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji  rolnej przez producentów 

rolnych oraz na pokrycie  kosztów postępowanie w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II 

terminie płatniczym 2021 r., 

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  spadek o 920,91 zł. 

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 519 z dnia 12 października 2021 r. 

informująca o zmniejszeniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 

lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z 

dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, 

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  wzrost o 9.000,00 zł. 

Pismo z Urzędu Statystycznego w Lublinie  nr LUB-OR.577.1.2021.5 z dnia 14 października 2021 r. 

informujące o otrzymanej dotacji celowej w związku z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 
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2. Planowane wydatki wzrosły o 185.138,25  zł. do kwoty 24.061.023,19  zł.  

a) wydatki na zadania  zlecone wzrost o 185.138,25 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami  

budżetowymi, 

b) dokonano przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu. 

VI. Zarządzenie Nr 0050/79/2021 Wójta Gminy Łaziska z dnia 30 listopada 2021  roku 

1. Spadek planowanych dochodów o 29.569,86 zł. do kwoty  22.640.043,86 zł. 

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  spadek  o 386,86 zł. 

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 634 z dnia 12 listopada 2021 r. 

informująca o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach 

stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, 

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  wzrost o 30,00 zł. 

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 599 z dnia 5 listopada 2021 r. 

informująca o otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej 

Rodziny, 

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych  spadek o 526,00 zł. 

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 667 z dnia 19 listopada 2021 r. 

informująca o zmniejszeniu dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych  spadek o 28.687,00 zł. 

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 667 z dnia 19 listopada 2021 r. 

informująca o zmniejszeniu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych, 

2. Planowane wydatki spadek o 29.569,86  zł. do kwoty 23.773.395,33  zł.  

a) wydatki na zadania  zlecone i własne spadek o 29.569,86 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami  

budżetowymi, 

b) rezerwę ogólną w kwocie 10.500,00 zł. przeznaczono na zwiększone wydatki w dziale 801 „Oświata 

i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 8.000,00 zł. oraz w dziale 855 

„Rodzina”, rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w kwocie 2.500,00 zł. 
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3. Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska 

Prawo własności 

Nieruchomości 

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 :  
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1,55 ha – szkoły 

0,26 ha -OSP 

19 Łaziska   0,0651 ha Niezabudowana Niezagospodarowana 

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

0,9031 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 
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39 Kępa Gostecka 

 

31,0136 ha Niezabudowane W dzierżawie rolników 

1,0358 ha Niezabudowane Niezagospodarowane 

40 Wszystkie wsie 

gminy 

131,6016 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 183,2503 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 3.335.679,15 5.960.629,59 

1 Budynki użyteczności publicznej 6.071.244,44 2.223.455,40 3.847.789,04 

2 Hydrofornie 841.261,09 270.050,51 571.210,58 

3 Strażnice OSP 999.639,21 614.104,99 385.534,22 

4 Świetlice 1.228.580,83 186.320,61 1.042.260,22 

5 Przystanki autobusowe /wiaty/ 155.583,17 41.747,64 113.835,53 

B. Budowle razem 37.713.031,92 21.344.969,96 16.368.061,96 

1 Sieci wodociągowe 4.855.209,89 4.455.913,90 399.295,99 

2 Place zabaw ,boiska 1.260.686,42 285.692,70 974.993,72 

3 Drogi i mosty, chodniki i parkingi, 

oświetlenie 

31.597.135,61 16.603.363,36 14.993.772,25 

C. Kotły razem 15.741,00 5.325,71 10.415,29 

D. Maszyny i urządzenia razem 275.139,11 271.741,01 3.398,10 

1 Agregaty, pompy głębinowe, 

urządzenia w hydroforniach 

126.272,66 122.874,56 3.398,10 

2 Zestawy komputerowe, serwer i 

skaner 

148.866,45 148.866,45 0,00 

E. Specjalistyczne maszyny, 

urządzenia i aparaty 

344.920,00 315.664,53 29.255,47 

1 Odśnieżarka i kosiarki 25.120,00 11.854,53 13.265,47 

2 Koparko-ładowarka 319.800,00 303.810,00 15.990,00 

F. Urządzenia techniczne razem 6.608.206,43 1.506.957,63 5.101.248,80 

1 Kontenery do składowania 

nieczystości stałych 

22.822,82 22.822,82 0,00 

2 Zbiornik ZTK ,kondensatory 70.012,44 68.594,11 1.418,33 

3 Centrala telefoniczna, zestawy 13.974,49 11.981,89 1.992,60 



Raport o stanie Gminy Łaziska 

 

34 
 

łączności bezprzewodowej, 

klimatyzatory 

4 Solarne zespoły prądotwórcze, 

pompy ciepła 

6.501.396,68 1.403.558,81 5.097.837,87 

G. Środki transportu razem 1.759.825,10 1.738.525,07 21.300,03 

1 Samochody pożarnicze i łodzie 1.494.750,10 1.473.450,07 21.300,03 

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 396.472,16 279.663,71 116.808,45 

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 17.016,52 995,18 

3 Wyposażenia placu zabaw  227.205,79 111.392,52 115.813,27 

I. Grunty razem 3.230.342,75 - 3.230.342,75 

Ogółem 59.639.987,21 28.798.526,77 30.841.460,44 

 

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     

Zmiany w stanie mienia  w 2021 roku. 

1.Grunty 

1.Działka nr ewid. 694/20 o powierzchni 0,3169 ha położona w Łaziskach została sprzedana Aktem 

notarialnym Repertorium A nr 6459/2021 z dnia 29.07.2021 r. wartość księgowa 4.402,00 zł. 

2.Wyksięgowanie z ewidencji księgowej działki nr 262 o pow. 0,03 ha położonej w Kamieniu o wartości 

księgowej 190,00 zł. – pomyłkowo podwójnie zaksięgowana w ewidencji księgowej. 

Ogółem wartość księgowa gruntów zmniejszyła się o 4.592,00 zł., (w tym: wzrost o 0,00 zł. i 

zmniejszenie o 4.592,00 zł.) 

2.Wartość inwestycji oddanych do użytkowania w 2021 roku: 

a/budowle – wzrost o 1.332.977,49 zł. (modernizacja dróg gminnych w miejscowościach  Kamień, Janiszów, 

Łaziska, Grabowiec, Las Dębowy), 

b/środki transportowe – wzrost o 49.990,00 zł. (Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie 

przekazał nieodpłatnie Gminie Łaziska samochód osobowy Skoda Ambiente 1,9 TDI), 

Razem wartość mienia w wyniku inwestycji wzrosła o 1.382.967,49 zł. 

3.Mienie zlikwidowane i sprzedane: 

a/środki transportowe – spadek o 49.990,00 zł. (przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodnie 

samochodu osobowego Skoda Ambiente 1,9 TDI)  
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Razem wartość mienia zlikwidowanego i sprzedanego 49.990,00 zł. 

Ogółem wzrost wartości mienia o 1.328.385,49 zł., w tym: wzrost wartości mienia o 1.382.967,49 zł. i 

zmniejszenie wartości mienia  o 54.582,00  zł. 

Dochody uzyskane w 2021 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw. 

1.Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność –  180,00 zł. 

2.Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.781,28 zł. 

3.Dochody z najmu i dzierżawy  składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego –44.702,86 

zł, ,w tym:                                                                 

a/czynsze  za mieszkania w Szkole Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej, najem garaży  – 4.724,64 zł.                                 

b/czynsze za mieszkania komunalne, dzierżawa nieruchomości pod  telefonię   

komórkową, dzierżawa gruntów ornych  -36.888,06 zł, 

c/obwody łowieckie  –  3.090,16 zł. 

4.Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 19.476,71 zł., w tym: 

-sprzedaż działki o nr ewid. 694/20 położonej w m. Łaziska – 19.476,71 zł. 

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

prawo własności – 1.164,20 zł. 

Razem dochody – 68.305,05  zł.  

 

 

III. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

1. Raport o stanie oświaty w Gminie Łaziska w 2021 roku 

 

W Gminie Łaziska w 2021 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  przedszkolnym, 

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

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów. 

 

Naukę w wyżej wymienionych szkołach od 1 września 2021 roku rozpoczęło łącznie 372 uczniów (dane 

z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2021 r.) w tym: 

- w oddziałach przedszkolnych – 106 uczniów, 

- w klasach I-VIII szkół podstawowych – 266 uczniów. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę uczniów w gminie z podziałem na szkoły i klasy.  
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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 20 0 8 10 6 15 9 0 0 68 

2. Szkoła Podstawowa w Kamieniu 15 9 4 5 10 11 0 0 0 54 

3. Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej 12 7 8 5 7 10 8 0 0 57 

4. Szkoła Podstawowa im. Jana 

Kochanowskiego w Łaziskach 

47 6 6 11 0 0 0 29 58 157 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzowie 12 5 3 4 2 3 1 5 1 36 

  Razem  106 27 29 35 25 39 18 34 59 372 

 

Kadra pedagogiczna i pracownicy niepedagogiczni. 

 W roku szkolnym 2021/2022 w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Łaziska pracuje 

66 nauczycieli  w tym dwóch nauczycieli przebywa 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. 

Stan zatrudnienia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w poszczególnych placówkach 

oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni w roku szkolnym 2021/2022 – dane SIO stan na 

30.09.2021 

Lp. Szkoły 
nauczyciele obsługa 

osoby etaty osoby etaty 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Szkoła Podstawowa 

w Braciejowicach 
15 11,43 4 2,75 

2. 
Szkoła Podstawowa 

w Kamieniu 
14 8,42 4 3,50 

3. 
Szkoła Podstawowa            

w Kępie Piotrawińskiej 
14 9,29 4 2,75 

4. 

Szkoła Podstawowa im. 

Jana Kochanowskiego 

w Łaziskach 

23 18,77 6 5,25 

X Razem 66 47,91 18 14,25 

 

Stan zatrudnienia nauczycieli w etatach według stopnia awansu zawodowego w poszczególnych 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łaziska przedstawia tabela 3. 
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Tabela 3. Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 – dane SIO stan na 

30.09.2021 

 

L.p. 

 

Szkoła 

Stopień awansu zawodowego  

Razem 

etaty 
bez 

stopnia 

 

stażysta 

 

kontraktowy 

 

mianowany 
dyplomowany 

1. 
Szkoła Podstawowa 

w Braciejowicach 

 

0,00 

 

0,00 

 

2,11 

 

7,46 

 

1,86 

 

11,43 

2. Szkoła Podstawowa 

w Kamieniu 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,64 

 

7,78 

 

8,42 

3. 
Szkoła Podstawowa 

w Kępie 

Piotrawińskiej 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,23 

 

3,83 

 

5,23 

 

9,29 

4. 

