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WSTĘP: 

 
Raport o stanie gminy Łambinowice opracowano w związku z art. 28aa ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).  
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Łambinowice w roku 2018,  
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy 
Łambinowice  i funduszu sołeckiego.  

Prace nad raportem były realizowane na podstawie § 64 Statutu Gminy 
Łambinowice przyjętego uchwałą nr XL/318/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia  
4 października 2018 r. (ogł. 24.10.2018r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz.2857).  

Celem przygotowania raportu jest uzyskanie rzetelnego wglądu w sytuację 
gospodarczą i społeczną gminy Łambinowice. Zgromadzone w nim zostały 
szczegółowe dane w aspekcie funkcjonowania gminy w roku 2018.  

Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest 
podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny.  

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników 
Urzędu Gminy Łambinowice, gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg 
dokumentów będących w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na 
stronie internetowej.  

Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy do zwiększenia 

wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą 

do prowadzenia ewentualnego dialogu co do przyszłości gminy. 
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I.  Realizacja polityk, programów i strategii. 

W Gminie Łambinowice w 2018r. obowiązywały następujące dokumenty 

strategiczne: 

 Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020; 

 Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 

2020; 

 Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020; 

 Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020;  

 Strategia Rozwoju Kultury Gminy Łambinowice na lata 2018 – 2020;  

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łambinowice na lata 

2012 – 2020;  

 Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łambinowice na lata 2018 – 

2021; 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łambinowice na lata 2017 – 2020  

z perspektywą na lata 2021 – 2024; 

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łambinowice; 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.;  

 Program zwiększania dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej 

dla mieszkańców Gminy Łambinowice na lata 2018-2019; 

 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z integralną 

częścią poświęconą realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 

dla Gminy Łambinowice. 

Na realizacją celów strategicznych i zadań zapisanych w powyższych 

Strategiach pozyskano w 2018r. następujące środki zewnętrzne:   

- Strategia Rozwoju Transportu: 

Realizacja zadania „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych  

w miejscowości Piątkowice (w kierunku WIBATECH)” – wartość zadania  

311 490,03 zł.; dofinansowanie w kwocie 97 087,63 zł ze środków Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  

- Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łambinowice na lata      

2018 – 2021: 

W 2018r. złożono wniosek oraz podpisano umowę na dofinansowanie zadania 

pn. „Poprawa stanu zabytkowego obiektu dawnego kasyna oficerskiego zlokalizo-

wanego w obszarze Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach (obecnie siedziba 

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji)”. Planowana całkowita wartość 

zadania 993 390,06, planowane dofinansowanie to kwota 499 901,00 zł. Zadanie do 

realizacji na lata 2019 – 2020. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego 

całkowita kwota realizacji zadania została zwiększona i wynosi 1 220 745,15 zł. 
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Współpraca z Parafią pw. Św. Marii Magdaleny przy realizacji zadania 

„Renowacja i konserwacja zabytkowych organów firmy Berschdorf w parafii św. Marii 

Magdaleny w Łambinowicach” (pomoc w napisaniu i rozliczeniu wniosku ze środków 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego; Parafia otrzymała dotację  

w kwocie 20 000,00 zł.)   

Ze środków budżetu Gminy udzielono dotacje na remont zabytkowych 

kościołów dla Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bielicach w kwocie 

25 000,00 zł. oraz dla Parafii pw.  Św. Marcina Biskupa w Jasienicy Dolnej w kwocie 

25 000,00 zł.    

- Strategia Rozwoju Kultury Gminy Łambinowice na lata 2018 – 2020: 

W 2018 r. złożono wniosek oraz podpisano umowę na dofinansowanie zadania 

pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Malerzowicach Wielkich”. Planowana całkowita 

wartość zadania 998 999,10 zł., planowane dofinansowanie to kwota 499 999,00 zł. 

Zadanie do realizacji na lata 2019 – 2020. Po rozstrzygnięciu postępowania 

przetargowego całkowita kwota realizacji zadania została zwiększona i wynosi 

1 065 000,00 zł. 

W 2018r. złożono wniosek oraz podpisano umowę na dofinansowanie zadania 

pn.”Promowanie obszaru Partnerstwa Borów Niemodlińskich poprzez organizację 

imprezy Złota Kosa czyli Turniej Żniwowania Metodami Tradycyjnymi w Piątkowicach 

oraz wydanie publikacji dotyczących dziedzictwa kulturowego Gminy Łambinowice”. 

Planowana całkowita wartość zadania 69 706,69 zł., planowane dofinansowanie to 

kwota 44 354,00 zł. Zadanie do realizacji na lata 2019 – 2020. 

Realizacja zadania we współpracy z Grupą Odnowy Wsi Sowin pn. „SOWI 

WITA – wykonanie tablic powitalnych z motywem sowy przy wjeździe do Sowina” - 

wartość zadania 5 250,00 zł., w tym: z budżetu Gminy 1500,00 zł., robocizna sołectwa 

o wartości 1250,00 zł., dofinansowanie w kwocie 1500,00 zł. ze środków Powiatu 

Nyskiego w ramach Powiatowego Konkursu Odnowy Wsi.  

- Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 

2020 i Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łambinowice 

na lata 2012 – 2020 

Realizacja zadania „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Jasienicy 

Dolnej 154 -  wartość zadania 120 972,13 zł.; dofinansowanie w kwocie 96 000,00 zł. 

ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020. Edycja 2018.  

Realizacja zadania „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym 

– animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – 

edycja 2018r.” -  wartość zadania 140 343,96 zł.; dofinansowanie w kwocie 100 000,00 

zł. ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu 

„Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.  

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łambinowice na lata 2017 – 2020                     

z perspektywą na lata 2021 – 2024 
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Realizacja zadania „Urządzenie terenu zieleni w Szadurczycach na terenie 

dawnego parku” - wartość zadania 50 000,00 zł.; dofinansowanie z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 25 000,00 zł. 

Zadanie realizowane od 2017r.; refundacja w 2018r. to 12 500,00 zł. 

- Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Łambinowice: 

Realizacja zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Łambinowice” – wartość zadania 5 049,00 zł.; dofinansowanie  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  

w kwocie 4 039,20 zł. 

- Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 

Realizacja zadania we współpracy z Grupą Odnowy Wsi Budzieszowice pn. 

„Biesiadowanie przy ognisku – urządzenie miejsca grillowego na placu rekreacyjnym 

w Budzieszowicach” - wartość zadania 4 505,10 zł., w tym: z budżetu Gminy  

1500,10 zł., robocizna sołectwa o wartości 1505,00 zł., dofinansowanie w kwocie 

1500,00 zł. ze środków Powiatu Nyskiego w ramach Powiatowego Konkursu Odnowy 

Wsi. 

Realizacja zadania we współpracy z Grupą Odnowy Wsi Drogoszów pn. 

„Utworzenie terenu rekreacyjnego w Drogoszowie (etap IV) – nasadzenia roślin 

ozdobnych, wykonanie wjazdu” - wartość zadania 14 258,32 zł, w tym: z budżetu 

Gminy 9 488,32 zł., robocizna sołectwa o wartości 2770,00 zł, dofinansowanie  

w kwocie 2000,00 zł. ze środków Powiatu Nyskiego w ramach Powiatowego Konkursu 

Odnowy Wsi. 

Realizacja zadania we współpracy z Grupą Odnowy Wsi Jasienicy Dolnej pn. 

„Utworzenie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Jasienicy Dolnej (etap II) 

– budowa wiaty na cele organizacji imprez, spotkań i warsztatów o charakterze 

kulturalnym i integracyjnym” - wartość zadania 21 810,42 zł., w tym: z budżetu Gminy 

16 260,42 zł., robocizna sołectwa o wartości 1500,00 zł., dofinansowanie w kwocie 

4000,00 zł. ze środków Powiatu Nyskiego w ramach Powiatowego Konkursu Odnowy 

Wsi. 

Z wpływów i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2018r. sfinansowane 
zostały następujące wydatki: 
 na wynagrodzenia umowy zlecenia, diety Komisji przeznaczono  24 632 zł; 
  na wywiady środowiskowe przeznaczono 3 300 zł; 
 na zawody międzyszkolne „Orliki” przeznaczono 3 500 zł; 
 na kampanię ZTU  przeznaczono 1 230 zł; 
 na program NOE przeznaczono 1 000 zł; 
 na „Piknik na Florydzie” przeznaczono 1 500 zł; 
 na remonty bieżące świetlic przeznaczono 16 838 zł; 
 na programy i imprezy lokalne przeznaczono 18 230 zł; 
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II. Finanse Gminy. 

1. W wieloletniej prognozie finansowej przewidziano wskaźnik planowanej łącznej 
kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 
bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 
samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 
przypadających na dany rok w wysokości 3,24%. Wskaźnik ten na koniec roku 
2018 wyniósł 2,90 %. Zakładany wskaźnik zmienił się w wyniku zwiększenia 
dochodów w trakcie roku budżetowego o kwotę 3 056 760,78 zł oraz w wyniku 
zmniejszenia wysokości wydatków na obsługę długu o kwotę 11 750,00 zł. 

2. Budżet gminy na 2018 r. zakładał wpływy w kwocie 29 021 530,00 zł oraz 
wydatki w kwocie 28 243 330,00 zł. W wyniku dokonanych zmian                                   
w trakcie roku 2018 na które składały się głównie dotacje z budżetu państwa na 
zadania własne i zlecone, wpływy na koniec roku wyniosły 31 572 832,60 zł 
(98,73 % planowanych) a wydatki wyniosły 30 328 977,59 zł (96,20% 
planowanych). 

3. Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły – 4 328,61 zł., natomiast 
wydatki na 1 mieszkańca wynosiły – 4 158,08 zł. 

4. W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano 
wydatki na łączną kwotę 293 062,79 zł. W ramach funduszu sołeckiego 
zrealizowano następujące przedsięwzięcia w poszczególnych miejscowościach 
gminy: 

  
Nazwa jednostki: Sołectwo Bielice     

(w zł) 

Dzia
ł  

Rozdzi
ał 

Zadanie Plan  
Wykonani

e 
% 

921 92109 Remont i doposażenie WDK Bielice 20 032,96 19 590,11 97,79% 

754 75412 
Doposażenie OSP Bielice w sprzęt 
(basen, mundury) 

3 500,00 3 500,00 
100,00

% 

926 92605 
Konserwacja infrastruktury boiska (płyty 
betonowej pod wiatą i ogrodzenia) 

4 000,00 3 715,16 92,88% 

900 90095 Pokrycie blachą altany obok basenu p-poż 800,00 800,00 
100,00

% 

900 90095 
Urządzenie placu zabaw (sprzęt 
zabawowy, wykonanie dojścia) 

4 000,00 4 000,00 
100,00

% 

    Wydatki ogółem 32 332,96 31 605,27 97,75% 

            
Nazwa jednostki: Sołectwo Budzieszowice       
Dział  Rozdział Zadanie Plan  Wykonanie % 

754 75412 Remont i modernizacja strażnicy OSP 19 511,27 19 511,27 100,00% 

    
Wydatki ogółem 19 511,27 19 511,27 

100,00
% 

            
Nazwa jednostki: Sołectwo Drogoszów       

Dział  Rozdział Zadanie Plan  Wykonanie % 

900 90095 
Zagospodarowanie i doposażenie terenu 
rekreacyjnego przy świetlicy 

1 924,95 1 924,95 100,00 

921 92109 Remont świetlicy wiejskiej 
10 

513,48 
10 513,48 100,00 

    Wydatki ogółem 12 438,43 12 438,43 100,00 

Nazwa jednostki: Sołectwo Jasienica Dolna       
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Dział  Rozdział Zadanie Plan  Wykonanie % 

754 75412 
Rozbudowa Strażnicy OSP w Jasienicy Dolnej- 
INWESTYCJA 

15 000,00 15 000,00 100,00% 

900 90095 
Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym 
na teren rekreacyjny (altana, plac zabaw) - 
INWESTYCJA 

8 341,55 8 341,55 100,00% 

921 92109 Wymiana rynien na budynku WDK 6 500,00 6 500,00 100,00% 

921 92109 Wymiana szamba przy budynku WDK 5 000,00 4 551,00 91,02% 

    Wydatki ogółem 34 841,55 34 392,55 98,71% 

Nazwa jednostki: Sołectwo Lasocice    

Dział  Rozdział Zadanie Plan  Wykonanie % 

921 92109 
Montaż instalacji grzewczo-chłodzącej w świetlicy 
wiejskiej 

22 716,69 22 716,69 100,00% 

    Wydatki ogółem 22 716,69 22 716,69 100,00% 

            