Szkoła Podstawowa 

im. Jana 

Kochanowskiego 

w Łaziskach 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,95 

 

2,15 

 

15,67 

 

18,77 

X 
Razem 

0,00 0,00 3,29 14,08 30,54 47,91 

 

Poziom wykształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Łaziska przestawia tabela 4. 

 

Tabela 4. Nauczyciele według poziomu wykształcenia w roku szkolnym 2021/2022 w etatach 

Kwalifikacje 

 

Stopień awansu zawodowego 

bez 

stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 
ogółem 

magister 

z przygotowaniem 

pedagogicznym 

0,00 0,00 3,29 14,22 30,23 47,74 

magister bez 

przygotowania 

pedagogicznego, licencjat 

(inżynier) 

z przygotowaniem 

pedagogicznym 

0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 

Ogółem 0,00 0,00 3,29 14,39 30,23 47,91 

 

W szkołach prowadzonych przez Gminę Łaziska najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele z 

najwyższymi kwalifikacjami – nauczyciele dyplomowani z tytułem magistra z przygotowaniem 

pedagogicznym. Stanowią oni ponad 63% ogółu zatrudnionych nauczycieli. 
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 

 Od 25 do 27 maja 2021 r. przeprowadzono egzamin ósmoklasisty. 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 32 uczniów, w tym 29 uczniów ze Szkoły Podstawowej 

im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach i 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zakrzowie prowadzonej przez 

Stowarzyszenie.  

Wyniki egzaminu w roku szkolnym 2020/2021 w odniesieniu do szkoły, gminy, powiatu, 

województwa i kraju przedstawiają wykresy 1, 2, 3. 

Wykres 1. Wyniki egzaminu uczniów klas VIII Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego                             

w Łaziskach w roku szkolnym 2020/2021 – język polski 

Szkoła Łaziska Gmina Powiat Województwo Kraj

46

54

61 60

46
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Wykres 2. Wyniki egzaminu uczniów klas VIII Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego                             

w Łaziskach w roku szkolnym 2020/2021 – matematyka 

 
 

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

w Łaziskach w roku szkolnym 2020/2021 – język angielski 

 

szkoła gmina powiat województwo kraj
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Uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach w roku szkolnym 

2020/2021 uzyskali średni wynik z języka polskiego niższy od średniego wyniku na poziomie powiatu o 8 

punktów procentowych, województwa o 15 punktów procentowych, kraju o 14 punktów procentowych. Z 

matematyki uzyskali średni wynik niższy od średniego wyniku na poziomie powiatu o 1 punkt procentowy, 

województwa o 5 punktów procentowych, kraju o 5 punktów procentowych. Z języka angielskiego średni 

wynik niższy od średniego wyniku na poziomie powiatu o 11 punktów procentowych, na poziomie 

województwa o 16 punktów procentowych, kraju o 19 punktów procentowych. 

 

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 2021 roku w gminie Łaziska dowożonych do szkół jest 225 uczniów, co stanowi 60,48 % 

ogółu uczniów. Przedstawia to tabela 5 

Tabela 5. Liczba dowożonych uczniów od 1 września 2021 r. (dane od dyrektorów szkół)  

Szkoła Liczba dowożonych uczniów 
% dowożonych uczniów       

 w ogólnej liczbie uczniów 

Szkoła Podstawowa 

w Braciejowicach 
40 58,82 

Szkoła Podstawowa  

w Kamieniu 
31 57,41 

Szkoła Podstawowa w Kępie  

Piotrawińskiej 
30 57,89 

Szkoła Podstawowa im. Jana 

Kochanowskiego w Łaziskach 
115 73,25 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Zakrzowie 
6 16,67 

 

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

lekcyjne i powrót do domu mają zorganizowane zajęcia świetlicowe. 
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Dowóz uczniów do szkół w znacznej części realizowany był 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 2021 

roku korzysta trzynastu uczniów niepełnosprawnych. 

Dotacja podręcznikowa 

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

klasach szkół podstawowych. W roku 2021 dotacja podręcznikowa została wykorzystana w kwocie 42 

431,16 zł. 

Baza szkolna 

 Nauka w roku 2021 odbywała się w pięciu budynkach szkolnych. Stan techniczny i funkcjonalność 

czterech budynków oświatowych uznać należy za dobry. Natomiast budynek Szkoły Podstawowej w Kępie 

Piotrawińskiej wymaga dużego nakładu finansowego a związane jest to z decyzją Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego o konieczności dostosowania natężenia oświetlenia do obowiązujących przepisów prawa. 

Budynek ten wymaga także docieplenia i wymiany pokrycia dachowego aby zoptymalizować nakłady na 

ogrzewanie.  W roku 2021 w Szkole Podstawowej  w Braciejowicach wykonano prace inwestycyjne na 

kwotę 29 889, 00 zł  - wymieniono piec centralnego ogrzewania. 

 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.  

W 2021 roku szkoły prowadzone przez jst otrzymały środki z Programu Laboratoria Przyszłości w 

wysokości 150 000,00 zł. na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.  

Szkoła Podstawowa w Kamieniu otrzymała dofinansowanie  z rezerwy części oświatowej w kwocie 35 

000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

geografia i biologia w klasie V. 

 

Wydatki na oświatę 

Wydatki na oświatę za 2021 rok wyniosły 7 208 868,10 zł, w tym wydatki bieżące  7 178 979,10 zł a 

wydatki inwestycyjne 29 889,00 zł. 

Zestawienie wydatków bieżących na oświatę za 2021 rok przedstawia tabela 6, natomiast tabela 7 

przedstawia zestawienie wydatków inwestycyjnych.  
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Tabela 6. Zestawienie wydatków bieżących na oświatę w gminie Łaziska za 2021 rok 

wyszczególnienie kwota 

Szkoły i oddziały przedszkolne w szkołach 

prowadzonych przez jst 
5 720 884,46 

Szkoła i oddział przedszkolny w szkole 

prowadzonej przez Stowarzyszenie 
566 005,55 

Dopłata do wychowania przedszkolnego (dzieci 

uczęszczające do przedszkoli w innej gminie) 
213 284,30 

Dowożenie do szkół w tym do szkół specjalnych 457 273,35 

Obsługa szkół (Gminny Zespół Obsługi Szkół) 221 531,44 

Razem wydatki bieżące 7 178 979,10 

 

Tabela 7. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na oświatę w gminie Łaziska za 2021 rok 

wyszczególnienie kwota 

Wymiana pieca centralnego ogrzewania  – 

Szkoła Podstawowa w Braciejowicach 
29 889,00 

Razem wydatki inwestycyjne 29 889,00 

 

Gmina Łaziska w 2021 roku otrzymała subwencje oświatową i dotacje na cele oświatowe w łącznej kwocie 

3 888 822,53 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 2021 w szkołach zatrudnionych było 84 pracowników. 

Do zadań Gminnego Zespołu Obsługi Szkół należy między innymi: 
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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) obsługa księgowa funduszu świadczeń socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, 

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, 

wynagrodzenia oraz majątku obsługiwanych jednostek, 

8) weryfikacja jednostkowych sprawozdań z zakresu Systemu Informacji Oświatowej, 

9) przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek, 

10) prowadzenie obsługi kadrowo - płacowej obsługiwanych jednostek, 

11) organizacja dowozu uczniów do szkół, w tym przygotowaniei 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, 

14) GZOS w 2021 roku realizował również dodatkowe zadania - zadania zlecone z zakresu administracji 

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

w szczególności:  

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

ćwiczeniowych dla 5 szkół podstawowych, dla 266uczniów, 

b) rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania 

przedszkolnego, 

c) przygotowanie wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy 0,4% w 2020 

r. na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów geografii i 

biologia w klasie V szkoły podstawowej, 

d) przygotowanie wniosku o udzielenie wsparcia w latach 2022-2025 w ramach programu 

wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3, 

e) naliczenie dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzowie prowadzonej przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów, 

f) przygotowanie 2 projektów uchwał: 

 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łaziska na rok szkolny 

2021/2022, 

 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego miedzy Gmina Łaziska i Gminą Opole 

Lubelskie dotyczące powierzenia Gminie Opole Lubelskie zadania publicznego w zakresie 

oświaty. 

g) przygotowanie 12  projektów zarządzeń: 

 w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla publicznych oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz statystycznej liczbie uczniów, 

 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Kępie Piotrawińskiej, 
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 w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla publicznych oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i wskaźnika zwiększającego dla szkół podstawowych 

publicznych niebędących szkołami specjalnymi oraz statystycznej liczbie uczniów, 

 w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Braciejowicach, 

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektorowi Szkoły Podstawowej 

w Braciejowicach do jednoosobowego działania, 

 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w postaci 

elektronicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach, 

 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w postaci 

elektronicznej w Szkole Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej, 

 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w postaci 

elektronicznej w Szkole Podstawowej w Kamieniu, 

 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w postaci 

elektronicznej w Szkole Podstawowej w Braciejowicach, 

 w sprawie powołania komisji do przekazania składników majątkowych i dokumentacji 

dotyczącej organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Braciejowicach oraz ustalenia procedury 

ich przekazania, 

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektorowi Szkoły Podstawowej 

w Kępie Piotrawińskiej do jednoosobowego działania, 

 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla 

publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i wskaźnika zwiększającego 

dla szkół podstawowych publicznych niebędących szkołami specjalnymi oraz statystycznej 

liczbie uczniów.  

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 2021 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 0,00 

 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 20,00 0,00 

801  Oświata i wychowanie 4 816,00 4 724,64 

 80101 Szkoły podstawowe 4 816,00 4 724,64 

 Razem 4 836,00 4 724,64 
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Wśród zrealizowanych dochodów 58,42% stanowią dochody z wynajmu lokalu mieszkalnego w Szkole 

Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej, a 41,58% to dochody z wynajmu garaży w Szkole Podstawowej im. 

Jana Kochanowskiego w Łaziskach.  