Nazwa jednostki: Sołectwo Łambinowice       

Dział  Rozdział Zadanie Plan  Wykonanie % 

 801 80104  
Modernizacja placu zabaw w Publicznym 
Przedszkolu w Łambinowicach  

4 841,55 4 841,55 100,00% 

754 75412 
Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP 
Łambinowice 

30 000,00 30 000,00 100,00% 

    Wydatki ogółem 34 841,55 34 841,55 100,00% 

            

Nazwa jednostki: Sołectwo Malerzowice Wielkie       

Dział  Rozdział Zadanie Plan  Wykonanie % 

010 01095 
Organizacja imprez środowiskowo-integracyjnych 
dla mieszkańców 

4 000,00 3 992,77 99,82% 

900 90095 
Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej  - 
INWESTYCJA 

18 500,00 16 752,60 90,55% 

900 90095 Zakup krawężników do altany na placu zabaw 354,24 0,00 0,00% 

900 90095 
Zagospodarowanie terenów zielonych przy siłowni 
i placu zabaw 

1 500,00 0,00 0,00% 

    Wydatki ogółem 24 354,24 20 745,37 85,18% 

            

Nazwa jednostki: Sołectwo Mańkowice       

Dział  Rozdział Zadanie Plan  Wykonanie % 

754 75412 Remonty bieżące remizy OSP 1 000,00 997,88 99,79% 

900 90004 Utrzymanie terenów zielonych przy WDK 2 500,00 2 500,00 100,00% 

921 92109 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 22 975,95 22 975,95 100,00% 

921 92109 Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3 000,00 3 000,00 100,00% 

    Wydatki ogółem 29 475,95 29 473,83 99,99% 

            

Nazwa jednostki: Sołectwo Okopy       

Dział  Rozdział Zadanie Plan  Wykonanie % 

921 92109 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 0,09 0,00 0,00% 

900 90095 Doposażenie placu zabaw  9 975,00 8 132,27 81,53% 

010 1095 Organizacja imprez środowiskowych 1 000,00 891,02 89,10% 

    Wydatki ogółem 10 975,09 9 023,29 82,22% 

      

Nazwa jednostki: Sołectwo Piątkowice       
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Dział  Rozdział Zadanie Plan  Wykonanie % 

921 92109 
Remont pomieszczeń Domu Ludowego, zakup 
wyposażenia 

8 570,55 8 570,55 100,00% 

921 92109 
Wykonanie tynków w magazynie przy obiekcie 
"Złota Kosa", wykonanie stojaka pod konstrukcję 
namiotu 

4 000,00 3 999,90 100,00% 

754 75412 Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP 6 000,00 6 000,00 100,00% 

    Wydatki ogółem 18 570,55 18 570,45 100,00% 

Nazwa jednostki: Sołectwo Sowin       

Dział  Rozdział Zadanie Plan  Wykonanie % 

921 92109 Remont i utrzymanie sali wiejskiej 4 000,00 3 964,86 99,12% 

754 75412 Zakup mundurów dla jednostki OSP  4 000,00 3 856,00 96,40% 

900 90095 Uporządkowanie i oświetlenie boiska 
10 

000,00 
9 493,50 94,94% 

900 90095 Wykonanie tablic powitalnych 1 500,00 1 500,00 100,00% 

010 01095 Organizacja integracyjnych imprez  wiejskich 1 500,00 1 493,28 99,55% 

921 92109 Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup krzeseł 3 319,40 3 319,40 100,00% 

    Wydatki ogółem 24 319,40 23 627,04 97,15% 

  

      Nazwa jednostki: Sołectwo Szadurczyce 

Dział  Rozdział Zadanie Plan  Wykonanie % 

900 90004 Zagospodarowanie terenów zielonych 7 515,00 7 515,00 100,00% 

900 90095 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej  2 902,62 2 902,62 100,00% 

    Wydatki ogółem 10 417,62 10 417,62 100,00% 

            

Nazwa jednostki: Sołectwo Wierzbie       

Dział  Rozdział Zadanie Plan  Wykonanie % 

900 90095 Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw 
12 

747,90 
12 747,90 100,00% 

900 90015 
Wykonanie dobudowy oświetlenia  ulicznego w 
okolicy kościoła 

6 000,00 6 000,00 100,00% 

921 92109 Doposażenie WDK  7 000,00 6 951,53 99,31% 

    Wydatki ogółem 25 747,90 25 699,43 99,81% 

    RAZEM 300 543,20 293 062,79 97,51% 

      
Z kolei nie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego następujących przedsięwzięć, 
zgłoszonych przez sołectwa: 

– sołectwo Malerzowice Wielkie: 

 zakup krawężników do altany przy placu zabaw, 

 Zagospodarowanie terenów zielonych przy siłowni i placu zabaw. 
 
 Na promocję Gminy w 2018r. wydano:  25 727,08 zł. Środki te zostały 
przeznaczone na: 
- organizację imprezy promocyjnej Złota Kosa – Turniej Żniwowania Metodami 
Tradycyjnymi – 13 174,08 zł; 
- Dni Gminy Łambinowice; 
- na wsparcie soleckich imprez promujących Gminę organizowanych przez sołectwa, 
szkoły, stadniny koni działające w Gminie; 
- na wyjazdy promocyjne delegacji samorządowych i soleckich – do partnerskiej Gminy 
Jasienica koło Bielska, na Dożynki Wojewódzkie, na Kongres Kobiet Wiejskich; 
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Kwotę 4005,63 zł. przeznaczono na współorganizację wydarzeń o charakterze 
kulturalnym z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego i promocyjnych związanych  
z Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach, w tym uroczystości patriotycznych, 
konkursów o randze wojewódzkiej oraz Łambinowickich Spotkań Muzealnych.  

Kwotę 4 629,57 zł. przeznaczono na współorganizację wydarzeń o charakterze 
sportowym, w tym wydarzeń o randze promocyjnej (Bal Mistrzów Sportu w Bielicach, 
Amatorski turniej Piłki Siatkowej w Mańkowicach, Finały Wojewódzkich 
Indywidualnych Biegów Przełajowych w Lasocicach). 
   

III. Inwestycje i remonty. 

 Infrastruktura drogowa  

  System drogowy gminy tworzony jest przez drogę krajową nr 46 relacji Kłodzko 
– Nysa – Opole – Częstochowa – Szczekociny oraz trzy drogi wojewódzkie: nr 405 
Niemodlin – Korfantów, nr 406 Nysa – Jasienica Dolna – Włostowa oraz nr 407 Nysa 
– Łącznik. Droga wojewódzka nr 406 jest główną osią komunikacyjną obszaru w ujęciu 
wschód-zachód. Gmina Łambinowice posiada dogodną sieć dróg powiatowych  
o łącznej długości 91,5 km, na którą składają się następujące odcinki: 1206O, 1522O, 
1523O, 1531O, 1532O, 1533O, 1534O, 1535O, 1536O, 1537O, 1559O, 1605O. 

Pozostałe drogi zlokalizowane na terenie naszej Gminy są kategorii gminnej 
oraz wewnętrznej. Ich zarządcą jest Wójt Gminy Łambinowice. 

W 2018 roku na drogach będących w zarządzie Gminy Łambinowice dokonano 
licznych zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie.  

Zmiana nawierzchni z gruntowej (tłuczniowej) na asfaltową wykonano na 
drogach w następujących miejscowościach: 
- Piątkowice (droga w kierunku WIBATECH); 
- Budzieszowice – w kierunku bloków; 
- Okopy, dz.nr 508; 
- Lasocice (droga wewnętrzna przez którą częściowo prowadzone są biegi    
  przełajowe); 
- Sowin (za przedszkolem). 

Wymiana uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na nowy dywanik asfaltowy 
została wykonana na następujących drogach:  
- Jasienica Dolna – droga w okolicy kościoła; 
- Drogoszów w kierunku RSP; 
- Łambinowice – ul. Leśna; 
- Łambinowice – ul. Tadeusza Zawadzkiego (parking przy kościele); 
- Mańkowice – droga w kierunku nowej kuźni. 
 

Dodatkowo na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Łambinowice zostały 
dobudowane nowe punkty oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bielice (3 pkt.), 
Mańkowice (3 pkt.), Łambinowice: Opolska (2 pkt.), Leśna (2 pkt.), Dworcowa (2 pkt.), 
Malerzowice Wielkie (2 pkt) oraz Jasienica Dolna (1 pkt.) 
 
Trasy piesze i rowerowe na terenie Gminy 

Przez gminę przebiega trasa pieszo-rowerowa Skrajem Dawnej Puszczy o dł. 
21,4 km. Wiedzie ona przez tereny gminy Łambinowice i Korfantów, leśnictwa Kuźnica 
Ligocka, nadleśnictwa Tułowice oraz obrębu Tułowice. Na obszarze gminy 
Łambinowice ścieżka obejmuje lasy sklasyfikowane jako wypoczynkowe. Ścieżka 
rozpoczyna się na terenie pozostałości parku podworskiego w Wierzbiu (gm. 
Łambinowice), a kończy na parkingu leśnym w okolicach Sowina (gm. Łambinowice).  
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Ścieżka rowerowa „Śladami Pamięci” znajduje się w Miejscu Pamięci Narodowej  
w Łambinowicach. W ciągu trasy znajdują się: 
- Stary Cmentarz Jeniecki; 
- Centralne Muzeum Jeńców Wojennych; 
- Cmentarz Ofiar Obozu Pracy 1945-46; 
- Zabudowania dawnych baraków (STALAG); 
- Pomnik Powstańców Warszawskich; 
- Pomnik Martyrologii Jańców Wojennych. 
 
Wykaz zadań w zakresie dróg zrealizowanych w 2018r. 

LP. 

Inwestycje 

Ogółem 
poniesione 

koszty 
Finansowanie zewnętrzne 

zł źródło Kwota 

1 Opracowanie projektu budowlano 
wykonawczego na budowę drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w 

miejscowości Mańkowice (droga w 
kierunku cmentarza) 19583,00   

2 Budowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości Piątkowice 

(kierunek WIBATECH) 311490,03 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego 

(były FOGR) 97087,63 

3 Remont drogi wewnętrznej w 
Jasienicy dolnej w zakresie ułożenia 
dywanika asfaltowego na drodze w 

okolicy kościoła 132258,26   

4 Remont drogi gminnej w okolicy 
kapliczki i RSP w miejscowości 

Drogoszów 44251,59   

5 Remont drogi wewnętrznej od drogi 
powiatowej w kierunku bloków w 

miejscowości Budzieszowice 40795,80   
6 Remont drogi gminnej ul. Leśna w 

miejscowości Łambinowice 122212,25   
7 Budowa zjazdu na teren boiska i 

placu zabaw w miejscowości 
Drogoszów 7999,80   

8 Remont drogi wewnętrznej dz. nr 508 
w miejscowości Okopy 67432,14   

9 Budowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości Lasocice 70150,15   

10 Remont drogi wewnętrznej dz. nr 359 
oraz 354 w miejscowości Sowin 100792,37   

11 Remont nawierzchni asfaltowej, 
remont chodnika oraz wymalowanie 

miejsc postojowych w okolicy kościoła 
(ul. Zawadzkiego w Łambinowicach) 65827,05   

12 Roboty remontowe dróg 
wewnętrznych (Bielice przy stawku) 44053,40   

13 Remont nawierzchni asfaltowej w 
kierunku kuźni w Mańkowicach 93952,02   

14 Wykonanie odwodnienia drogi 
wewnętrznej w okolicy OSP w 
miejscowości Budzieszowice 7109,06   

15 Dobudowa oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Bielice 23000,00   
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16 Dobudowa oświetlenia ulicznego w 
ciągu drogi powiatowej w 

Mańkowicach 25000,00   
17 Dobudowa oświetlenia ulicznego w 

ciągu dróg ul. Opolska i Leśna w 
Łambinowicach 39000,00   

18 Dobudowa oświetlenia ulicznego w 
ciągu drogi powiatowej w 
Malerzowicach Wielkich 15000,00   

19 Dobudowa oświetlenia ulicznego w 
ciągu drogi gminnej- ul. Dworcowa w 

miejscowości Łambinowice 18999,99   
20 Dobudowa oświetlenia ulicznego w 

Jasienicy Dolnej (1 punkt 
oświetleniowy od strony 

Budzieszowic) 7000,00   
21 Zabudowa 3 naświetlaczy na 

istniejących słupach w okolicy 
kościoła w miejscowości Wierzbie 6000,00   

22 Pozostałe roboty remontowe dróg 
gminnych i wewnętrznych na terenie 

Gminy Łambinowice 119211,82   
23 Współfinansowanie zadania pn. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej w 
miejscowości Wierzbie 120000,00   

 Wydatki ogółem    

 

 Pozostałe zadania: 

Lp. Nazwa zadania Poniesione koszty 

Finansowanie 
zewnętrzne 

źródło kwota 

1 Zagospodarowanie terenu przy boisku 
sportowym na teren rekreacyjny (altana, plac 
zabaw) w Jasienicy Dolnej 

20 380,35 
(w tym 3 053,02 
dodatkowo z budżetu 
gminy) 

Starostwo 
Powiatowe 

4 000,00 

2 Budowa świetlicy wiejskiej w Malerzowicach 
Wielkich 

61 509,05 - 0,00 

3 Aktualizacja ekspertyzy dot. elementów 
konstrukcyjnych sali Pandora oraz projekt 
budowlano-wykonawczy remontu sali w 
Łambinowicach 

79 950,00 - 0,00 

4 Utworzenie klubu SENIOR+ w Jasienicy Dolnej 
138 040,00 

Budżet 
państwa 

76 000,00 

 
 

Lp. Nazwa zadania Poniesione koszty 

Finansowanie 
zewnętrzne 

źródło kwota 

1 Remont świetlicy wiejskiej w Drogoszowie 24 703,93 
(w tym 17 703,93 
dodatkowo z budżetu 
gminy) 

- 0,00 

2 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w 
Mańkowicach 

102 826,57 
(w tym 74 850,62 

- 0,00 
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dodatkowo z budżetu 
gminy) 

3 Remont wieży OSP w Wierzbiu 36 529,85 - 0,00 

 
  

LP. 

Inwestycje 

Ogółem 
poniesione 

koszty 
Finansowanie zewnętrzne 

zł źródło Kwota 

1 Wymiana szamba przy budynku WDK 
w Jasienicy Dolnej 18 289,10   

2 Przebudowa przyłącza 
wodociągowego do budynku Urzędu 
Gminy w Łambinowicach 13 526,79   

3 Budowa zbiornika na ścieki sanitarne 
przy OSP w Budzieszowicach 17 726,56   

 Wydatki ogółem 49 542,45   

 

IV. Gospodarka mieszkaniowa. 

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie najmem lokali komunalnych                          
i socjalnych. Lista osób zakwalifikowanych oczekujących na najem lokalu mieszkal-
nego obejmuje 21 rodzin. Z uwagi na kryteria dochodowe na lokal socjalny oczekuje 
11 rodzin, a na lokal komunalny 10 rodzin. 

Gmina Łambinowice posiada w swoich zasobach mieszkaniowych 51 mieszkań  
o łącznej powierzchni 2723 m2 w tym 10 socjalnych o powierzchni 418 m2 oraz                              
1 mieszkanie wynajmowane na podstawie karty nauczyciela. 

Infrastruktura techniczna mieszkaniowych zasobów gminy na 31.12.2018: 

Na ogólną liczbę 51 mieszkań do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 15 
mieszkań, pozostałe mieszkania podłączone są do bezodpływowych zbiorników na 
nieczystości płynne,  7 mieszkań jest podłączonych do zbiorowego centralnego 
ogrzewania – lokalne kotłownie dla budynków, pozostałe mieszkania ogrzewane są 
przez centralne ogrzewanie etażowe i  piece stałopalne. 

Zmiana stanu zasobów mieszkaniowych w latach 2017-2018  
Z gminnych zasobów mieszkaniowych ubyło 10 mieszkań w tym:  

- przekazane na inne cele lub zlikwidowane 4 mieszkania, 
- sprzedano  6 mieszkań. 

Średnie stawka za czynsz to 2,65 zł/m2 w mieszkaniach komunalnych i 0,74 
zł/m2 w mieszkaniach socjalnych. 

W 2018 r dla lokatorów gminnych zasobów mieszkaniowych wypłacono 87 
dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 16 174,00 zł 
Koszty utrzymania mieszkań i lokali użytkowych w tym : 
- koszty eksploatacji i zarządu to 30 500,00zł 
- koszty świadczonych usług -dostawa wody i odprowadzanie ścieków 41500,00zł 
Koszty dostarczanych mediów są kosztami obciążającym indywidualnie lokatorów. 
W ramach pozyskanych środków zewnętrznych  wykonano część  prac remontowe 
budynku po byłej szkole w Sowinie z przeznaczeniem do ponownego użytku jako                      
4 mieszkania komunalne dla około  16 osób 
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W tym celu zostały zakupione materiały potrzebne do wykonania części prac w 2018 
r na ok. 61 tyś zł /środki z programu/. 
W 2018 r wykonano częściowy remont dachu w 2 budynkach , zmodernizowano 
centralne ogrzewanie etażowe w 2 lokalach. 
 

V. Ochrona środowiska. 

Na terenie Gminy Łambinowice funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków, tj.  
w Łambinowicach oraz Lasocicach. Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzysta 100 
% mieszkańców miejscowości skanalizowanych oraz nieskanalizowanych. 

W październiku 2017 r. została zgłoszona do Urzędu Gminy w Łambinowicach 
sprawa nielegalnego składowania odpadów na prywatnej działce nr 619/4  
w Łambinowicach, o czym Urząd Gminy niezwłocznie poinformował organy ścigania. 
Ze względu na zawiłość sprawy oraz pojawienie się podczas przesłuchań, nowych 
dowodów, postępowanie toczy się do dnia dzisiejszego.  

Na terenie Gminy Łambinowice sukcesywnie pojawiają się dzikie składowiska 
odpadów różnej wielkości, które są usuwane przez Urząd Gminy w Łambinowicach, 
sprawców oraz właścicieli gruntów. 

W 2018 r. wysypisko odpadów komunalnych w Okopach zostało sprzedane 
firmie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Warszawska 6 lok.32, 15-063 
Białystok. W/w firma wystąpiła do Wójta Gminy Łambinowice w dniu 12.02.2019r.                         
z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej na realizacje przedsięwzięcia                                
,,Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne                                     
o pojemności ponad 25 tysięcy ton, w miejscowości Okopy, gmina Łambinowice, 
powiat nyski, województwo opolskie”. Celem rekultywacji składowiska odpadów 
komunalnych w Okopach będą tereny leśne.    

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, INSTYTUCJI I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY ŁAMBINOWICE: 

L.p. Regon 
firmy 

Nazwa firmy Adres firmy, telefon Rodzaj prowadzonej 
działalności i rodzaj 

zanieczyszczeń 

1 531308675 
Wspólnota Mieszkaniowa 

„OSIEDLE” 
48-315 Jasienica Dolna 

tel.  4359671 

Ogrzewanie budynków 
mieszkalnych 

wielorodzinnych, ścieki 

2 000439724 
Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Prudniku 

ul. Prążyńska 1 

48-316 Łambinowice 
ul. Budzieszowicka 3 

tel. 4311431 

 
   Produkcja twarogów 
      i masła 
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tel. 4311431 

3 530911091 
Przedsiębiorstwo prod. i 

przetw. Rol-spoż. 
ROLSTART 

Lasocice 
48-315 Jasienica Dolna 

tel. 4359728 

    Produkcja roślinna 

4 531364946 
Spółka z o.o. 

MIESZKO 
48-315 Jasienica Dolna 

tel. 4359615 
    Skup zboża, handel  
    opałem i nawozami 

5 000488160 Spółdzielnia Mieszkaniowa 

48-316 Łambinowice 
ul. Obozowa 58 

tel. 4311341 
 

  Ogrzewanie 
budynków                      
       mieszkalnych  
     wielorodzinnych 

6 531104582 
Łambinowicka Fabryka 
Maszyn „CELPA” S.A 

48-316 Łambinowice 
ul. Dworcowa 1 

tel. 4311421 

  Produkcja maszyn  
  i urządzeń 

7 000475714 
Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna 

z. s Drogoszów 
48-315 Jasienica Dolna 

tel. 4359619 

    Produkcja roślinna 

8 1419882 
Zakład Gospodarki 

Komunalnej  

48-316 Łambinowice 
ul. Zawadzkiego 33 

tel. 4311317, 4311318 

  Gospodarka wodą,  
 ściekami, PSZOK,   

9 530583050 
Firma Fleszar S.C. 

Magdalena Sobieszek, 
Andrzej Fleszar 

48-316 Łambinowice 
ul. Zawadzkiego 33 

tel. 4311286 

 Hurtownia piwa i napoi 

10  
Wspólnota Mieszkaniowa 

Budzieszowice 

Budzieszowice 
48-316 Łambinowice 

 

Emisje do atmosfery, 
ścieki 

11 531684757 Transport samochodowy 

48-316 Łambinowice 
ul. Dworcowa 1 

tel. 4311305 w.236 
Janusz Suchanek 

Józef Biedroń 

  Usługi transportowe 

13 530859083 Mechanika pojazdowa 

Mańkowice 112 
48-316 Jasienica Dolna 

Mirosław Pitwor 
tel. 4359610 

Mechaniaka, 
blacharstwo  
lakiernictwo 
samochodowe 

14 

 Adam Bugno Zakład 
Betoniarsko-Kamieniarski 

Budzieszowice 7, 
48-316 Łambinowice 

48-316 Łambinowice 
Budzieszowice 7 

Adam Bugno 

    Zakład 
Betoniarsko-
Kamieniarski 

15 
 Mariusz Witecki MAR-TECH 

Piątkowice 62 B, 
48-315 Jasienica Dolna 

48-315 Jasienica Dolna 
Piątkowice 62 B 
Mariusz Witecki 

Obróbka oraz 
produkcja                       
elementów metalowych 

16 

 
531412846 

Urząd Gminy  Łambinowice 
ul. Gen. Zawadzkiego 29 
48-316  Łambinowice 

Wprowadzanie  gazów                                              
i  pyłów  do  powietrza,  
wprowadzanie  ścieków  
do  wód  lub  do  ziemi 

17 

 
001419882 

Zakład  Gospodarki  
Komunalnej 
w  Łambinowicach 

ul. Gen. Zawadzkiego 33 
48-316  Łambinowice 

Wprowadzanie  gazów   
i  pyłów  do  powietrza,  
wprowadzanie  ścieków                 
do  wód  lub  do  ziemi 

18 
 

001183646 
Publiczna  Szkoła  
Podstawowa 
w  Bielicach 

Bielice 102 
48-316  Łambinowice 

Wprowadzanie  gazów   
i  pyłów  do  powietrza, 

19 
 

530921280 
Publiczne  Przedszkole  w  
Bielicach 

Bielice  91 
48-316  Łambinowice 

Wprowadzanie  gazów   
i  pyłów  do  powietrza, 

20 
 

001183623 
 

Publiczna  Szkoła  
Podstawowa   
w  Jasienicy  Dolnej   

48-315  Jasienica  Dolna 
156 

Wprowadzanie  gazów  
 i  pyłów  do  powietrza 

21 
 

530582842 
Publiczne  Przedszkole 
w  Jasienicy  Dolnej 

48-315  Jasienica  Dolna 
156 

Kotłownia  wspólna   
ze  szkołą 

22 
 

530582902 
Publiczne  Przedszkole 
w  Łambinowicach 

ul. Szkolna 18 
48-316  Łambinowice 

Wprowadzanie  gazów   
i  pyłów  do  powietrza 
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23 
 

000555637 
 

Publiczna  Szkoła  
Podstawowa 
w  Łambinowicach 

ul. Obozowa 13 
48-316  Łambinowice 

Wprowadzanie  gazów   
i  pyłów  do  powietrza 

24 
 

532015337 
Zespół  Szkół 
w  Łambinowicach 

ul. Szkolna 2 
48-316  Łambinowice 

Wprowadzanie  gazów  
 i  pyłów  do  powietrza, 

 

Na dzień 1 stycznia 2018r. na mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 122 

kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 97 kg zmieszanych odpadów 

komunalnych, zaś pod koniec roku dane te przedstawiały się następująco: na 

mieszkańca/mieszkankę przypadało 93 kg selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych oraz 68 kg zmieszanych. Zmiana proporcji wynika z tego, że mieszkańcy 

lepiej segregują odpady komunalne oraz w gminie obecnie jest dużo pustostanów ze 

względu na to iż mieszkańcy przebywają za granicą i cześć młodzieży uczy się                                  

i zamieszkuje poza miejscem zameldowania. 