 

Wydatki  

Klasyfikacja Nazwa działu i rozdziału, grupy wydatków Plan Wykonanie 

Dział Rozdział 

750  Administracja publiczna 229 080,00 221 531,44 

 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 

terytorialnego 

229 080,00 221 531,44 

801  Oświata i wychowanie 6 131 272,35 5 966 672,48 

 

 

80101 Szkoły podstawowe 4 700 832,00 4 601 229,74 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

627 313,00 614 039,51 

80113 Dowożenie uczniów do szkół  482 723,00 452 701,67 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 067,00 7 516,00 

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 

9 920,00 9 918,60 

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

193 966,00 191 041,08 

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

39 236,35 38 862,13 

80195 Pozostała działalność 52 215,00 51 363,75 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 231 546,00 229 640,05 

85401 Świetlice szkolne 228 815,00 228 275,55 

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 731,00 1 364,50 

 Razem 6 591 898,35 6 417 843,97 

 

Wykonane wydatki obsługiwanych jednostek za 2021 rok wyniosły 6 417 843,97 zł i były o 174 054,38 zł 

niższe niż zaplanowane. Wśród wydatków obsługiwanych jednostek najwyższy odsetek stanowią wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ponad 84,53%, wydatki inwestycyjne stanowią 0,47% 

a pozostałe wydatki 15%. 

  

 

W Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Łaziskach na dzień 01.09.2021 zatrudnionych było 5 osób, 

w przeliczeniu na etaty 4,75. Stan zatrudnienia według stanowisk pracy przedstawia tabela  
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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)  

1 0,75 

Razem 5 4,75 

 

 

 

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 2 filie zlokalizowane w Braciejowicach 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 

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.  
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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 zabaworaz 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. 

 

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 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. 
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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: 

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. 

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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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 

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 46km.  

 

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 
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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 2021 rok. 

Na terenie gminy Łaziska w 2021 r., funkcjonowała Gminna Biblioteka i Dom Kultury oraz trzy filie 

biblioteczne – w Kamieniu (do dnia 31. 12. 2021 r.) , 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 2021 r. dokonywany był zakup księgozbioru, finansowany ze środków własnych biblioteki, jak również 

dotacji Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych”. W 2021 r. zakupiliśmy 

163 książek drukowanych z dotacji BN oraz 131 książek ze środków własnych. Wśród zakupów dominowała 

literatura beletrystyczna oraz książki przeznaczone dla najmłodszych czytelników.  

 

Liczba użytkowników w 2021 wyniosła 726 osób, a ogólna liczba wypożyczeń to 17203. Nasze biblioteki 

były odwiedzone przez 8093 osoby. Pomimo trwającej pandemii, przez cały 2021 r. przykładaliśmy dużą 

wagę do promocji czytelnictwa i bibliotek. W bibliotecznych inicjatywach kulturalnych udział wzięło około 

318 osób. W 2021 r. Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach przez kolejny rok współpracowała z 

Klubem Kobiet Aktywnych oraz ze Stowarzyszeniem Kobiet „Łaziszczanki”. Razem z tymi grupami 

organizowaliśmy obchody Dnia Kobiet z udziałem 51 gości. 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 2021 r. zatrudnienie w GBiDK uległo zmianie. Odeszła ze stanowiska dotychczasowa dyrektor, pani 

Karolina Suska, a od 01.11.2021 r. została zatrudniona na stanowisku p.o. dyrektora p. Katarzyna Kozieł. 

Aktualnie sytuacja zawodowa bibliotekarzy jest stabilna. W 2022 r. odejdą na emeryturę bibliotekarki z filii 

w Kamieniu i Braciejowicach. Z dniem 31 grudnia 2021 działalność zakończyła filia w Kamieniu. W 

bibliotece gminnej pracują obecnie: dyrektor – Maciej Janoszczyk (od 21. 02. 2022 r.) - 1 etat, bibliotekarka 

– 1 etat, księgowa – 0,25 etatu, pracownik gospodarczy – 0,5 etatu,; w filii w Kamieniu: bibliotekarka – 1 

etat (do 30. 03. 2022 r.); w filii w Braciejowicach: bibliotekarka – 1 etat; w filii w Kępie Piotrawińskiej: 

bibliotekarka – 0,75 etatu. Dodatkowo zatrudniamy na umowy cywilno-prawne instruktorów: plastyki, 2 

instruktorów muzyki, a także informatyka i palacza C.O.  

 

Budżet Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach w 2021 r. oscylował na podobnym poziomie jak w 

roku poprzednim. Nie wystąpiły problemy finansowe. Zachowana była płynność wydatków. Wszystkie 

założone na początku 2021 r. działania, związane z finansowaniem własnym zostały zrealizowane.  

 

Biblioteka przez cały 2021 rok pracowała w systemie 5-dniowym. Filie biblioteczne pracowały od 

poniedziałku do piątku. Godziny pracy były dopasowane do potrzeb czytelników. 

 

Przez cały 2021 rok, pomimo pandemii prowadziliśmy działalność społeczno-kulturalną.  

Do głównych inicjatyw zaliczamy: 

- kontynuowaliśmy działalność Klubu Kobiet Aktywnych;  
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- zrealizowaliśmy warsztaty czytelnicze dla przedszkolaków z Łazisk; 

- zorganizowaliśmy Gminne Obchody Dnia Kobiet; 

- promowaliśmy i brali udział w konkursach realizowanych przez  PBP i WBP; 

- zorganizowaliśmy wyjazd w Góry Świętokrzyskie, 

- nasza biblioteka i gmina była promowana przez występy zespołu „Powiśle” i „Mała Wisełka” m.in. 

podczas Święta Produktu Lokalnego; 

- w okresie czerwiec, wrzesień-grudzień realizowaliśmy zajęcia plastyczne dla dzieci; 

 

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. 

 

 

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. 

 

Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dnia 1 

kwietnia 2022 r. Wójt Gminy Łaziska przedłożył Radzie Gminy Łaziska sprawozdanie z realizacji zadań w 

2021 r. programu współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Rada Gminy Łaziska uchwałą nr XVIII/114/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. przyjęła Program 

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. Wysokość środków finansowych 

planowanych na realizację Programu została ustalona na kwotę 80.500 zł. 

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 2020 r. poz. 1057, 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 2020 r. poz. 1057, 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: 
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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. 

 

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 2021 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 oraz Turnieju Rodzinnego, 

2) Zarząd Klubu organizował treningi tenisa stołowego trzy razy w tygodniu w okresie od lutego do 

grudnia 2021 r., za wyjątkiem przerwy spowodowanej epidemią COVID-19, dla seniorów, 

młodzików i juniorów,  

3) 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 2021 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 2021 roku – z 

wyłączeniem dyscypliny sportowej - sekcja tenisa stołowego” z tego wykorzystał kwotę 39 000 zł. 

Wartość wolontariatu  i wkładu rzeczowego  oceniono na  13 176,00 zł.  

W ramach realizacji zadania:  
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1) zawodnicy  klubu  z drużyny seniorów rozegrali 28 meczów w rundzie jesiennej rozgrywek 

mistrzowskich  piłki nożnej  w kl. A, 15 meczy w rundzie wiosennej oraz 13 meczy w rundzie 

jesiennej. 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 24 lutego do 31 grudnia 2021 

roku w hali sportowej przy SP w Łaziskach i na Orliku. 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe  za rok 2021 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 2021 roku – z 

wyłączeniem dyscypliny sportowej - sekcja tenisa stołowego”. Klub wykorzystał 12 480,64 zł 

dotacji. Wkład rzeczowy oceniono w sprawozdaniu  na 2 000 zł. Zwrócono nie wykorzystaną dotację 

w kwocie 519,36 zł. Jest to klub sportowy zajmujący się najmłodszymi dziećmi. W ramach realizacji 

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 2021 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 2021 r.”  pod 

tytułem „Kobiece lato”. Stowarzyszenie wykorzystało 4 700 zł. dotacji. Wkład  osobowy został 

określony w sprawozdaniu  finansowym na  kwotę 900,00 zł. 

W ramach tego zadania zorganizowano 2 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. 

Cele zakładane w ofercie zostały zrealizowane. 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2021 złożone zostało terminowo. 

W 2021 roku Gmina Łaziska podpisała trzy umowy z organizacjami pozarządowymi na sfinansowanie 

zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz  jedną w zakresie 

wspomagania działalności wspólnot i społeczności lokalnych. 

Podpisano umowy ze stowarzyszeniami na dotację w formie powierzenia na łączną kwotę 75.200  zł. 

Rzeczywista wielkość kosztów poniesiona przez stowarzyszenia z otrzymanych dotacji wyniosła  74.680,64 

zł.  

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 
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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. 

 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 sięw budynku 

Urzędu Gminy Łaziska.  

           Dokumentem grupującym zadania w dziedzinie pomocy dla mieszkańców jest  Gminna Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych  na lata  2021 – 2030 przyjęta Uchwałą Nr XXIII/147/2021 Rady 

Gminy Łaziska  z dnia 31 sierpnia 2021 r.  Podstawą prawną Strategii jest 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.  

 Rok 2021 był pierwszym rokiem realizacji w/w Strategii. W niniejszym raporcie  przedstawiono 

syntezę działań rokrocznie rozwijanych i usprawnianych na kanwie doświadczeń lat poprzednich , 

podejmowanych przez realizatorów i partnerów strategii. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach  jest jednym z realizatorów strategii, oparł się na danych 

własnych, a także informacjach pozyskanych z innych  jednostek  samorządu szczebla gminnego. 

Świadczenia w ramach pomocy społecznej obejmują realizację zadań zleconych i własnych gminy oraz 

zadań objętych programami rządowymi. 

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. 

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). 

W niniejszym dokumencie przedstawiono kompleksowe działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łaziskach  przy współpracy  z Urzędem Gminy Łaziska, NZOZ „ESKULAP” w Łaziskach, 

szkołami, PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibąw Poniatowej,  organizacjami pozarządowymi, PUP w Opolu 
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Lubelskim, PCZ w Opolu Lubelskim itp., służące niwelowaniu  kluczowych problemów społecznych takich 

jak: bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność. 

1. Wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach zmierzające do aktywizacji zawodowej mają 

charakter interdyscyplinarny. Wśród działań o charakterze niematerialnym, służącym wzmocnieniu 

potencjału osób objętych społecznym wsparciem, kluczową rolę pełni praca socjalna i poradnictwo socjalne 

oraz ścisła współpraca z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim, którzy 

na bieżąco informują o dostępnych ofertach pracy na lokalnym rynku pracy. 

Praca socjalna  w 2021 roku realizowana była przez trzech pracowników socjalnych w 25 rejonach 

opiekuńczych. Statystycznie na jednego pracownika przypadało  ok.  1617 osób. 

Pracownicy socjalni  motywowali osoby bezrobotne do aktywnego poszukiwania pracy poprzez 

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim, do podnoszenia kwalifikacji zawodowych itp. 

Tabela nr 1. Liczba osób bezrobotnych w 2021r. w gminie Łaziska. 

Status Ogółem Mężczyźni Kobiety 

 

Bezrobotni 

ogółem 

 130 55 75 

Z powyższej tabeli wynika, że w gminie Łaziska łącznie było zarejestrowanych w PUP w Opolu Lubelskim 

– 130 osób w tym 55 mężczyzn i 75 kobiet. 

2. Zapewnienie ubogim bezpieczeństwa socjalnego 

Nieodzowną formą wsparcia najuboższych mieszkańców Gminy Łaziska nadal pozostaje wsparcie w 

drodze świadczeń o charakterze materialnym oraz działań zmierzających do poprawy ich warunków 

bytowych. 

2.1 Świadczenia na rzecz zapewnienia ubogim bezpieczeństwa socjalnego 

Świadczenia w ramach pomocy społecznej obejmują realizację zadań zleconych i własnych gminy oraz 

zadań objętych programami rządowymi. 

Adresatami działań pomocy społecznej są osoby i rodziny z grup szczególnego ryzyka. 

W 2021 r. do Ośrodka wpłynęło  1650 wniosków w tym 106 wniosków o udzielenie pomocy  

w formie zasiłków stałych, gorących posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, 

z tytułu klęski żywiołowej itp. 

Pracownicy socjalni, załatwiając sprawy podopiecznych w środowisku przeprowadzili 123 wywiady 

środowiskowe w celu: 

 ustalenia uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, 

 ustalenia uprawnień do specjalnych zasiłków opiekuńczych, 

 weryfikacji specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna oraz 

świadczeń rodzinnych, 

 na potrzeby innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. 

 

 

Tabela Nr 2. Powody przyznania pomocy 
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W  2021 roku najczęściej  przyznawana była pomoc podobnie jak w poprzednich latach osobom nie 

posiadającym minimum środków do egzystencji. Drugim ważnym powodem przyznawania pomocy było 

bezrobocie, a następnie  niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba. 

Tabela Nr 3. Udzielone świadczenia – zadania własne finansowane przez Wojewodę  

FORMY  POMOCY LICZBA OSÓB 

KTÓRYM PRZY- 

ZNANO DECY- 

ZJĄ ŚWIAD. 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 

ŚWIADCZEŃ 

W ZŁ 

LICZBA RODZIN 

0 1 2 3 4 

ZASIŁKI STAŁE – ogółem 15 137 58 851 15 

W tym przyznany dla osoby :     

Samotnie gospodarującej  7 73 37 121 7 

Pozostającej w rodzinie 8 64 21 730 8 

Jak wynika z niniejszej tabeli na zasiłki stałe  w 2021 r. wydatkowano kwotę – 58 851 zł. 

Zasiłki stałe – przyznano 15 osobom, wypłacono 137 świadczeń  na kwotę 58 851 zł.  

Powód trudnej sytuacji życiowej 
Liczba rodzin 

Liczba osób 

 
Ogółem 

w tym: 

na wsi 

w rodzinach 

0 1 2 3 

UBÓSTWO 36 36 98 

BEZDOMNOŚĆ 2 2 2 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 7 7 37 

w tym: 

wielodzietność  

 

 

4 4 24 

BEZROBOCIE 25 25 81 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 22 22 52 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 18 18 32 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK - WYCH. I 

PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO – OGÓŁEM 

10 10 35 

W  TYM:              

  RODZINY NIEPEŁNE 

 

 RODZINY WIELODZIETNE    

 

4 4 14 

5 5 29 

PRZEMOC W RODZINIE 1 1 4 

ALKOHOLIZM 9 9 23 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO 

OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO 

0 0 0 

ZDARZENIE LOSOWE 3 3 12 

SYTUACJA KRYZYSOWA 0 0 0 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 9 9 37 
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Zasiłki stałe – jest to zadanie  własne gminy finansowane przez wojewodę.  

Zasiłek stały – jest adresowany do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności i stanowiący uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. 

Tabela Nr 4 Zadania własne – zasiłki okresowe finansowane z budżetu wojewody.  

 

Formy pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń w 

zł 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

0 1 2 3 4 5 

       

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 1 18 101 62 835 18 57 

w tym:  finansowane z budżetu gminy 2 x x 0 x X 

             finansowane z dotacji 

Wojewody 

3 x x 62 835 x x 

 

w tym przyznane z powodu bezrobocia 

4 16 95 60 916 16 

 

55 

długotrwałej choroby 5 1 1 167 1 1 

Niepełnosprawności 6 0 0 0 0 0 

inne 7 1 5 1752 1 1 

 Na zasiłki okresowe wydatkowano w 2021 r. kwotę –62 835,00 zł. 

W porównaniu do poprzednich lat stwierdza się, że zmniejszyła się liczba rodzin i osób korzystających z tej 

formy wsparcia i wiąże się to z sytuacją na rynku pracy i podjęciem zatrudnienia w okolicznych zakładach 

pracy oraz w gospodarstwach rolnych. Nie bez znaczenia pozostaje  wsparcie rodzin w formie świadczenia 

wychowawczego tzw. 500+ ( na które wydatkowano w 2021 r.  kwotę – 4 410 491,90 zł). 

Tabela Nr 5. Zadania własne gminy c. d. 

Formy pomocy Liczba osób, 

którym przyznano 

decyzją świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

w złotych 

Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

0 1 2 3 4 5 
SCHRONIENIE 0 0 0 0 0 

POSIŁEK 1 100 792 1 1 

w tym dla:      

              Dzieci 0 0 0 0 0 

UBRANIE 0 0 0 0 0 

USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM 0 0 0 0 0 

w tym specjalistyczne 0 0 0 0 0 
ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE 

WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA 

ZDROWOTNE OSOBOM 

NIE MAJĄCYM DOCHODU I 

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIAD. 

NA PODST. PRZEPISÓW O ŚW 

ŚWIADCZENIACH OPIEKI  

ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH Z 

ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

0 0 0 0 0 
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Formy pomocy Liczba osób, 

którym przyznano 

decyzją świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

w złotych 

Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

0 1 2 3 4 5 
w tym dla osób bezdomnych 

 

0 0 0 0 0 

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW 

POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA  

LOSOWEGO   

3 3 22 000 3 12 

SPRAWIENIE POGRZEBU 0 1 200 0 0 

w tym osobom bezdomnym 0 0 0 0 0 

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE  OGÓŁEM 45 x 37 458 44 87 

w tym zasiłki specjalne celowe 8 10 6 185 8 21 

POMOC NA EKONOMICZNE 

USAMODZIELNIENIE 

 – OGÓŁEM 

0 x 0 0 0 

W tym w naturze 0 0 0 0 0 

 Zasiłki 0 0 0 0 0 

 Pożyczka 0 0 0 0 0 

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 

/prawne, psychologiczne, rodzinne/ 

x x X 0 0 

INTERWENCJA KRYZYSOWA x x X 0 0 

PRACA SOCJALNA x x X 103 152 

 

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej 

Liczba 

osób 

którym 

przyznano  

decyzją  

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

 

Kwota 

świadczeń 

w zł. 

Liczba 

rodzin 

Liczba  

osób  

w  

rodzinach 

 0 0 0 0 0 

      

Kolejną istotną formą pomocy były zasiłki  celowe i pomoc w naturze. Na ten cel wydatkowano 

kwotę ogółem  - 37 458,00 zł w tym specjalne zasiłki celowe – 6 185,00 zł.  

 Niepieniężną formę pomocy stanowiła pomoc w postaci zakupu węgla, drewna, żywności itp.   

W 2021 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach nie  wydawał decyzji kierującej  do domu 

pomocy społecznej. Zaznaczyć należy, że w Polsce miesięczny średni koszt pobytu w domu pomocy 

społecznej wynosi ok. 3500,00 zł za 1 osobę. Roczna opłata za pobyt 1 osoby w dps wynosi ok. 42.000,00 zł. 

Ze względu na to , że żadna osoba nie była umieszczona w dps,  gmina Łaziska nie poniosła  wydatku z w/w 

tytułu.  

Osoby wymagające wzmożonej, całodobowej opieki, stałego, specjalistycznego leczenia, 

rehabilitacji  miały udzieloną pomoc w innej formie tj. zostały umieszczone w  Zakładach Opiekuńczo 

Leczniczych  w Smoligowie i w Lubyczy Królewskiej. Ponadto w 2021 r. 2 osoby bezdomne z terenu gminy 

Łaziska zostały umieszczone w  Hrubieszowskim Centrum Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.  

W 2021 r.  Gmina Łaziska nie poniosła żadnego kosztu z tego tytułu. 

 

2.2 Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
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Strategicznym celem programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z 

rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia oraz osób dorosłych: 

samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. 

Tym samym udzielano pomocy osobom, których dochód na osobę  w rodzinie  nie przekraczał 

kwoty 792,00 zł (528 zł kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie x 150%), a dla osoby samotnie 

gospodarującej 1051,50 zł (701 zł kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej x 150%). 

 W 2021 r.  w ramach w/w Programu przyznano 15 osobom zasiłek celowy na kwotę 7 958,00 zł oraz 

1 osoba otrzymała   pomoc w formie posiłku. Koszt posiłków wyniósł  – 792,00 zł. 

Łącznie na Program  (dożywianie i zasiłki celowe na żywność) wydatkowano kwotę – 8 750,00 zł, w 

tym: 

 1750,00  zł  –  koszt  własny gminy, 

 7.000,00  zł  - dotacja wojewody w ramach programu  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  

W ciągu ostatnich lat liczba osób objętych programem dożywiania spada.  

3. Wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania, udzielanie pomocy rodzinom 

będącym w kryzysie, rozwijanie systemu wsparcia. 

 

3.1  Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny. 

 

Kluczowym aktem prawnym regulującym zadania z zakresu wspierania instytucjonalnego rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze jest ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Zgodnie z w/w ustawą, do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3 -letnich  

gminnych programów wspierania rodziny. Rok 2021 był ostatnim rokiem realizacji Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny  na lata 2019-2021, przyjętego Uchwałą Nr IX/53/2019 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 

lipca  2019 r. 