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy 

gminy gmina podjęła następujące działania: 

 Pielęgnacja terenów zielonych; 

 Usuwanie azbestu; 

 Nasadzenia drzew krzewów; 

 Opróżnianie szamb; 

 Zamiatanie placów i ulic; 

 Działania w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowych; 

 Współpraca z kołami łowieckimi; 

 Kontrola nielegalnego spalania odpadów organicznych; 

 Kontrola i usuwanie nielegalnych dzikich składowisk odpadów; 

 Powiadamianie policji o powstałych dzikich składowiskach odpadów oraz ustalanie 

sprawców. 

W 2018 roku wydano 67 decyzji i zaświadczeń na wycinkę drzew. Usuwano                          
w większości drzewa obumierające, suche i stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia 
i mienia. Od decyzji nie było odwołań, sprawy zostały załatwione zgodnie z prawem                    
i oczekiwaniami wnioskodawców. 
 

 Bezdomność zwierząt: 
Gmina realizuje swoje cele i zadania zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz 

gminnym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi. W związku z czym ma 
zawarte umowy ze schroniskiem dla psów i kotów, Funny Pets, Czartki 49b, Nyskim 
Pogotowiem Opiekuńczo-Adopcyjnym „Łapa”, Przychodnią weterynaryjną „Arka”                      
w Nysie, Przychodnią weterynaryjną  
w Łambinowicach, gospodarstwem rolnym w Mańkowicach i firmą Ekolas na odbiór 
padliny. 
Ponadto w Łambinowicach jest tymczasowe schronisko dla psów na wypadek ucieczki 
psa do czasu jego odnalezienia lub do czasu znalezienia nowego opiekuna. 

W 2018 roku 3 psy powróciły do właściciela, 12 psów znalazło nowego 
właściciela, 1 psa przekazano do schroniska w Czartkach. 
Na bieżąco są dokarmiane bezpańskie koty, a także w 100% poddawane sterylizacji 
aby zapobiec ich dalszemu rozmnażaniu. Współpraca z wolontariuszami i młodzieżą 
szkolną. Imprezy promujące pomaganie zwierzętom. 
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VI. Przedsiębiorcy. 

Na koniec 2018r. w rejestrze REGON figurowało 548 podmiotów 
gospodarczych, z czego 427 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą a 121 osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości 
prawnej. 

W 2018 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 57 nowych 
przedsiębiorców, zaś wyrejestrowano* 38 przedsiębiorców, w tym 33 osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą oraz 5 osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem 
działalności wyrejestrowanych podmiotów było budownictwo ( sekcja F).  
 
* WYREJESTROWANE Z REJESTRU REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ - W lipcu 2018 r. automatycznie 
wykreślono z rejestru REGON podmioty, które utraciły zdolność prawną na mocy art. 3 ustawy z dnia 28.11.2014 r. o zmianie 
ustawy o KRS i niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.1942). 
 

VII. Planowanie przestrzenne.  
 

W 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych 
było 62 % powierzchni gminy.  

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym wprowadza obowiązek wyznaczania w studium obszarów, dla których 
należy sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w tym 
obszarów wymagających zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne.  

Z przeprowadzonych w ramach studium analiz wynika, że na terenie gminy 
znajdują się wsie rozwojowe oraz wielofunkcyjne tereny rozwojowe, co oznacza, że 
dla prowadzenia działalności winny posiadać miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, jako podstawy prawnej eliminującej konieczność wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy.  

Zgodnie z powyższym należy dążyć do uchwalenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Mańkowice, Bielice, Malerzowice Wielkie, 
Drogoszów, Piątkowice i Lasocice.  

W 2018 r. wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Inwestycje te dotyczyły budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia 
drogowego.  

W poprzednim roku wydano 9 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 4 decyzje 
dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2 decyzje dotyczące zabudowy 
usługowej oraz 2 decyzje dotyczące zabudowy innej.  

 

 

VIII. Mieszkańcy gminy 

W 2018 roku liczba mieszkańców Gminy Łambinowice zmniejszyła się o 64 osoby 

i na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 7393 osób, w tym 3842 kobiet i 3551 

mężczyzn.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 Liczba dziewcząt  w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wyniosła 549,                  

a liczba chłopców 483, 
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 Liczba kobiet  w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 2236, a liczba 

mężczyzn  w wieku produkcyjnym (15-64 lat) wynosiła 2586, 

 Liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1057, a liczba mężczyzn 482. 

W 2018 roku urodziło się w gminie 48 osób, w tym 31 dziewczynek i 17 chłopców,    

a zmarły 74 osoby - w tym 32 kobiety i 42 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny 

w 2018 roku był ujemny o 26 osób. Najczęstsze przyczyny zgonów to: zatrzymanie 

krążenia/ niewydolność krążenia i oddychania oraz choroby nowotworowe. Nie 

odnotowano zgonów niemowląt w 2018 roku. 

IX. Sprawy obywatelskie. 

Na terenie Gminy w 2018 r. funkcjonowało 17 organizacji pozarządowych – 

stowarzyszeń, w tym m.in.10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 4 Kluby 

Sportowe i jedna Szkółka Piłkarska działająca w ramach Gminnego Zrzeszenia 

Ludowe Zespoły Sportowe w Łambinowicach, 1 Koło Gospodyń wiejskich  

w Piątkowicach, Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta i Caritas 

Diecezji Opolskiej.   

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

zlecono wsparcie wykonania następujących zadań publicznych: 

- zadanie ”Prowadzenie stacji leczenia i świadczenie usług pielęgniarskich w miejscu 

zamieszkania pacjenta na terenie Gminy Łambinowice”; wpłynęła 1 oferta i wybrano 

ofertę organizacji Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu, opiewającą na kwotę 

30 000,00 zł. – zadanie zostało wykonane; 

- zadanie ”Organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz jej 

wydawanie”; wpłynęła 1 oferta i wybrano ofertę organizacji Koło Bielickie Towarzystwa 

Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bielicach, opiewającą na kwotę 6 000,00 zł – zadanie 

zostało wykonane; 

- zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”; wpłynęła 1 oferta  

i wybrano ofertę organizacji Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe  

w Łambinowicach, opiewającą na kwotę 120 000,00 zł – zadanie zostało wykonane. 

Ponadto Spółdzielnia Socjalna „PARASOL” z siedzibą w Nysie, na podstawie art. 19a 

ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, złożyła ofertę na wsparcie realizacji 

zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Zadanie było wykonywane 2019 

roku. 

 

 

X. Ochrona zdrowia. 

Na terenie gminy zrealizowano Program zdrowotny pn.: 

„Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla 

mieszkańców Gminy Łambinowice na lata 2018-2019” i na jego realizację z budżetu 

Gminy przeznaczono kwotę 7 084,00 zł. Z Programu skorzystało 29 mieszkańców 

Gminy. 
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W gminie funkcjonowały następujące podmioty ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej:  
- Józef Murawski Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej SANMED sp. z o.o.                                   
w Łambinowicach i Jasienicy Dolnej;  
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VITA” w Łambinowicach;  
- MEDISTICA Centrum Zdrowia w Łambinowicach;  
- Gabinet Stomatologiczny Zdzisława Wolańska w Łambinowicach.  

Ponadto na terenie Gminy funkcjonowały 2 apteki zlokalizowane                                           
w Łambinowicach oraz 1 punkt apteczny w Jasienicy Dolnej.  
 

XI. Bezrobocie. 

Stopa bezrobocia na terenie gminy Łambinowice kształtowała się na podobnym 
poziomie  na przestrzeni roku 2018 a mianowicie  2,5% - 3,0%. 
Szczegółowe dane z wybranych czterech miesięcy 2018 r. kształtują się następująco: 
- Lipiec 2018 – liczba bezrobotnych 188 
- Sierpień 2018 – liczba bezrobotnych 189 
- Wrzesień 2018 – liczba bezrobotnych 187 
 - Października 2018 – liczba bezrobotnych 184 

Dla porównania na dzień 31 grudnia 2016 r. liczba bezrobotnych wynosiła 271 
osób natomiast na dzień 31 grudnia 2016 r. 224 osoby. Z powyższego wynika, że                           
w 2018 roku utrzymywała się tendencja spadkowa.  
 

XII. Zebrania wiejskie. 
W 2018 roku odbyło się 23 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. 

Na poszczególnych zebraniach wiejskich frekwencja kształtowała się następująco: 

 na zebraniu w sołectwie Sowin, które odbyło się 12 lutego 2018 r. frekwencja 
wynosiła 6,4%, 

 na zebraniu w sołectwie Sowin, które odbyło się 28 sierpnia 2018 r. frekwencja    
wynosiła 4,6%, 

 na zebraniu w sołectwie Mańkowice, które odbyło się 22 stycznia 2018 r. 
frekwencja    
wynosiła 6,4%, 

 na zebraniu w sołectwie Mańkowice, które odbyło się 22 sierpnia 2018 r. 
frekwencja wynosiła 2,2%, 

 na zebraniu w sołectwie Budzieszowice, które odbyło się 8 lutego 2018 r. 
frekwencja wynosiła 4,2%, 

 na zebraniu w sołectwie Budzieszowice, które odbyło się 4 września 2018 r.  
frekwencja wynosiła 2,3%, 

 na zebraniu w sołectwie Malerzowice Wielkie, które odbyło się 5 lutego 2018 r. 
frekwencja wynosiła 7,22%, 

 na zebraniu w sołectwie Malerzowice Wielkie, które odbyło się 23 sierpnia 
2018r. frekwencja wynosiła 3,4%, 

 na zebraniu w sołectwie Wierzbie, które odbyło się 6 lutego 2018 r. frekwencja       
wynosiła 4,2%, 

 na zebraniu w sołectwie Wierzbie, które odbyło się 16 sierpnia 2018 r. 
frekwencja wynosiła 4,7%, 

 na zebraniu w sołectwie Okopy, które odbyło się 24 stycznia 2018 r. frekwencja 
wynosiła 16,21%, 



20 
 

 na zebraniu w sołectwie Okopy, które odbyło się 14 sierpnia 2018 r. frekwencja 
wynosiła 6,3%, 

 na zebraniu w sołectwie Jasienica Dolna, które odbyło się 23 stycznia 2018 r. 
frekwencja wynosiła 4,4%, 

 na zebraniu w sołectwie Jasienica Dolna, które odbyło się 14 sierpnia 2018 r. 
frekwencja wynosiła 5,7%, 

 na zebraniu w sołectwie Lasocice, które odbyło się 16 lutego 2018 r. frekwencja 
wynosiła 2,9%, 

 na zebraniu w sołectwie Lasocice, które odbyło się 24 sierpnia 2018 r. 
frekwencja wynosiła 4,7%, 

 na zebraniu w sołectwie Drogoszów, które odbyło się 29 stycznia 2018 r. 
frekwencja wynosiła 12,8%, 

 na zebraniu w sołectwie Drogoszów, które odbyło się 14 sierpnia 2018 r. 
frekwencja wynosiła 11,5%, 

 na zebraniu w sołectwie Szadurczyce, które odbyło się 19 lutego 2018 r. 
frekwencja wynosiła 12,6%, 

 na zebraniu w sołectwie Szadurczyce, które odbyło się 21 sierpnia 2018 r. 
frekwencja wynosiła 13,7%, 

 na zebraniu w sołectwie Piątkowice, które odbyło się 01 lutego 2018 r. 
frekwencja wynosiła 6,02%, 

 na zebraniu w sołectwie Piątkowice, które odbyło się 22 sierpnia 2018 r. 
frekwencja wynosiła 7,5%, 

 na zebraniu w sołectwie Łambinowice, które odbyło się 30 stycznia 2018 r. 
frekwencja wynosiła 0,7%, 

 na zebraniu w sołectwie Łambinowice, które odbyło się 22 sierpnia 2018 r. 
frekwencja wynosiła 2,5%, 

 na zebraniu w sołectwie Bielice, które odbyło się 13 lutego 2018 r. frekwencja 
wynosiła 2,0%, 

 na zebraniu w sołectwie Bielice, które odbyło się 14 sierpnia 2018 r. frekwencja 
wynosiła 2,2%. 

 
XIII. Informacja publiczna. 
Do urzędu wpłynęło  w 2018 roku 34 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.  
Dotyczyły one: 
  udostępnienia kserokopii wszystkich umów podpisanych przez Urząd w 2017 r., 
 stosowania instytucji posiedzenia w trybie współdziałania, 
 podjętych uchwał i stosowanych rozstrzygnięć, 
 wynagrodzenia sekretarza gminy, 
 usług świadczonych przez firmy ochroniarskie i sprzątające, 
 prowadzonych przez urząd mediów (radio, gazeta, telewizja) 
 informacji z ostatnich trzech lat o przetargach na obsługę prawną jednostki, 
 podróży służbowych zagranicznych Wójta i korzyści jakie z nich wyniknęły, 
 stawek za zajęcie oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury                    

telekomunikacyjnej w pasie dróg gminnych, 
 udostępnienia listy organizacji pożytku publicznego wraz z danymi kontaktowymi; 
 udostępnienia danych dot. klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych   oraz 

wysokości dotacji im przyznanych w 2018 r. 
 udostępnienia danych dot. tworzenia nowych miejsc w żłobkach i klubach seniora, 
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 oprogramowania do elektronicznej obsługi zamówień publicznych, elektronicznego 
zarządzania dokumentacją, elektronicznego obiegu dokumentów, BIP oraz 
podpisu elektronicznego, 

 opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 
 usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, 
 zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 
 współpracy z PHU Komunalnik, 
 gospodarki odpadami komunalnymi, 
 przy użyciu jakich pojazdów PHU Komunalnik realizuje wykonanie umowy, 
 spożywanie alkoholu na imprezach plenerowych, 
 odpowiedź na pytania dot. gospodarki odpadami z fundacji Eko Patrol, 
 planów inwestycyjnych budowy hali sportowej w Łambinowicach, 
 portalu elektronicznego zamówień publicznych wdrażanego w jednostce w związku 

z obowiązkiem używania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach                  
o udzielenie zamówienia od 18 października 2018r., wynikającym z przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 informacji na jakim etapie jest procedowanie projektu planu zagospodarowania 
przestrzennego dla linii 110kV na terenie gminy Łambinowice, 

 informacji o wnioskach o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Wierzbie i możliwościach jego zmiany, udostępnienie 
wniosku o dofinansowanie w ramach programu MRPiPS ”Nowe horyzonty aktywnej 
integracji w środowisku lokalnym, 

 podanie nazw wsi, sołectw, przysiółków na terenie Gminy Łambinowice,  
 zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych w kadencji 2010 – 2014, 2014 

– 2018, struktury wiekowej mieszkańców, spółek prawa handlowego, w których 
gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem, obcokrajowców pracujących na 
terenie Gminy, stawek podatkowych, czynszu za loka komunalny, mediów, 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkań komunalnych, 

 kwot przeznaczonych na poszczególne inwestycje, 
 zawartych umów w zakresie doradztwa podatkowego, 
 wysokości środków przeznaczonych w budżecie na rok 2018 na opracowanie 

aktualizacji Planu Ochrony Środowiska oraz aktualizację programu Usuwania 
Azbestu wraz z inwentaryzacją, 

 kwot wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązań w przedziale 1. Pożyczki 
udzielone przez NFOŚiGW i WFOŚiGW lub skarb państwa, 2. Papiery 
wartościowe, 3. Kredyty, 4. Pozostałe, 

W 100% wniosków które wpłynęły informacja została udostępniona wnioskodawcy                   
w ustawowym terminie. 
 
XIV. Edukacja. 

W Gminie Łambinowice  w 2018 r. funkcjonowało 11 publicznych placówek 
oświatowych (3 zespoły i 7 jednostek samodzielnych) w tym;  
- 6 przedszkoli (2 w zespołach) prowadzonych przez gminę,   
- 5 szkół podstawowych (2 w zespołach) w tym 3 prowadzone przez gminę 
 i 2 prowadzone przez inne organy,  
- 1 gimnazjum - w zespole,  
- 1 szkoła branżowa - w zespole,   
- 1 liceum  ogólnokształcące (bez uczniów) - w zespole. 
W szkołach na terenie gminy nie ma oddziałów integracyjnych ani specjalnych, nie ma 
również oddziałów przedszkolnych w szkołach. W porównaniu do roku ubiegłego 
sytuacja nie uległa zmianie. 
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W roku szkolnym rozpoczynającym się w 2018 r. 2 uczniów korzystało                        
z nauczania indywidualnego, 1 uczeń ze zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,                     
w szkołach 15 uczniów  korzystało z kształcenia specjalnego (w tym 1 uczeń                         
z indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) oraz 2 dzieci  
w przedszkolach, dodatkowo dla 5 dzieci organizowano wczesne wspomaganie 
rozwoju. 

W roku ubiegłym kształceniem specjalnym objętych było 13 uczniów                         
w szkołach i 2 w przedszkolu (w tym 1 uczeń objęty zajęciami rewalidacyjno-
wychowawczymi), 2 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego, indywidualne 
ścieżki kształcenia jeszcze nie istniały. W zakresie potrzeb kształcenia specjalnego 
widoczna jest tendencja rosnąca. 

 
W 2018 r. z budżetu gminy wydatki związane z oświatą wyniosły 11 661 958,85 

zł (38,45 % wydatków z budżetu gminy), w tym na zadania nieobjęte subwencją 
oświatową; organizację dowozów uczniów 402 834,18 zł. i sport szkolny 34 275,60 zł. 
W roku ubiegłym wydatki te wyniosły 11 197 122,98 zł  (36,90 % budżetu gminy) 
 
Wydatki gminy w 2018 r. na funkcjonujące na jej terenie placówki wraz z  odpowiednim 
udziałem wydatków jednostki obsługującej ZEAO wyniosły: 

a) na funkcjonowanie szkół 9 222 873,10 zł (7 491 356,29 zł szkoły gminne                             
z udziałem ZEAO, 627088,75 zł szkoła stowarzyszeniowa w Mańkowicach                      
i 1 104 428,06 zł szkoła stowarzyszeniowa w Lasocicach), z czego 6 772 
573,94 zł (73,43 %) pokryte zostało z subwencji oświatowej i dotacji, 
przekazanej z budżetu państwa na zadania szkół i  73 720,91 zł (0,8 %)                    
z opłat rodziców za wyżywienie w szkołach, (w roku ubiegłym 8 629 486,36 
pokryte w 79,75 % z subwencji i dotacji), 

b) na zadania przedszkolne (zadanie własne gminy) 2 163757,34 zł, z czego 677 
877,88 zł (31,33 %) pokryte zostało z części subwencji oświatowej                                       
i dotacji, przekazanej z budżetu państwa na zadania przedszkolne oraz 121 
088,88 zł (5,4 %) z  wpłat innych gmin za wychowanie przedszkolne                           
i z opłat rodziców za wyżywienie i ponadprogramowe wychowanie 
przedszkolne, (w roku ubiegłym 2130 646,20  pokryte w 27,18 %                                 
z subwencji i dotacji), 

 
Widoczna jest tendencja malejąca udziału budżetu państwa w wydatkach szkolnych             
i rosnąca w wydatkach przedszkolnych (planowany ustawą wzrost dotacji na                         
1 przedszkolaka z 414 zł w 2013 do 1 506 zł w 2022 roku). 

 
We wrześniu 2018 r. naukę w szkołach rozpoczęło 600 uczennic i uczniów,                  

w tym; w  szkołach podstawowych 502 (w tym 384 w szkołach gminnych i 118                  
w szkołach prowadzonych przez inne organy), 64 w gimnazjum i 34 w szkołach 
zawodowych. 

We wrześniu 2017 roku było ogółem 609 ucz. w tym 438 w szkołach 
podstawowych. Wzrost liczby uczniów szkół podstawowych jest pozorny bo wynika  
z reformy i pozostania kolejnego rocznika w strukturach tych szkół. Ogólna ilość 
uczniów w naszej gminie jednak ciągle i systematycznie maleje. Widoczne jest to                                 
w przedszkolach; we wrześniu 2018 było 203, we wrześniu 2017 było 211 dzieci,  
a w 2016 było 223 dzieci. Od przyszłego roku będzie możliwe porównanie ilości 
uczniów w szkołach podstawowych. 
 



23 
 

  W szkołach odbywała się nauka języka obcego dla wszystkich uczniów od kl. I 
- języka angielskiego, a dla uczniów kl. VII i VIII języka niemieckiego. W 4 szkołach 
podstawowych na terenie gminy są uczniowie uczący się języka niemieckiego jako 
języka mniejszości narodowej; w Szkole Podstawowej w Łambinowicach 16 uczniów 
(6,2 % uczniów szkoły), w  Szkole Podstawowej w Bielicach 26 uczniów (40,0 % 
uczniów szkoły), w Szkole Podstawowej w Jasienicy Dolnej 42 uczniów (71,2 % 
uczniów szkoły), w Szkole Podstawowej w Lasocicach 41 uczniów (68,3 % uczniów 
szkoły). W roku ubiegłym w Szkole Podstawowej w Łambinowicach nie było takich 
uczniów (0 % uczniów szkoły), w  Szkole Podstawowej w Bielicach 30 uczniów (51,7 
% uczniów szkoły), w Szkole Podstawowej w Jasienicy Dolnej 40 uczniów (75,5 % 
uczniów szkoły), w Szkole Podstawowej w Lasocicach 52 uczniów (98,1 % uczniów 
szkoły). W związki z tym, że w kl. VII i VIII dochodzi obowiązek nauki 2 języków obcych, 
rodzice tych uczniów wycofują wniosek o naukę języka niemieckiego jako języka 
ojczystego, a dzieci kontynuują nauką języka niemieckiego jako języka obcego. 
Sytuacja jest niejasna ze względu na brak uregulowań prawnych w tej kwestii 
i  zmiennych interpretacji istniejących przepisów prawa. 
Poniżej zestawienie danych o liczbie uczniów objętych nauką języka mniejszości 
narodowej: 
 

Lp. 
Wrzesień 
roku 

liczba 
uczniów 

liczba szkół 

1. 2011 0 0 

2. 2012 11 1 

3. 2013 8 1 

4. 2014 76 3 

5. 2015 96 3 

6. 2016 121 3 

7. 2017 122 3 

8.  2018 125 4 

 
Przed 2012 rokiem takich uczniów wcześniej nie było. 
 

Przeciętnie w jednym oddziale - klasie szkół podstawowych w 2018 r. było 
średnio 10,72 ucznia. Najwięcej w szkole w Łambinowicach średnio – 16,27 uczniów 
w klasie, najmniej w szkole w Mańkowicach – 6,96 średnio uczniów                                                     
w klasie. Średnia ta systematycznie maleje; w roku 2017 wynosiła 10,91 ucznia na 
oddział, a w 2016 było 11,44. Potwierdza to malejącą liczbę uczniów                                             
w zwiększonej liczbie oddziałów. 

 
Do gminnych przedszkoli we wrześniu 2018 r. uczęszczało 203 dzieci. 

Najwięcej do przedszkola w Łambinowicach – 104, w Bielicach i Jasienicy Dolnej po 
25, w Lasocicach 23, w Mańkowicach i Sowinie po 13 dzieci. Stanowi to 81%                                  
z wszystkich zorganizowanych w  przedszkolach 250 miejsc. Średnioroczna ilość 
dzieci zapisanych do przedszkola w gminie w 2018 roku wynosiła 218,17 dzieci.                       
W 2017 roku średnioroczna ilość dzieci w  przedszkolach wynosiła  225,4. 
 

W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę w roku 2018 r. 
zatrudniano średnio, w przeliczeniu na pełne etaty: 82,7 nauczycielek                                         
i nauczycieli, w tym 0,40 nauczycieli stażystów, 6,33 nauczycieli kontraktowych, 11,30 
nauczycieli mianowanych, 64,69 nauczycieli dyplomowanych, nie było nauczycieli   
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z tytułem profesora oświaty (dane przyjęte do obliczeń średnich wynagrodzeń). W roku 
poprzednim było średnio; 78,32 nauczycielek i nauczycieli,  w tym 1,33 nauczycieli 
stażystów, 3,06 nauczycieli kontraktowych, 12,86 nauczycieli mianowanych, 61,07 
nauczycieli dyplomowanych. 

W ciągu 2018 r. nie było w szkołach zwolnień nauczycieli.  
Wzrost ogólnej liczby zatrudnionych nauczycieli jest związany z reformą 

oświaty; zwiększenie ogólnej ilości oddziałów, w których uczą się dzieci z 2 roczników 
kl. VII i VIII.  
 