 Głównym realizatorem zadań z zakresu wsparcia rodziny był  tutejszy Ośrodek przy współpracy w 

szczególności ze szkołami, kuratorami sądowymi i społecznymi, Gminną Komisją ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łaziskach, z dzielnicowym, z  Zespołem Interdyscyplinarnym 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  a także ze służbą zdrowia. 

Szczególną formą wsparcia rodzin w kryzysie jest wsparcie rodziny w formie asystenta rodziny.   

W 2021 r. asystent rodziny ogółem objął opieką 10 rodzin, liczących 29 dzieci.   

Rodziny objęte wsparciem asystenta to w większości rodziny korzystające z pomocy społecznej, 

objęte uprzednio pomocą materialną i pracą socjalną, która okazałasię niewystarczająca. Stąd wśród rodzin, 

których w 2021 r. pracował asystent rodziny najliczniejszą grupę stanowiły rodziny objęte tą formą 

wspierania  jako zobowiązanie wynikające z Postanowienia Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Opolu 

Lubelskim. 

W  2021 r. wśród w/w rodzin  rodzice biologiczni mieli ograniczoną władzę rodzicielską .  Na mocy 

Postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim  umieszczono 4 -  ro dzieci w rodzinnym domu 

dziecka i 3 – je dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej. 

3.2 Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Potrzeba podejmowania działań zapobiegających przemocy w rodzinie wynika z ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. i Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 13 

września 2011 r. w sprawie procedury  „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieska Karta”.  

Zgodnie z w/w ustawą , na gminie ciąży obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, m.in. poprzez opracowanie i realizacje gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy  w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Aktualnie obowiązujący Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i  Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Łaziska na lata 2018-2022 został przyjęty Uchwałą Nr XL/214/2018 Rady 

Gminy Łaziska z dnia 28 września 2018 r. 

W 2021 r. w obszarze wspierania rodzin dotkniętych przemocą na terenie gminy Łaziska wiodącą 

rolę pełnił niezmiennie Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach. 

W ramach realizowanych zadań to właśnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach zajmuje się 

obsługą  organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie. Posiedzenia Zespołu odbywają się w pomieszczeniu Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w 

Łaziskach.   

        W zakresie interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ośrodek  realizował m. in.  

zadania: 

1) poradnictwo socjalne- dostosowane do istoty problemu i jego nasilenia. Często jest              to 

pierwszy kontakt osób znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych, poszukujących 

możliwości uzyskania pomocy. Realizowane jest podczas kontaktów osobistych lub telefonicznie : 

skorzystało 20 osób, którym udzielono 27 porad; 

2) poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy- polegające na omówieniu realizacji procedury 

„Niebieskie Karty” . W 2021 roku  porady uzyskało  31 osób. 

3) Zespół Interdyscyplinarny w 2021  r. odbył 4 posiedzenia poświęcone bieżącej pracy 

interdyscyplinarnej oraz doskonaleniu metod współpracy.   

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). 

       4)  W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego realizowano procedurę „ Niebieskie Karty”- 

prowadzono 9  spraw. Zakończono 4 procedury „NK” z 2021 r. z powodu uzasadnionego przypuszczenia o 

zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu 

pomocy . 

W  2021 r. powołano  2 grupy robocze, które odbyły  25 spotkań.  

W przypadku 2 rodzin wystąpiono do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim III Wydział Rodzinny i 

Nieletnich z wnioskami o wgląd w sytuację dziecka oraz skontrolowanie władzy rodzicielskiej. Wystąpiono 

z 3 wnioskami o leczenie odwykowe od alkoholu do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Łaziskach.  

Większość osób dotkniętych problemem przemocy domowej była motywowana do podjęcia  

konsultacji psychologicznej, prawnej lub psychoterapeutycznej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, a także do Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Opolu Lubelskimi Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 

Współuzależnienia w Opolu Lubelskim. 
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Informowano osoby doznające przemocy w rodzinie o nieodpłatnych zajęciach edukacyjnych 

prowadzonych przez psychologa i prawnika w zakresie podstaw prawnych oraz zagadnień psychologicznych 

dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie. W/w zajęcia odbyły się w dniu 14 października 2021 r. w 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej. 

 

3.3 Świadczenia przyznawane na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży we wszechstronnym rozwoju i 

kształceniu . 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach  realizuje zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych określonych ustawą z 28 listopada 2003r. o 

świadczeniach rodzinnych. Ośrodek wypłaca również świadczeniaz funduszu alimentacyjnego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007r.  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Ponadto tutejszy Ośrodek  realizował zadania wynikające z Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. w zakresie świadczenia wychowawczego (tzw. Program 

500+) oraz inne zadania wynikające z odrębnych ustaw. 

 

Tabela Nr 7. Wykaz  świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia 

wychowawczego oraz innych świadczeń  wraz z wydatkowanymi kwotami. 

Rodzaje świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone przez Gminę 

Łaziska w 2021 roku 

Wyszczególnienie 

2021 rok 

Liczba świadczeń Kwota 

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych z 

tytułu: 
6299 727 377,77 

- zasiłki rodzinne 4275 493 773,37 

- urodzenia dziecka 12   12 000,00 

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 
22 8520,00 

- samotnego wychowywania dziecka 200 36 931,52 

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 215 20 583,33 

- rozpoczęcia roku szkolnego 497 26 223,15 

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem 

w miejscowości, w której znajduje się szkoła 
390 39 526,13  

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 

miejscowości, w której znajduje się szkoła 
586 38 311,62 

- wychowywania w rodzinie wielodzietnej 569 51 508,65 

Zasiłki pielęgnacyjne 1004 216 057,00 

Świadczenia pielęgnacyjne 262 505 767,00 
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Zasiłek dla opiekuna 97 60 140,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 15 9300,00 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 24 24 000,00 

Fundusz alimentacyjny 269 110 805,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 68 8824,91 

Składki na ubezpieczenie społeczne 348 102 143,43 

Świadczenie rodzicielskie 92 85 015,00 

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 0 0 

                                Ogółem 8478 1 849 430,11 

 

Tutejszy Ośrodek równolegle do wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2021 r.  

prowadził postępowania wobec 11 dłużników alimentacyjnych.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach działający w imieniu organu właściwego dłużnika w 

okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. prowadził postępowania wobec wszystkich dłużników 

alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy, mające na celu wyjaśnienie przyczyn niewywiązywania 

się z obowiązku alimentacyjnego oraz zwiększenie skuteczności egzekucji alimentów. 

Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeńz funduszu 

alimentacyjnego to : 26 614,89 zł w tym : 

 8 448,69 zł przekazano na dochody budżetu państwa, 

 5 632,44 zł przekazano na dochody własne gminy wierzyciela i dłużnika, 

 12 533,76 zł odsetki. 

 

Tabela Nr 8. Wykaz  świadczeń  wychowawczych wypłaconych w 2021 r. 

Wyszczególnienie Liczba świadczeń Kwota 

Świadczenie wychowawcze (500+) 8867 4 410 491,90 

 

3.4. Świadczenie „Dobry Start” (Program 300 +) 

Od 1 lipca 2018 roku  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach realizował rządowy program 

„Dobry Start”. W ramach w/w  programu dla każdego dziecka rozpoczynającego rok szkolny, zostało 

wypłacone jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. W 2021 r. realizacja  świadczeń dla rodziców i 

opiekunów prawnych dzieci (z wyjątkiem dzieci umieszczonychw placówkach opiekuńczo wychowawczych 

oraz rodzinach zastępczych) przedstawia  tabela nr 9. 

Tabela Nr 9. Wykaz  świadczeń „Dobry Start” wraz z wydatkowanymi kwotami. 

Wyszczególnienie Liczba świadczeń Kwota 

Świadczenie „Dobry Start” 20 6 000.00 
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3.5. Pomoc materialna dla uczniów 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1. stypendium szkolne 

2. zasiłek szkolny 

 

Stypendium szkolne 

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy 

Łaziska (bez względu na miejsce pobierania nauki) 

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla 

dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 

roku życia, 

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciomi młodzieży 

upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciomi młodzieży upośledzonym umysłowo ze 

sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu 

ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla 

dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - 

do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

 

Zasiłek szkolny 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie: świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 

związanych z procesem edukacyjnym lub pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. 

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja 

materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobęw rodzinie, w 

szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 

choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm 

lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się                  

o stypendium szkolne nie mogła być wyższa niż kwota 528,00 zł netto, natomiast od 1 stycznia 2022 r.  nie 

może być wyższa niż 600,00 zł i jest ona ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z 12 

marca 2004 roku o pomocy społecznej. 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, 

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a 

także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

Wypłata stypendiów szkolnych dokonywana jest w dwóch transzach. 

W 2021 r. stypendia szkolne zostały wypłacone na łączną kwotę - 46.772,00 zł, w tym z dotacji - 37.417,00 

zł, wkład własny na realizację zadania wyniósł- 9.355,00 zł,co stanowiło 20% całej kwoty wypłaconych 

świadczeń. 

Minimalny procent wkładu własnego jaki ma obowiązek ponieść gmina to 20%. 
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3.6. Zasiłek losowy na cele edukacyjne 

W 2021 r. w związku z wystąpieniem huraganu w gminie Łaziska uszkodzeniu uległy budynki mieszkalne, 

dlatego też 5 uczniom udzielono pomocy w formie zasiłku losowego. Na ten cel wydatkowano kwotę -  

4.500,00 zł.  

3.7. Karta Dużej Rodziny 

Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

W ramach tego zadania w 2021 roku 7 rodzinom wydano 24 Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej jak i 

elektronicznej. Od stycznia 2019 r. wprowadzona została możliwość wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny 

dla rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci. Takich wniosków w naszej gminie w 2021 r.  

złożono 3, z czego w 2 wnioskach rodzice zaznaczyli również przyznanie Karty w formie elektronicznej. 

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnieniaoraz 

http://www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżącorozszerzany i aktualizowany. 

Koszt realizacji zadania wyniósł – 69,90 zł. 

3.8. Program  „Czyste powietrze” 

Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walkize smogiem. Realizowany 

jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiskai 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 2021 r., poz. 1973 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”. Do ustalania wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.                           

o świadczeniach rodzinnych /tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 615/. Zaświadczenia wydawane są przez  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach po uprzednim złożeniu wniosku. W 2021 roku Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łaziskach wydał 19 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie „Czyste 

Powietrze”. 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach  na realizację  wszystkich zadań zleconych i 

własnych gminy  ogółem wydatkował środki finansowe w wysokości – 7.385 333,41 zł. 

3.9. INNE DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W 

ŁAZISKACH 

UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIEJ  AKCJI CHARYTATYWNEJ POMÓŻ DZIECIOM 

PRZETRWAĆ ZIMĘ 2021 

http://www.mpips.gov.pl/
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia
http://www.empatia.mpips.gov.pl/
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W gminie Łaziska   w dniu  8 grudnia 2021 r. po raz kolejny  zorganizowano przy Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Łaziskach zbiórkę ziemiopłodów rolnych w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej 

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2021.  

W wyniku zbiórki przeprowadzonej w dniu 8 grudnia 2021 r. zebrano: 

 odzież 10 kg; 

 zabawki 35 kg; 

 środki czystości  i higieny osobistej – 43.00 kg; 

 słodycze – 162 kg; 

 żywność długoterminowa - 316 kg; 

 ziemiopłody -  5710 kg; 

Razem zebrano – 6 276 kg.  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt wielkiego zaangażowania i hojności ze strony mieszkańców 

naszej gminy. Gorące podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym w organizację  

i prowadzenie zbiórki darów w gminie Łaziska. Warto podkreślić, że bez corocznego wsparcia potrzebujące 

dzieci i rodziny nie mogły by się cieszyć z tak wielkiej pomocy płynącej z gminy Łaziska.  

W 2021 r. została dostrzeżona praca i ogromne zaangażowanie osób zaangażowanych w organizację 

akcji i zbieranie darów w Gminie Łaziska przez Społeczny Komitet Organizacyjny  XXIX Ogólnopolskiej  

Akcji Charytatywnej  „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”  – 2021.  

 

 

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 2021 r. poz. 1119) 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 2020 r. poz. 2050) 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.  

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii został opracowany na podstawie:  
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1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ), 

2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), 

4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 

poz. 1057, ze zm.), 

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249), 

6) uchwały Rady Gminy Łaziska Nr XXXVIII/199/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łaziska (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 3516), 

7) uchwały Rady Gminy Łaziska nr XXIII/147/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2021-2030, 

celów operacyjnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i celach 

operacyjnych dotyczących przeciwdziałania narkomanii, określonych w Narodowym Programie Zdrowia 

na lata 2021 – 2025. 

 

DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCHI NARKOMANII NA TERENIE GMINY 

ŁAZISKA 

 

Według opracowanej na lata 2021 - 2030 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, a także inne klęski żywiołowe, jak deszcze nawalne, gradobicia i susze powodują 

straty w plonach drzew owocowych sięgające w niektórych  rejonach Gminy do 70 - 80 %. Dodatkowo 

niskie ceny płodów rolnych, przy drożejących środkach produkcji (nawozy, środki ochrony roślin, paliwo, 

energia elektryczna, koszt pracy najemnej) i obecna wysoka inflacja powodują, że coraz trudniejsze staje się 

zrównoważenie dochodów z wydatkami. Trudności w zbilansowaniu budżetu domowego i utrzymaniu 

prosperującego gospodarstwa rolnego, bez wsparcia zewnętrznego dotykają ponad 90 % mieszkańców 

Gminy Łaziska i to pomimo różnorakich transferów świadczeń socjalnych i pomocy państwa, które jednak 

nie rekompensują utraty dochodów i spadku siły nabywczej polskiej waluty. 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 spowodowały straty w plonach drzew owocowych sięgające 70%. W 2020 roku 

wiosenne przymrozki po raz kolejny spowodowały straty w plonach drzew owocowych w niektórych 

rejonach gminy sięgające 90%, dodatkowo doszły do tego problemy społeczno – gospodarcze związane z 

pandemią Covid – 19. Rok 2021 tylko ugruntował i nasilił te problemy, ponieważ doszła wysoka inflacja, 

rosnące w szybkim tempie ceny środków produkcji, paliw, energii, siły roboczej, kryzys na granicy polsko – 

białoruskiej, który przyczynił się do kolejnych problemów z i tak już zaburzonymi łańcuchami dostaw oraz 

ze zbytem m. in. płodów rolnych, co w konsekwencji wpłynęło na ich niskie ceny i opłacalność produkcji 

rolnej. Ma to bezpośrednie przełożenie na sytuację społeczną także w Gminie Łaziska, ponieważ, jak zawsze 
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w przypadku ograniczeń finansowych gospodarstw domowych, następuje nasilenie problemów związanych z 

przemocą domową oraz nadużywaniem alkoholu. 

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; 

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 1152 zł. (dane za rok 2020). 

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 2020 r. według deklaracji złożonych 

przez sprzedawców – 4.589.484 zł, tj.: 

a) sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu i piwo  -  2.144.325 zł,  

b) sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % do 18%  - 107.475 zł, 

c) sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% - 2.337.684 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  - 

68 interwencji, w 2020 r. – 82 interwencje, a w 2021 r. – 27 interwencji. 
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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) w 2019 r. - 5 wniosków, 

i) w 2020 r. – 10 wniosków, 

j) w 2021 r. – 9 wniosków. 

6) Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r.: 

a) rozpatrywała wnioski o leczenie w stosunku do 10 osób, 

b) zaopiniowała 4 wnioski o zgodności usytuowania punktów sprzedaży alkoholu z uchwałą Rady 

Gminy w tej sprawie, 

c) przesłała 9 wniosków do sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego, 

d) skierowała  8 osób na badania do biegłych sądowych w Opolu Lubelskim. 

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, w 2019 r. za powyższe wykroczenie nałożono 9 mandatów, w 2020 r. – 3 mandaty, a w 2021 

r. – 5 mandatów. 

8) Z danych udostępnionych przez Policję wynika, iż w 2020 roku odnotowano 1 wypadek drogowy w 

wyniku prowadzenia pojazdów drogowych pod wpływem alkoholu, a w 2021 – 1 śmiertelny wypadek 

drogowy w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Natomiast odnotowywane są 

przypadki zatrzymań osób za jazdę pod wpływem alkoholu. W 2019 r. liczba takich osób wyniosła 24, w  

roku 2020 - 15 i w 2021 r. – 3.  

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. W  2020 r. policja 

odnotowała 1 przestępstwo w zakresie posiadania narkotyków, a do końca listopada 2021 r. również tylko 

jedno. 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 

1. Na terenie Gminy Łaziska działa: 

1) powołana przez Wójta Gminy Łaziska - Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, zwana 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; 
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3) Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach, która corocznie organizuje dla dzieci imprezy o 

charakterze profilaktycznym i organizuje „Ferie i Wakacje w Bibliotece”; 

4) 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; 

5) Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” organizujący zajęcia w zakresie gry w piłkę nożną dla 

młodszych dzieci i szkolący przyszłą kadrę dla klubów zrzeszających starszych zawodników; 

6)  Klub Sportowy „Wodniak” Piotrawin - Łaziska realizujący zajęcia sportowe dla   młodzieży 

starszej, specjalizujący się w grze w piłkę nożną; 

7)  szkoły podstawowe, które dzięki posiadanym zasobom realizują zajęcia pozalekcyjne, pozwalające 

na rozwijanie pasji i umiejętności i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, a także 

kształtowanie odpowiednich postaw i charakteru, a tym samym przyczyniające się do działań w 

zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych używek, w tym szczególne 

znaczenie mają zajęcia sportowe, do których prowadzenia wykorzystywane są: 

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; 

 

8)   świetlice wiejskie wraz ze znajdującymi się stołami do tenisa stołowego, pozwalającymi na 

zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i doskonalenie umiejętności - w 

miejscowościach: Wrzelów, Trzciniec, Piotrawin, Braciejowice, Kopanina Kamieńska, Łaziska, 

Kępa Gostecka, Zgoda, Niedźwiada Duża, Głodno, Zakrzów, Kolonia Łaziska i Las Dębowy. 

 

2. W zakresie profilaktyki i leczenie uzależnień Gmina Łaziska ściśle współpracuje także z: 

1) Poradnią Odwykową w Opolu Lubelskim prowadzącą zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych; 

2) dwoma grupami AA istniejącymi w Opolu  Lubelskim – jedną przy Klubie Abstynenta w Opolu 

Lubelskim, drugą zbierającą się w pomieszczeniach Klubu Seniora  w Opolu Lubelskim; 

3) grupą Al-anon działającą przy Klubie Abstynenta w Opolu Lubelskim; 

4) dzielnicowym KPP w Opolu Lubelskim. 

 

MAJĄC NA WZGLĘDZIE POTRZEBY GMINY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2021 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. 
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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: 

1) Kierowanie osób z rodzin z problemem alkoholowym do Poradni Odwykowej w Opolu Lubelskim 

na zajęcia grup terapeutycznych. 

2) Upowszechnianie informacji dotyczących przemocy domowej (zakup materiałów edukacyjnych). 

3) Upowszechnienie wykazu instytucji, które mogą być pomocne dla ofiar przemocy w rodzinie. 

4) Wykorzystanie procedury „Niebieskiej Linii” do interwencji w zakresie pomocy dla ofiar przemocy 

(dotyczy Policji i pomocy społecznej oraz procedury postępowania Komisji). 

5) Kierowanie osób z rodzin objętych przemocą w rodzinie do:  

a) Prokuratury; 

b) Policji; 

c) Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łaziska. 

6) 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”. 

7) Udział członków GKPiRPA w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Łaziska. 

8) Kierowanie osób doznających przemocy do grupy wsparcia, która powstała przy Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej. 

9) Monitorowanie potrzeb przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach i 

wsparcie, w przypadku konieczności, w zakresie pomocy społecznej osób uzależnionych i rodzin 

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. 
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11) Monitorowanie w szkołach podstawowych na terenie Gminy zjawiska  ewentualnego 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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: 

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. 

 

6. 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 2021 roku finansować zadań z tego zakresu. 

 

7. W zakresie zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 
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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. 

 

8. 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. 

 

Na realizację programu zaplanowano kwotę 70.100 zł. – środki te mają pochodzić z wpływów z opłat za 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego 63.100 zł. przeznaczono na profilaktykę i 

rozwiązywanie problemów alkoholowych, a 7.000 zł. na przeciwdziałania narkomanii.  

 
 

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 2021  uchwalonym  Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/124/2020 z dnia  22 

grudnia 2020 roku zakładane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 

70.100 zł., natomiast realizacja wpływów wyniosła 110 854,42 zł. 

Na realizację zadań ujętych w programie wydatkowana została kwota 39 158,47  zł.  