W 2018 roku 64 uczniów gimnazjum przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego, 
a uczniów ZSZ do egzaminu zawodowego. W roku ubiegłym egzamin pisało 58 
uczniów. Średnia ilość zdobytych punktów w % przez uczniów w naszym gimnazjum: 
- w części humanistycznej; z języka polskiego 64,4%  (4 stanin - poziom niżej średni), 
z historii  i wiedzy o społeczeństwie 55,2% (5 stanin - poziom średni), 
- w części matematyczno-przyrodniczej; z matematyki 45,0% (4 stanin - poziom niżej 
średni),  z przedmiotów przyrodniczych 52,8% (5 stanin – poziom średni), 
- w części językowej;- z języka angielskiego; poziom podstawowy  61,1% (4 stanin - 
poziom niżej średni), poziom rozszerzony 41,4%, - z języka niemieckiego; poziom 
podstawowy 50,7 % (5 stanin - poziom średni), poziom rozszerzony 22,6%. 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe organizowany przez OKE zdawało 15 
uczniów i 6 uczniów egzaminy czeladnicze. Wśród zdających egzamin 
przeprowadzany przez OKE, egzamin pisemny zdało 80,0%, a egzamin praktyczny 
zdało 86,7 uczniów. W sprawie wyników egzaminów czeladniczych brak danych 
(zaświadczenie o wyniku egzaminu otrzymują pracodawcy młodocianych 
pracowników). 
 

Od września 2018 roku około 278  dzieci i uczniów dojeżdża do przedszkoli                       
i szkół organizowanym przez gminę transportem, stanowiło to 46,33 wszystkich dzieci 
i uczniów. We wrześniu 2017 r. dojeżdżało około 332 uczniów, czyli 54,52 %. 

Tendencja spadkowa jest spowodowana wygaszaniem gimnazjum. 

XV. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji: 

Samorządowa Instytucja Kultury:  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Łambinowicach, w którego skład wchodzą:                                                                                                                        
1. Świetlice środowiskowe GOKSiR  działające w systemie stałym: 

 Łambinowice  

 Bielice  

 Budzieszowice  

 Mańkowice  

 Jasienica Dolna  
II. Grupy artystyczne:  

 zespół wokalny „ SŁONKO” Łambinowice,  

 zespół wokalny „Fantazja” Bielice.  
 
 
 
2. Koła / sekcje:  
  Modelarnia redukcyjna , Studio Piosenki, Grupy taneczne   ( I grupa  5-6 lat  ,                        
II grupa  klasy: I-IV,  III grupa  klasy: od V),  Aerobik- Zajęcia fitness, Dyskusyjne Kluby 
Książki,  „Pokolenie plus”- Seniorzy,  Zajęcia plastyczne,  Zajęcia teatralne, Centrum 
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kształcenia – Wioska internetowa ( bezpłatny dostęp do szerokopasmowego 
Internetu), Nieformalna grupa AKTYWNY SENIOR,  „ORLIK”- zajęcia rekreacyjno-
sportowe w różnych dziedzinach sportowych, Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Łambinowicach, zrzeszających ok. 265 mieszkanek i mieszkańców.                                                                                                                                                

W  ich ramach zorganizowano zajęcia, przedsięwzięcia teatralne, wokalne, 
które można zaklasyfikować jako plastyczne, techniczne, taneczne, informatyczne,  
teatralne, sportowe, sportowo-rekreacyjne, literackie, seniora, dyskusyjne, koło 
gospodyń.                                                                                   

 
UCZESTNICY ZAJĘĆ W UJĘCIU ILOŚCIOWYM: 

 

 

Należy zwrócić uwagę na zdecydowane zwiększenie w liczbie uczestników zajęć 
tanecznych. Duże zainteresowanie zajęciami dzieci oraz rodziców spowodowało 
zwiększenie liczby grup, powstała nowa grupa dzieci 5-6 letnich. U grupy wiekowej 
Senior, zauważamy wyraźną tendencję zwyżkową i wzrost aktywności społecznej 
seniorów. 
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Łambinowicach wraz z filiami w Jasienicy 
Dolnej, Bielicach i Wierzbiu wchodzi w skład struktury Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji Łambinowicach. W 2018r. nie zmienił się stan ilościowy placówek.  

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 39474 woluminów, zaś na 
koniec roku 39022 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba 
woluminów wynosiła 2,4 na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 2,1 na dzień 31 stycznia 2018 
r. Różnica ilościowa wynika z przeprowadzonych w 2018r. selekcji i ubytkowania 
księgozbioru.   
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 Na początku 2018 roku zarejestrowano 693 czytelniczek i czytelników, zaś na 
koniec roku liczby te wynosiły 640. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek 
skorzystało 22 021 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 16 444 
woluminów. Zauważamy zmniejszenie wypożyczeń oraz liczby czytelników, jednakże 
jest to tendencja ogólnopolska. W poszczególnych bibliotekach użytkowano  
14 komputerów, w tym 9 komputerów z dostępem do szerokopasmowego internetu.  
Gminna Biblioteka Publiczna oraz filie są   w trakcie wdrażania programu MAC+, który 
umożliwi w przyszłości dostęp do katalogów on-line oraz do zdalnego (internetowego) 
składania zamówień, co zwiększy atrakcyjność oraz dostępność zbiorów. 

W 2018 roku wzbogacono zbiory bibliotek o 910 pozycji, tj. 653 zakupiono                              
z budżetu GOKSiR i dotacji Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” na lata 2016-2020 a także 257 pozycji od darczyńców                                                       
(prywatnych i instytucjonalnych). W odniesieniu do roku 2017 odnotowaliśmy 
zwiększenie o 68 pozycji. 

W ciągu roku struktura zatrudnienia nie uległa zmianie.  

 4. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach 
administrował w 2018r. następujące budynki i obiekty: 

1. GOKSiR Łambinowice, ul. Muzealna , park wokół GOKSiR. 
2. Stadion Sportowy w Łambinowicach. 
3. Kompleks sportowy ORLIK w Łambinowicach. 
4. Świetlica Wiejska we Wierzbiu. 
5. Świetlica Wiejska w Budzieszowicach. 
6. Boisko Sportowe w Lasocicach  
7. Boisko Sportowe w Jasienicy Dolnej 
8. „Złota Kosa” w Piątkowicach. 
9. Pomieszczenia świetlicowe w Szadurczycach. 
10.  

5. Obiekty w których Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  
w Łambinowicach prowadził w 2018r. działalność na podstawie Porozumień: 

 Świetlica i filia biblioteczna w Bielicach. 

 Świetlica i filia biblioteczna w Jasienicy Dolnej. 

 Świetlica w Mańkowicach6. IMPREZY  GOKSiR  zrealizowane  w  2018 roku: 
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Nr Nazwa imprezy   
Termin Miejsce  Organizator 

1 2 3 4 5 

1 

1. 

Przedstawienie jasełkowe „Cud w Betlejem” - impreza 
środowiskowa 

06.01.2018 Wierzbie Filia biblioteczna, Rada 
Sołecka 

2. Cykliczny konkurs plastyczny  - temat: „Kolorowy 

zawrót głowy” 
03.01-09.02.2018 Teren gminy GOKSiR 

1. 3 Bajko-teka Przedszkolaka 09.01.2018 Łambinowice GBP Ł-ce 

 
4. 

6
. 

 

„Kolędowanie z sercem” WOŚP - impreza 
środowiskowa 

14.01.2018 Łambinowice GOKSiR 

Akcja “Ferie zimowe z GOKSiR” cykl imprez 
środowiskowych: zajęcia świetlicowe, plenerowe,  itp. 
Łambinowice 

15.01 -26.01.2018 Łambinowice, 

Wierzbie, 
Budzieszowice, 
Jasienica Dolna, 
Mańkowice, 
Bielice 

GOKSiR, Filie 
bblioteczne, Świetlice 

Akcja “Ferie zimowe z GOKSiR” cykl imprez 
środowiskowych: zajęcia świetlicowe, plenerowe,  itp. 
Jasienica Dolna 

Akcja “Ferie zimowe z GOKSiR” cykl imprez 
środowiskowych : zajęcia świetlicowe, plenerowe,  itp. 
Bielice 

Akcja “Ferie zimowe z GOKSiR” cykl imprez 
środowiskowych : zajęcia świetlicowe, plenerowe,  itp. 
Budzieszowice 

Akcja “Ferie zimowe z GOKSiR” cykl imprez 
środowiskowych : zajęcia świetlicowe, plenerowe,  itp. 
Mańkowice 

Akcja “Ferie zimowe z GOKSiR” cykl imprez 
środowiskowych : zajęcia świetlicowe, plenerowe,  itp. 
Wierzbie 

 Spektakl „ Dar cichej spokojnej nocy” 15.01.2018 Łambinowice GOKSiR 

 Przedstawienie Jasełkowe „ Dar cichej spokojnej nocy” 17.01.2018 Budzieszowice Świetlica, GOKSiR 

 Koncert Świąteczny - impreza środowiskowa 12.01.2018 Bielice Świetlica Filia 
biblioteczna  

 Przedstawienie teatralne „Królowa Śniegu” 26.01.2018 Bielice Świetlica Filia 
biblioteczna 

1.  Bajko-teka Przedszkolaka 20.02.2018 Łambinowice GBP Ł-ce 

2.  
XVII Karnawałowy Przegląd Zespołów Wokalnych 

Seniorów 
11.02.2018 Wierzbie GOKSiR 

3.  Lekcja biblioteczna – 5/6 latków 20.02.2018 Łambinowice GBP Ł-ce 

4.  Bal karnawałowy  24.02.2018 Budzieszowice Świetlica  

5.  
Warsztaty plastyczne dla seniorów - „Świąteczny 

stroik” 
22.03.2018 Łambinowice GOKSiR 

6.  Cykliczny konkurs plastyczny – „Świąteczny stroik” 01.03-23.03.2018 Teren gminy GOKSiR 

7.  Konkurs „ Z kobietą przez wieki” 8.03.2018 Bielice Świetlica Filia 
biblioteczna 

8.  Konkurs Wielkanocny 24.03.2018 Łambinowice GOKSiR 

9.  
Kocham piłkę ręczną na Orliku.    Turniej 

ogólnopolski. 
11.04.2018 Łambinowice Animatorzy ORLIKA 
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10.  
„Podwieczorek z teatrem, muzyką i satyrą” – impreza 

środowiskowa 
14.04.2018 Jasienica Dolna Filia biblioteczna 

 „Teatr” – zajęcia biblioteczne  
20.04.2018 Jasienica Dolna Filia biblioteczna 

11.  Turniej piłki siatkowej.       04.05.2018 Łambinowice Animatorzy ORLIKA 

12.  XVIII Sztafeta Zwycięstwa – impreza sportowa 8.05.2018 Łambinowice GOKSiR 

13.  
Uroczystość 50-lecia pożycia par małżeńskich gminy 

Łambinowice 
18.05.2018 Teren gminy - 

Łambinowice 
Gmina Łambinowice, 
GOKSiR 

14.  „Odjazdowy Bibliotekarz”  
19.05.2018 Jasienica 

Dolna/Łambinow
ce 

GBP, filie biblioteczne 

15.  Wycieczka rowerowa dla seniorów 23.05.2018 Bielice Świetlica 

16.  Podsumowanie czytelnictwa  22.05.2018 Bielice Filia bibl. Bielice 

17.  
 „O-czytane przedszkolaki”- uroczyste  podsumowanie 

Konkursu   
25.05.2018 Jasienica Dolna, Filia biblioteczna 

18.  Dzień Matki – impreza środowiskowa 23.05.2018 Wierzbie Filia Biblioteczna 

19.  Współorganizacja Koncertu Maryjnego  27.05.2018 Jasienica Dolna Filia Biblioteczna 

20.  Dzień Dziecka – impreza sportowa na ORLIKU 01.06.2018 Łambinowice GOKSiR , Animatorzy 

21.  Dzień Dziecka – impreza środowiskowa plenerowa 02.06.2018 Wierzbie Rada Sołecka, Filia 
Biblioteczna 

22.  Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków 08.06.2018 Bielice Filia biblioteczna,  

23.  Gry i zabawy rekreacyjne. Mały Olimpijczyk.                                            08.06.2018 Łambinowice Animatorzy ORLIKA 

24.  Dni Gminy Łambinowice 08-10.06.2018 Łambinowice GOKSiR 

25.  Dzień Rodziny – impreza integracyjna 21.06.2018 Budzieszowice Świetlica 

26.  “Zielony kapturek” - spektakl – impreza środowiskowa,  23.06.2016 Piątkowice Filia biblioteczna 
Jasienica Dolna,  

27.  
„Orzeł biały - polski symbol narodowy” – konkurs 

plastyczny 
30.06.2018 Bielice Filia biblioteczna  

28.  Dzień Rodziny – impreza integracyjna 30.06.2018 Bielice Świetlica Filia 
biblioteczna  

29.  Dzień Rodziny – impreza integracyjna 01.07.2018 Łambinowice Świetlica 

30.  Turniej piłki nożnej w kategorii wiekowej Żaki    07.07.2018 Łambinowice Animatorzy ORLIKA 

31.  Wyjazd na “Piknik na Florydzie” -  Brzeg 10.07.2018 Teren gminy GOKSiR 

32.  
Zajęcia świetlicowe, plenerowe, konkursy itp. 

Łambinowice 
02.07.- 31.08.2018  Łambinowice, 

Wierzbie, 
Budzieszowice, 
Jasienica Dolna, 
Mańkowice, 

Bielice 

GOKSiR, Filie 
biblioteczne, Świetlice 

33.  Zajęcia świetlicowe, plenerowe, konkursy itp. Bielice 

34.  
Zajęcia świetlicowe, plenerowe, konkursy itp. 

Mańkowice 

35.  Świetlicowe, plenerowe, konkursy itp. Wierzbie 

36.  
Zajęcia świetlicowe, plenerowe, konkursy itp. 

Jasienica Dolna 
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37.  
Zajęcia świetlicowe, plenerowe, konkursy itp. 