W ramach realizacji zadań zostały podjęte  i  zrealizowane następujące działania: 

I. Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 6 posiedzeń, na których zajmowała się następującymi 

sprawami: 

a) rozpatrywano wnioski o leczenie w stosunku do 10 osób, 

b) zaopiniowano 4 wnioski o zgodności usytuowania punktów sprzedaży alkoholu z uchwałą Rady Gminy 

w tej sprawie, 

c) przesłano 9 wniosków do sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego, 

d) skierowano  8 osób na badania do biegłych sądowych w Opolu Lubelskim. 

II. Działania w stosunku do problemu przemocy domowej. 

a) Rozdystrybuowano ok. 200 broszur otrzymanych w latach ubiegłych z PCPR w Opolu  Lubelskim 

zawierających materiały dotyczące przemocy domowej. 

b) Komisja interdyscyplinarna prowadziła procedurę „Niebieskich kart” w stosunku do 9 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 2021 roku 9 

spraw o podejrzenie  stosowania przemocy domowej. 

III. 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) We wszystkich szkołach podstawowych realizowane są własne programy profilaktyczne, ukierunkowane 

w 2021 r. na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Szkoły bazują w tych programach na zasobach 

własnych i materiałach zakupionych przez Gminę w latach poprzednich. 

c) Gmina  w 2021 r. nie  wysłała  dzieci na kolonie profilaktyczne.  
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d) 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. 

e) Odbyło się szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

zrealizowane przez Centrum Szkoleniowe „ERUDIUM” pt. „Zakres prac M/GKRPA - szkolenie od 

podstaw dla nowych członków komisji”. W szkoleniu tym udział wziął 1 członek komisji. 

Odbyło się szkolenie sprzedawców alkoholu z terenu Gminy Łaziska, zrealizowane przez PROGRES – 

Instytut Rozwoju i Edukacji. W szkoleniu udział wzięło 18 sprzedawców. 

 

 

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

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 motopompę szlamową).  

Do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczegonależą 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 1-05-2022 rok (jednocześnie 100-lecie założenia jednostki OSP Braciejowice) 

Ilość członków OSP: 

Mężczyźni łącznie  386 

Kobiety łącznie  13 

Członkowie zwyczajni łącznie  399 

Członkowie mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych  130 (posiadający ważne 

badania lekarskie i ukończone szkolenie podstawowe strażaków ratowników) 

Członkowie wspierający - łącznie 11 

Członkowie honorowi - łącznie  21 

Wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Łaziska są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Dane o  wszystkich j OSP są corocznie aktualizowane w ogólnopolskim systemie „Ochotnik OSP” po 

zakończeniu walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach.  

W związku z pandemią koronawirusa walne zebrania w OSP odbyły się w I kwartale  2022 roku bez udziału 

przedstawicieli PrezydiumZarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Łaziskach. 

 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 

 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. Również jednostka OSP Braciejowice deklarowała zawiązanie MDP po włączeniu 

ich do KSRG. 

Do 2021 roku  funkcjonowała 1 drużyna MDP, liczące 10  chłopców - przy Gimnazjum w Łaziskach. 

Corocznie drużyna brała udział w zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych łącznie dla wszystkich 

MDP z powiatu opolskiego. MDP doposażona jest przez Urząd Gminy w niezbędne umundurowanie i 
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wyposażenie oraz oznaczenia funkcyjne na zawody. Ze względu na pandemię koronawirusa w 2021 roku nie 

odbyły się zarówno zawody sportowo-pożarnicze dla MDP jak i dla OSP. 

 

Stan strażnic i garaży 

OSP dysponują 12 strażnicami oraz 11 garażami (OSP Zgoda nie posiada garażu, gdyż nie ma 

pojazdu pożarniczego). Jednostki OSP w Lesie Dębowym, Łaziskach, Braciejowicach, Niedźwiadzie Dużej, 

Trzcińcu, Kępie Gosteckiej, Głodnie, Kamieniu i Piotrawinie mające na stanie samochody średnie ze 

zbiornikami wodnymi 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 i w Niedźwiadzie Dużej. W 2021 roku 

także wykonano nowa bramę garażową w OSP Braciejowice.  

Pilnego remontu wymaga jeszcze strażnica w Zgodzie. W 2021 roku wykonano dokumentację 

remontu i zaplanowano w budżecie środki finansowe na remont kapitalny. Remont zostanie przeprowadzony 

w  roku 2022 ( w maju rozpoczęcie remontu). W najbliższych latach planowane są jeszcze remonty strażnic i 

garaży w Wrzelowie (dach i elewacja), Piotrawinie (wymiana instalacji elektrycznej i remont sali 

szkoleniowej), Łaziskach(garaż i sala szkoleń, Kępie Gosteckiej (garaż), Niedźwiadzie Dużej (garaż). 

Wyposażenie jednostek OSP 

Wyposażenie jednostek OSP w najważniejszy sprzęt  do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych 

przedstawia się następująco: 

 samochody ratowniczo-gaśnicze średnie - 9 

 samochody ratowniczo-gaśnicze lekkie - 7 

 motopompy, w tym: M16/8 – 1,M8/8 -13, szlamowych 14 i  pływające -3 

 łodzie z silnikami – 6 oraz 4 łodziewiosłowe 

 agregaty prądotwórcze jednofazowe – 12, trójfazowe - 2 

 radiostacje samochodowe – 18 

 radiostacje nasobne 15 

 pilarki do drewna – 14; pilarki do betonu i stali – 5 

 aparaty powietrzne – 14 (w jednostkach włączonych do KSRG Łaziska-4 i Las Dębowy -4 oraz OSP 

Braciejowice – 4 i OSP Głodno 2. 

 zestawy ratownictwa technicznego -4 

 Zestaw do ratownictwa medycznego : z tlenoterapią 4, bez tlenoterapii2 defibrylatory 2  

 sanie lodowe (deska) 2 

 syreny elektryczne – 12, w tym 4 z możliwością zdalnego uruchamiania (selektywne wywoływanie).  

 węże tłoczne W110 -6, W75 -82, W52 -109; 

 węże ssawne 41 

 Ubrania specjalne 73; 

 Ubrania koszarowe 143 

 Ubrania wyjściowe 200 

 Rękawice specjalne 87; 

 Pasy bojowe 126 

 Hełmy nowego typu 109. 

 

Wydatki na OSP 

W 2021 roku wydatkowano  z budżetu gminy na działalność OSP kwotę 368.207,24. zł, 

w tym: 
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 dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie na zakup średniegoużywanego samochodu 

pożarniczego 83.000 zł; 

 dotacja dla OSP Głodno  na zakup pompy pływającej – 3.000 zł; 

 ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach – 38.829,37 zł; 

 wynagrodzenie  kierowców-konserwatorów i Komendanta Gminnego  - 70.140,24 zł; 

 składki na ubezpieczenia  samochodów pożarniczych - 8.090,50; 

 ubezpieczenie strażaków - 2.385 zł. 

 

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek OSP wyniosły: 

 olej napędowy, etylinę, oleje i smary, – 30.204,39 zł. 

 wyposażenie strażaków /węże, buty, ubrania, latarki/ - 46.130,56 zł.  

 energia  -44.751,52 zł. 

 badania lekarskie i psychologiczne strażaków i kierowców – 13.250,00 zł. 

 badania techniczne samochodów- 12.261,49 zł. 

 remonty obiektów strażackich – 7.848,29 zł. 

 części zamienne , remonty, legalizacje sprzętu pożarniczego – 8.197,08 zł. 

Pozostałe wydatki, w tym: 

- prenumerata  czasopisma ”Strażak”, – 118,80 zł.  

Koszt utrzymania poszczególnych jednostek 

(bez wynagrodzenia kierowców  i ubezpieczenia strażaków): 

- Las Dębowy – 34.441,18 zł. 

- Łaziska – 43.160,40 zł. 

- Kępa Gostecka – 9.410,28 zł.  

- Braciejowice – 20.252,34 zł.  

- Niedźwiada Duża – 12.562,26 zł. 

- Głodno – 33.805,42 zł. (bez dotacji na pompę) 

- Kamień – 88.119,96 zł.  

- Zakrzów – 13.816,69 zł. (bez dotacji na samochód)  

-Trzciniec –7.822,03 zł. 

- Piotrawin – 13.556,67 zł. 

- Wrzelów – 8.385,76 zł.   

- Zgoda – 4.230,20 zł. 

Ponadto jednostki OSP  w 2021 roku otrzymały dotacje MSWiA (poprzez komendanta Powiatowego PSP) 

związane z u działem OSP w przeciwdziałaniu Cowid-19. Każda jednostka z terenu gminy otrzymała po 

5.000 zł. Środki te wykorzystane zostały na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania.  

OSP Głodno nabyła ze środków własnych używany średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 200. 

Także jednostki włączone do KSRG corocznie otrzymują środki finansowe w ramach systemu na 

doposażenie i remonty. W 2021 roku : 

- Łaziska 4000zł - 2x ubranie specjalne 

- Las Dębowy 4000zł - 2x nagrzewnica do namiotu 

- Braciejowice 18000zł - remont strażnicy 

Zdarzenia na terenie gminy Łaziska i udział jednostek OSP w akcjach ratowiczo-gaśniczych 
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W 2021 roku na terenie gminy Łaziska miało miejsce nieco więcej zdarzeń niż w latach poprzednich. 

Szczególnie dużo wyjazdów spowodowała nawałnica w miesiącu czerwcu 2021 r. 

 

Udział poszczególnych OSP w tych zdarzeniach przedstawia się następująco: 

Braciejowice -13,  

Głodno - 25, 

Las Dębowy - 42,  

Łaziska – 44,  

Kamień - 4 , 

Kępa Gostecka 2, 

Niedźwiada Duża 7, 

Piotrawin 3 , 

Trzciniec 2, 

Wrzelów 7, 

Zakrzów 4. 

Jednostki włączone do KSRG mają znacznie większa liczbę wyjazdów do zdarzeń  z racji przynależności do 

systemu oraz posiadania specjalistycznego sprzętu ratowniczego.  

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, i konkursów plastycznych o tematyce 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. 

 Ze względu na pandemię cowid-19 w 2021 r. eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod 

hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się w formie zdalnej w miesiącu grudniu.  

W listopadzie 2021 ogłoszony został Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny w którym uczestniczyli 

uczniowie ze szkoły w Łaziskach i Kamieniu. Prace zostały przesłane do Zarządu Oddziału ZOSP w 

Lublinie , gdzie komisja szczebla wojewódzkiego wyróżniła pracę Marii Rybak zeSzkoły Podstawowej im. 