Mańkowice 

38.  
Turniej Żniwowania Metodami Tradycyjnymi “Złota 

Kosa” 

14.07.2018 Piątkowice Rada Sołecka 
Piątkowic, GOKSiR 
Urząd Gminy 

39.  
„ Gdy na zdrowiu Ci zależy ćpać, pić, palić nie należy” 

– spotkanie z Policjantem 
20.07.2018 Jasienica Dolna Filia/świetlica 

40.  Nocny biwak  26-27.07 2018 Bielice Świetlica 

41.  Wyjazd do ENERGYLANDII w Zatorze 26.07.2018 Teren gminy GOKSiR 

42.  Wycieczka do Nysy 31.07.2018 Bielice Świetlica, filia 
biblioteczna 

43.  Wycieczka do Nysy  02.08.2018 Łambinowice GOKSiR Ł-ce, Jasienica 
Dolna 

44.  Indiańska noc w bibliotece- impreza plenerowa 09.08.2018 Bielice filia biblioteczna 

45.  Gminne Święto Plonów 19.08.2018  Bielice  Rada Sołecka, Urząd  
Gminy GOKSiR, 

46.  Wyjazd do ENERGYLANDII w Zatorze 24.08.2018 Teren gminy GOKSiR 

47.  “Zakończenie wakacji” - impreza środowiskowa 30.08.2018 Wierzbie Filia biblioteczna 

48.  “Zakończenie wakacji” - impreza środowiskowa 31.08.2018 Jasienica Dolna Filia biblioteczna 

49.  
Turniej piłki nożnej dziewcząt w kategorii wiekowej U-

10                    
08.09.2018 Łambinowice Animatorzy Orlika 

50.  Spotkanie autorskie  z pisarką Małgorzatą Żółtaszek 10.09.2018 Jasienica Dolna Filia biblioteczna 

51.  „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”  28.09.2018 Jasienica Dolna Filia biblioteczna 

52.  
Piknik z Kulturą – otwarcie roku artystycznego 

GOKSiR – impreza środowiskowa  
23.09.2018 Łambinowice GOKSiR, GBP, Filie 

biblioteczne, Świetlice 

53.  Cykliczny konkurs plastyczny- „Wróżka kolorów” 
01.10.-31.10.2018 Teren gminy GOKSiR 

54.  
„Bajko-teka Przedszkolaka” – impreza dla 
przedszkolaków 

29.09.2018 Łambinowice GBP Łambinowice 

55.  

Spotkanie upamiętniające rocznicę I Transportu 

Powstańców Warszawskich do obozu w 

Łambinowicach 

06.10.2018 Łambinowice CMJW, Gmina 
Łambinowice, GOKSiR 

56.  VI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Satyra i humor” 26.10.2018 Łambinowice GBP Łambinowice 

57.  Hubertus – obsługa sprzętowa 20.11.2018 Malerzowice Stadnina 
Tabaluga,GOKSiR 

58.  Dzień Seniora – impreza środowiskowa 28.10.2018 Bielice Świetlica Filia 
biblioteczna  

59.  Teatr dla dzieci „ Koziołek Pacanołek” 11.2018 Mańkowie Świetlica 

60.  
Kartka świąteczna – technika: wykonanie z 
materiałów naturalnych i spożywczych, praca 
przestrzenna – cykliczny konkurs plastyczny 

05.11-10.12.2018. Teren gminy GOKSiR 

61.  XVII Konkurs Modeli Redukcyjnych  2-4.11.2018 Łambinowice GOKSiR 

62.  100 rocznica Odzyskania Niepodległości  10.11.2017 Jasienica Dolna Filia Biblioteczna 
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- Pokazy teatralne                                         

- Imprezy środowiskowe 

- Imprezy turystyczne i sportowo rekreacyjne       

 - Warsztaty 

- Konkursy 

-  Prelekcje , spotkania, wykłady 

- Festiwale i przeglądy artystyczne 

 

 

63.  
IV Marsz z kijkami do miejsc do miejsc pamięci z 

okazji Narodowego Święta Niepodległości  
11.11.2018 Łambinowice Związek Emerytów i 

Rencistów , GOKSiR 

64.  
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Przedszkolaków. Dla 

Niepodległej     
11.11.2018 Łambinowice Animatorzy Orlika 

65.  Święto Niepodległości – impreza środowiskowa 11.11.2018 Bielice Filia biblioteczna i 
Świetlica 

66.  
Wieczór Andrzejkowy dla Seniorów „Pokolenia Plus” – 

impreza środowiskowa 
28.11.2018 Bielice Świetlica  

67.  Wieczór Andrzejkowy dla dzieci 30.11.2018 Bielice Świetlica  

68.  

XXI Festiwal Piosenki Andrzejkowej  

 

30.11.2018 Łambinowice  

(teren gminy) 

GOKSiR 

69.  Impreza Mikołajkowa – impreza środowiskowa 06.12.2018 Bielice Świetlica, Filia 
biblioteczna 

70.  “Spotkanie z Mikołajem” – impreza środowiskowa 06.12.2018 Jasienica Dolna Filia biblioteczna 

71.  Mikołajki – impreza środowiskowa 05.12.2018 Łambinowice GOKSiR 

72.  
“Spotkanie z Mikołajem” – impreza dla dzieci i 

młodzieży z DKK 
06.12.2018 Wierzbie Rada Sołecka, Filia 

biblioteczna 

73.  Warsztaty plastyczne dla seniorów –stroiki świąteczne  13.12.2019 Łambinowice GOKSiR, UTW 

74.  
Eliminacje Regionalne Międzynarodowego Festiwalu 

Kolęd i Pastorałek w  Będzinie 
08.12.2018 Łambinowice GOKSiR 

75.  
Zakończenie projektu „Ocalimy od zapomnienia” – 

impreza podsumowująca projekt 

18.12.2018 Łambinowice GOKSiR, Nieformalna 
grupa AKTYWNY 
SENIOR 

76.  Turniej piłki nożnej osób dorosłych   18.12.2018 Łambinowice Animatorzy Orlika 

77.  
Tradycje i obyczaje polskie obchodów Świąt Bożego 

Narodzenia  
21.12.2019 Jasienica Dolna Filia Biblioteczna 

78.  Pożegnanie Starego Roku 29.12.2018 Jasienica Dolna Filia Biblioteczna 

79.  
“Wieczerza Wigilijna” -  wieczór dla osób samotnych – 

impreza środowiskowa 
18.12.2018 Łambinowice 

(teren gminy) 
GOKSiR, GBP, Filie, 
Świetlice 
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Ilość wydarzeń w latach 2017 i 2018 

 

Zwiększenie obserwujemy w  zakresie ilości organizacji prelekcji, spotkań  

i wykładów związanych z bezpieczeństwem,  prewencją różnych grup wiekowych  

a także wyraźnym wzrostem aktywności seniorów.  Mniejsza ilość koncertów wynika 

głównie z ograniczeń technicznych związanych wyłączeniem sali widowiskowej 

(ekspertyza techniczna).  

Ilość uczestników  wydarzeń w latach 2017 i 2018 

 

We wskazanych wydarzeniach w 2018r. wzięło udział ok. 23 218 mieszkanek                           
i mieszkańców. Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości ok. 
98 422,51zł. 
 
WSPÓŁPRACA: 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach w 2018r. współpracował 
z: 

 Kołem Gospodyń Wiejskich w Piątkowcach (zarejestrowane) - w zakresie 
organizacji imprez , 

 Sołtysami, Radami Sołeckimi, organizacjami społecznymi działającymi na 
terenie Gminy- w zakresie organizacji imprez, 

 Gminnym Zrzeszeniem LZS, klubami sportowymi - w zakresie organizacji 
imprez, wsparcia w bieżącej działalności społeczników. 
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 Grupa nieformalna Aktywny Senior – w zakresie sporządzenia, realizacji  
i rozliczenia projektu „Ocalimy od niepamięci”, wsparcia w bieżącej działalności 
społeczników. 

 
SPORT: 
W skład infrastruktury sportowej gminy, służącej zaspokajaniu potrzeb z zakresu 
kultury fizycznej mieszkańców wchodzą: 

 Boisko wielofunkcyjne „ORLIK” w Łambinowicach, 

 Stadion Sportowy „METALOWIEC” w Łambinowicach, 

 Boisko sportowe z zapleczem w Jasienicy Dolnej, 

 Boisko sportowe z zapleczem w Mańkowicach, 

 Boisko sportowe z zapleczem w Lasocicach, 

 Boisko sportowe z zapleczem w Bielicach. 
W ramach środków z budżetu gminy we współpracy z Radami Sołeckimi  
i organizacjami społecznymi powstały siłownie plenerowe i place zabaw  
w Łambinowicach, Sowinie, Wierzbiu, Lasocicach, Mańkowicach, Okopach, Bielicach, 
Malerzowicach, Budzieszowicach itp. 
W 2018r. w Gminie Łambinowice aktywnie uczestniczyły w rozgrywkach piłkarskich, 
tenisa stołowego i jeździeckich  kluby : 

 KS METALOWIEC w Łambinowicach -  Klasa A seniorów,  juniorów młodszy , 
młodzik;  74  zawodników  w Kubie 

 LUKS DELTA Bielice, -  klasa B seniorów, VI miejsce w tabeli- Podokręg 
Opolski, - 48 zgłoszonych zawodników  

 LZS ROLNIK Lasocice, -   Klasa B seniorów, I miejsce w tabeli - Podokręg 
Opolski - 35 zgłoszonych zawodników  

 LZS METEOR Jasienica Dolna, Klasa B seniorów, III miejsce w tabeli - 
Podokręg Opolski -   30   zgłoszonych zawodników 

 LZS Mańkowice- Piątkowice, –  A klasa seniorów , średnia liczba zawodników 
26; TENIS STOŁOWY - SENIORZY – IV LIGA, JUNIORZY – II LIGA ,   drużyna 
juniorów ( 6 zawodników), drużyna seniorów (10 zawodników). 

 LUKJ Antoniówka Mańkowice - Sezon 2018 to głównie starty w zawodach 
wojewódzkich zawodników młodszych w kategoriach poniżej klasy  
L  w  której nie ma rankingu, zawodnicy ci rozpoczęli rywalizację sportową. 
Zawodnicy Klubu startowali w 15 zawodach organizowanych przez OZJ.                 
W sezonie 2018 w rankingu województwa OZJ klub zajął 10 pozycję na  
14 klubów. 