Jana Kochanowskiego w Łaziskach, woj. lubelskie. Opiekun: Małgorzata Ciupak 

W 2021 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 we wszystkich uroczystościach kościelnych. 

 

VII. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

 

1)  Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz decyzji w sprawie kar i opłat za 

usuwanie drzew 
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W 2021 r. wydano 1 decyzję na usunięcie drzew. Ponadto rozpatrzono 39 zgłoszeń zamiaru usunięcia 

drzew przez osoby fizyczne. 

2)  Utrzymywanie zieleni 

Koszenie poboczy przy drogach gminnych realizowane było w 2021 r. dwukrotnie przez pracowników 

Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  

Utrzymanie zieleni przy budynku UG w Łaziskach, oraz poszczególnych miejscowości gminy Łaziska 

wykonywane było również przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa. 

  

3)  Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy agresywnej 

W 2021 r. nie wydano zezwoleń na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne. 

4)  Ochrona zwierząt 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie realizowane było przez Schronisko 

STRZELCE. W 2021 r. wyłapano 9 bezdomnych psów. Na ten cel wydano 15 291,99 zł. W 2021 r.  

przeprowadzono18 zabiegi sterylizacji  bezdomnych kotów i wydano na ten cel 2 320,00 zł, nie uśpiono 

miotów bezdomnych zwierząt. 

5) Kontrole interwencyjne przeprowadzone w 2021 r. 

W 2021 r. przeprowadzono 38 kontroli dotyczących obowiązków właściciela nieruchomości w zakresie 

gospodarki wodno – ściekowej. 

  

6) Likwidacja dzikich wysypisk 

Zlikwidowano  dzikie wysypisko w miejscowości Trzciniec. 

7) Wydawanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych 

W ramach pracy referatu prowadzono w 2021 r. jedno postępowanie pod nazwą:  

„Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej na powierzchni do 2 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 

obrębie ewidencyjnym Głodno na działkach ewid. nr 464, 465, gmina Łaziska, powiat opolski, 

województwo lubelskie”. 

8) Ujęcia wody pitnej i ich ochrona 

W 2021 r. nie wydano decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych na terenie gminy Łaziska.  Podmioty 

posiadające zezwolenia wywiozły w 2021 r. do oczyszczalni 4048,8 m
3
 nieczystości płynnych z terenu 

gminy Łaziska 

 

9) Inne działania 

Podobnie jak Ośrodek Pomocy Społecznej od 2021 roku Urząd Gminy przystąpił do współpracy z 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie realizacji Programu 

„Czyste powietrze”. 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 
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instalacji centralnego ogrzewania. Dodatkowo można przeprowadzić kompletny audyt energetyczny 

wykazujący rzeczywiste zapotrzebowanie budynku na energię cieplną. 

O października 2021 roku w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Urzędzie Gminy Łaziska uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjny 

Programu „Czyste powietrze”. W okresie od października do końca grudnia 2021 roku udzielono w nim 68 

konsultacji w sprawie zasad funkcjonowania Programu „Czyste powietrze” (m. in. wyjaśniono na co można 

uzyskać dofinansowanie w ramach budynku istniejącego i budynku nowo budowanego, wyjaśniano 

zagadnienia wymagań technicznych dla wyrobów budowlanych, urządzeń i dokumentacji, poruszano tematy 

związane z warunkami i intensywnością dofinansowania, terminami realizacji przedsięwzięcia oraz oceniano 

obecne źródło ciepła w budynku pod kątem spełniania norm ekologicznych). Zorganizowano spotkanie 

informacyjno - promocyjne w zakresie działania Programu z mieszkańcami Gminy, w którym wzięło udział 

34 osoby, rozdysponowano ok. 100 ulotek informacyjnych, przeprowadzono 14 wizyt u mieszkańców gminy 

w celu analizy stanu budynku pod kątem termomodernizacji. 

Punkt konsultacyjny w bieżącym roku działa nadal bardzo aktywnie i cieszy się coraz większą 

popularnością wśród mieszkańców gminy.  

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 

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, oznakowanie, utrzymanie) na terenie gminy Łaziska  

w 2021 r. – 81 276,11 zł. 

Na remonty dróg dojazdowych do pól w 24 sołectwach wydano w 2021 r. – 163 328,38 zł. 

W ramach inwestycji zrealizowano w 2021 r. : 

- Przebudowę drogi gminnej nr  113477 L na odcinku Łaziska-Kamień za kwotę 1 094 949,77 zł. 

-  Przebudowa drogi na działce ewid. 587 w miejscowości Las Dębowy za kwotę 104 287,34 zł. 

-   Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Grabowiec za kwotę 51 254,34 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 2021 r. wyniósł – 13 886,43 zł. 
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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 

2021 r. – 170 120,21 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 2021 r. produkcja wody z ujęć  wyniosła 217 905 m
3
. W 2021 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 2021 r. – 6323,05 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 2021 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. 

 

IX DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

1)  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

W roku 2021 wprowadzono do CEIDG 105 wniosków, które dotyczyły: 

- założenia działalności gospodarczej 23 wniosków, 

- zmiany wpisu 45 wniosków, 

- zawieszenia działalności gospodarczej 16 wniosków, 

- wznowienia działalności gospodarczej 9 wniosków, 

- zakończenia działalności gospodarczej 12 wniosków. 

 

2) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

W roku 2021 wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

1) 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 

2) do spożycia w miejscu sprzedaży nie wydano żadnego zezwolenia 

W dniu 31.12.2021 r. liczba wydanych (ważnych) zezwoleń przedstawiała się następująco: 

1) 48 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza  miejscem 

sprzedaży: 

 zawierających do 4,5% alkoholu i piwa 16 zezwoleń 

 zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) 13 zezwoleń, 
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 zawierających powyżej 18% alkoholu 14 zezwoleń 

2) do spożycia w miejscu sprzedaży nie wydano żadnego zezwolenia 

 

3) Zezwolenia na przewozy regularne specjalne na terenie Gminy Łaziska 

 

W roku 2021 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. 

 Z uwagi na zmieniający się klimat w ostatnich latach zaobserwowano zwiększone występowanie 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które niewątpliwie wpływają na kondycję rolnictwa. W 2021 roku 

na terenie Gminy Łaziska wystąpiła klęska gradobicia i dreszczów nawalnych powodująca szkody w 

gospodarstwach rolnych. W 2021 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 712 

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 zadań i inwestycji zrealizowanych w Gminie Łaziska w 2021 r. 

1. Zakończenie i rozliczenie inwestycji p.n.„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, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% 

kosztów kwalifikowanych. 

2. Przebudowa dróg gminnych w m. Grabowiec i Las Dębowy (zadania zakończone i rozliczone): 

Część I - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Grabowiec na odcinku od km 0+129 do km 0+237 o dł. 

108 m.b. Wartość umowy brutto 45 789,46 zł.  

Część II - Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.  Las Dębowy działka 

nr ewid.  587 o długości 320 m.b. Wartość umowy brutto 97 732,60 zł. 

3. Wyłonienie wykonawcy usługi obejmującej odbieranie i transport z terenu Gminy Łaziska odpadów 

komunalnych w 2022 r.. Wartość umowy brutto 451 008,00 zł. 

4. Realizacja zadań wynikających z założeń Funduszu sołeckiego na 2021r., (wartość według planu 

328.346,51 zł), w tym m.in.: 
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1) Dostawa żużla stalowniczego na remont dróg gminnych w Gminie Łaziska. Wartość umowy brutto 

159 900,00złz prawem opcji 500 ton do kwoty15 990,00 zł. 

2) Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Braciejowice. Wartość 

umowy brutto 13 225,25 zł. 

3) Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w miejscowości Głodno. Wartość umowy brutto 6 700,00 zł. 

4) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Janiszów, działka nr ewid. 454/1 z zagospodarowaniem terenu. Wartość umowy 

brutto12 300,00 zł. 

5) Opracowanie dokumentacji na realizacje zadania: „Przebudowa drogi Gminnej na działce nr ewid. 

458 o długości ok. 250 m.b. w miejscowości Kamień. Wartość umowy brutto 2 500,00 zł. 

6) Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Kępa Gostecka, Wojciechów i Zgoda. Wartość umowy 

brutto 32 906,19 zł. 

7) Chodnik z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kolonii Łaziska. Wartość umowy brutto – 

7 500,00 zł. 

8) Budowa podłoża z kostki brukowej pod altaną wiejską w miejscowości Piotrawin. Wartość umowy 

brutto –8820,00 zł. 

9) Remont schodów z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiada Duża. 

Wartość umowy brutto – 6 600,00 zł. 

10) Pozostałe drobne zakupy i usługi w ramach Funduszu sołeckiego. 

5. Dostawa i wdrożenie  oprogramowania dziedzinowego w Urzędzie Gminy Łaziska. Wartość umowy 

brutto –41 820,00 zł. 

6. Zakup z dostawą oleju opałowego typu lekkiego na zabezpieczenie pracy kotłowni w Urzędzie Gminy w 

Łaziskach. Wartość umowy brutto 26 963,20 zł. 

7. Pozyskanie dofinansowania z Programu Polski Ład: 

1) Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zgoda. Przewidywana wartość inwestycji 

650000,00 zł dofinansowania 85%. 

2) Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie stacji wodociągowych w Gminie Łaziska . 

Przewidywana wartość inwestycji 482746,22 zł dofinansowania 90%. 

 

XII. GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

 

1)  System gospodarowania odpadami 

 

Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. objęte były nieruchomości 

zamieszkałe, oraz niezamieszkałe. Opłata miesięczna naliczana była w kwocie 12 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 24 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 

– 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 
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litego 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 2021 r. odebrano 469,22 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, oraz 244,767 Mg odpadów 

zebranych selektywnie. Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powierzono Zakładowi 

Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o. 

2) Program usuwania azbestu 

 

W ramachrealizacjiprogramuusuwaniaazbestumieszkańcygminyŁaziskazłożyli 32 wniosków na utylizację 

6540m
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 

 

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.  
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 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 

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. 



Raport o stanie Gminy Łaziska 

 

84 
 

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 31-12-2021 roku, jak również dla 

porównania w niektórych dziadzinach za kilka lat wstecz. Przy analizie realizacji uchwał Rady Gminy 

Łaziska podjętych w 2021 roku przyjęto okres do końca maja 2022 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. 

Wójt Gminy Łaziska 

/-/ Karol Grzęda 