 

XVI. Zakład Gospodarki Komunalnej.  
 
1. Przedmiot działalności Zakładu. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach wykonuje prace w zakresie 
działalności statutowej i wykonuje usługi na zlecenie Urzędu Gminy. Przedmiotem 
działalności zakładu jest bieżąca obsługa Gminy w zakresie Gospodarki Komunalnej, 
a w szczególności: 

 zarządzanie i utrzymanie gminnej infrastruktury wodociągowej (stacje 
wodociągowe w Łambinowicach i w Jasienicy Dolnej, sieć wodociągowa na 
terenie całej gminy – utrzymanie i bieżące remonty), 

 rozliczenia za wodę, 
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 zarządzanie i utrzymanie gminnej infrastruktury kanalizacyjnej (oczyszczalnie 
ścieków w Łambinowicach i Lasocicach oraz sieć kanalizacyjna                                      
i przepompownie – utrzymanie i bieżące remonty), 

 administrowanie gospodarowaniem odpadami komunalnymi (rejestr deklaracji, 
przyjmowanie opłat, bieżący nadzór nad wykonaniem usługi), 

 prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
(PSZOK), 

 utrzymanie i remonty na terenie cmentarzy jenieckich i miejsc pamięci  

 w gminie Łambinowice, 

 dowóz dzieci i młodzieży do szkół, 

 remonty i budowa dróg gminnych – na zlecenie gminy, 

 koszenie terenów zielonych i prace porządkowo – remontowe na gminnych 
obiektach sportowych, rekreacyjnych i terenach zielonych – na zlecenie gminy, 

 remonty gminnych budynków – na zlecenie gminy, 
 
2. Stan zatrudnienia w Zakładzie. 

Stan zatrudnienia w Zakładzie średnio w 2018 r. wynosił 22,88 etatów, w tym: 
  8,25 – pracowników administracyjnych, 

       14,63 – pracowników na stanowiskach robotniczych, 
  Zakład współpracował z PUP w Nysie w ramach robót publicznych, prac    
  interwencyjnych i staży, 
W zakładzie również odpracowują wyroki osoby z zasądzoną karą wykonywania 

prac na cele społeczne (16 osób). 
 
3. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
  Na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się na terenie 
gminy w miejscowości Okopy przyjęto w roku 2018 następujące odpady zestawione  
w poniższej tabeli: 

Lp. Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Masa odpadów 

[Mg] 

1 13 02 05 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

nie zawierające związków chlorowoorganicznych 
0,132 

2 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,670 

3 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,500 

4 16 01 03 Zużyte opony 20,940 

5 16 01 07  Filtry olejowe 0,037 

6 16 02 13 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 

elementy 
0,002 

7 16 02 16 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15 
0,006 

8 16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe 0,013 

9 17 01 07 
Odpady betonu oraz gruz betonowy  

z rozbiórek i remontów 
25,000 

10 17 04 05 Żelazo i stal 2,818 
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11 20 01 23 Urządzenia zawierające freony 2,625 

12 20 01 35 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

5,024 

13 20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21i 20 01 23 i 20 01 35 
3,506 

14 20 02 03 Inne nie ulegające biodegradacji 2,140 

15 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 54,420 

  

Należy tutaj zauważyć bardzo znaczący i ciągły wzrost ilości zbieranych (wystawki  

2 razy w roku) i przyjmowanych odpadów. A szczególny wzrost następuje w ilości 

odpadów wielkogabarytowych i opon. Koszty zbiórki  i utylizacji tych frakcji odpadów 

znacznie przekroczyły w 2018 r. planowane koszty tych działań. 

4. Usługi transportowe. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach posiada środki transportu,                       
z których korzystają zarówno zakłady jak i indywidualni mieszkańcy gminy.  

Posiadane środki transportu to: 

 hakowiec STEYR,  

 beczkowóz Jelcz, 
 ciągnik Ursus C – 360 (2 szt.), 
 ciągnik FARMTRAC – 675 DTN 
 przyczepa ciągnikowa (2 szt.), 
 autobus szkolny Jelcz – GIMBUS, 

 samochód tow. – os. LUBLIN, 

 walec samojezdny, 

 koparka Ostrówek oraz JCB, 
 samochód dostawczy skrzyniowy VW. 

Stan posiadanego taboru z każdym rokiem jest coraz gorszy. W większości są to 
pojazdy mocno wyeksploatowane, zużyte, ulegające częstym i kosztownym 
remontom. Zdarzają się coraz częściej sytuacje kiedy ciągłe awarie uniemożliwiają 
wykonywanie zadań do jakich są przeznaczone oraz powodują nieplanowane 
opóźnienia w wykonywaniu tych zadań. Część taboru (beczkowóz Jelcz, samochód 
towarowo-osobowy Lublin, spychacz DT 75) nadają się do kasacji.  

5. Warsztat.  

Warsztat remontuje zakładowy park maszynowy, pojemniki na odpady oraz 
wykonuje prace ślusarsko – spawalnicze na potrzeby grupy  remontowo – budowlanej 
i Zakładu. 

6. Produkcja i dostarczanie wody SUW Łambinowice oraz SUW Jasienica Dolna. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach administruje dwie stacje 
uzdatniania wody w Jasienicy Dolnej i Łambinowicach, z których sprzedał od stycznia 
do grudnia 2018r. ogółem 189 146,44 m3 wody na kwotę 821 968,84 zł netto. 

Utrzymujemy 44,8 km czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy). 
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Liczba przyłączonych do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych                                
i zbiorowego zamieszkania na terenie gminy Łambinowice wynosi 1448 szt. 

Prowadzone są bieżące prace pielęgnacyjne i porządkowe stref ochronnych stacji 
uzdatniania wody. 

Cena netto wody za 1 m3 w roku 2018: 3,66 zł . 
Opłata abonamentowa netto w roku 2018: 

 przy rozliczaniu wodomierzem: 4,60 zł,    

 przy rozliczeniu na podstawie przeciętnych norm zużycia wody: 2,60 zł. 
 

7. Odbiór nieczystości płynnych z terenu Łambinowic i Lasocic. 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach utrzymuje 20,6 km czynnej sieci 
kanalizacji zewnętrznej oraz 7 przepompowni ścieków. Prowadzone są bieżące prace 
pielęgnacyjne i porządkowe stref ochronnych przepompowni. 

Liczba przyłączonych do sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych                                                            
i zbiorowego zamieszkania na terenie gminy Łambinowice wynosi 447 szt. 

Ilość przyjętych ścieków komunalnych od stycznia do grudnia 2018r. wynosi 
ogółem  88 290,97 m3 na kwotę 488 292,00 zł netto. 

Nieczystości płynne z terenu Łambinowic są odprowadzane do oczyszczalni 
ścieków w Łambinowicach, natomiast nieczystości płynne z terenu Lasocic 
odprowadzane są do biologiczno-mechanicznej oczyszczalni w Lasocicach. 

Cena netto odprowadzanych ścieków za 1 m3 w roku 2018: 5,48 zł . 
Cena netto dowożonych ścieków za 1 m3 w roku 2018: 5,48 zł. 
 

8. Utrzymanie oczyszczalni ścieków w Łambinowicach i Lasocicach. 
Na przełomie 2018/19 wykonuje się sukcesywne oczyszczanie zbiorników na 

ciągach technologicznych oczyszczalni w Łambinowicach. 
Zgodnie z technologią eksploatacji oczyszczalni wycięto i wywieziono wierzbę 

wiciowatą w okresie zimowo wiosennym. Na bieżąco prowadzone są prace 
porządkowe oraz wykaszanie stref ochronnych oczyszczalni. 

Stan sieci kanalizacyjnej oraz brak sprzętu do bieżącej konserwacji sieci (WUKO) 
powoduje częste awarie. Awarie (nawet drobne) wynikające z zatkania rurociągów  
i studzienek kanalizacyjnych, odbijające się negatywnie na przepompowniach ścieków 
(blokowanie pomp, spadek mocy przerobowych itp.) powodują konieczność 
wynajmowania specjalistycznego sprzętu, co znacznie podnosi koszty eksploatacyjne. 

 
9. Usługi remontowo – budowlane. 

Grupa remontowo – budowlana wykonała usługi w zakresie prac remontowo-
budowlanych jak również na zlecenie w okresie od stycznia do grudnia 2018r. na 
łączną kwotę 1 243 047,12 brutto. Główne zadania wykonane w 2018 r. to: 

 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lasocice 

 Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 359 oraz 354 w miejscowości Sowin 

 Remont drogi wewnętrznej dz. nr 508 w miejscowości Okopy 

 Remont drogi gminnej 104709 O ul. Leśna w miejscowości Łambinowice  
     dz. nr ew. gr. 190 i 79 

 Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych                                           
     w miejscowości Piątkowice dz. nr 47/3, 352, 92/2 

 Remont drogi wewnętrznej dz. nr 160/3 w miejscowości Budzieszowice 

 Remont drogi gminnej 1047020 dz. Nr 206/1 w miejscowości Drogoszów 

 Remont drogi wewnętrznej dz. nr 567 w miejscowości Jasienica Dolna –  
     etap II 
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 Remont drogi wewnętrznej w Bielicach 

 Budowa zjazdu i przepustu na teren boiska i placu zabaw w miejscowości  
    Drogoszów 

 Sprzątanie i koszenie traw na Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach,  
    Obozie Pracy w Łambinowicach oraz Pomniku Martyrologii i Męczeństwa  
    Jeńców Wojennych w Szadurczycach 

 inne prace remontowe. 
 
10. Podsumowanie. 
 
        Zakład prowadzi swoją działalność w oparciu o wypracowany budżet i zgodnie  
z corocznym planem finansowym. Stawki według których prowadzi rozliczenia są 
ustalane przez Polskie Wody (taryfy na wodę i ścieki) oraz w zakresie prac zlecanych 
przez gminę przez Wójta Gminy. W ostatnich latach dzięki dyscyplinie finansowej 
udaje się uzyskiwać wynik finansowy bez strat. Jednak przychody nie pozwalają na 
inwestycje w zakup nowego sprzętu i jego modernizację. Pomocy finansowej 
wymagają również coraz pilniejsze prace modernizacyjne sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej. Do najpilniejszych zakupów i remontów należy: 
- zakup nowego samochodu dostawczego do zadań wodociągowo-kanalizacyjnych, 
- zakup urządzenia ciśnieniowego do konserwacji i czyszczenia kanalizacji (WUKO), 
- modernizacja kolejnych przepompowni ścieków, 
- modernizacja stacji redukcyjnej na sieci wodociągowej (okolice Bielic), 
- remonty budynków (budynek administracyjny, budynki na bazie, budynki  
  SUW), 
- monitoring obiektów. 
 
       W celu poprawy infrastruktury kanalizacyjnej, w budżecie gminy Łambinowice na 
rok 2019 zaplanowano środki w wys. 175.000,00 zł. na modernizację przepompowni 
ścieków przy ul. Obozowej w Łambinowicach.  
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  INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  PRZYCHODÓW  I ROZCHODÓW  
 ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁAMBINOWICACH              
OKRES OD   01.01.2018- 31.12.2018.r. 
 

Działalność finansową Zakładu Gospodarki Komunalnej  prowadzi się na 
podstawie rocznego planu finansowego, obejmującego przychody oraz koszty i inne 
obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na koniec 2018 
roku oraz rozliczenia  
z budżetem – jednostką samorządu terytorialnego. 

Zakład Gospodarki Komunalnej odpłatnie wykonuje zadania statutowe 
pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. Wysokość przychodów 
zakładu zależy w głównej mierze od  wysokości opłat za wodę i ścieki oraz  ilości zadań 
zleconych przez Gminę i stawek za te usługi, które są zatwierdzane uchwałą  Rady 
Gminy.  

W 2018 roku  wypracowano przychody razem z pokryciem amortyzacji w kwocie  
3 352 976,56 zł. tj. 88,17% planowanych przychodów. 

Samodzielność finansowa ZGK pod względem możliwości pokrycia kosztów 
działalności bywa dość ograniczona ponieważ w świetle ustawy jest to samorządowy 
zakład budżetowy i nie dolicza  zysku do stawek roboczo-godzinowych oraz cen wody i 
ścieków, tylko pokrywa  koszty z własnych wypracowanych przychodów.                                       

Zakład poniósł koszty za wspomniany okres w kwocie 3 331 133,82 zł tj.88,89% 
planowanych kosztów  na  rok 2018. 

Faktyczny stan środków obrotowych działalności zakładu na koniec okresu 
sprawozdawczego ustalono jako różnice między sumą stanu środków obrotowych na 
początek roku  i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością a 
sumą opłacanych kosztów, zobowiązań i nie poniesionych wydatków.  

Na koniec okresu sprawozdawczego 2018r., w zakładzie ustalono  brak 
nadwyżki środków obrotowych 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykonanie w % 

Stan środków na początku 
roku 

240 781,10 240 781,10 100,00 

Przychody z tytułu usług  
i pokrycie amortyzacji 

3 803 117,00 3 352 976,56 88,17 

Koszty 3 747 619,09 3 331 133,82 88,89 

Podatek dochodowy od osób 
prawnych za 2018 r. 

0,00 3 276,00  

Stan środków obrotowych 
netto na koniec okresu 
sprawozdawczego 

296 279,00 265 575,05 89,64 

 
Zakład poniósł  w 2018 rok następujące koszty rodzajowe: 

Wyszczególnienie Wartość 

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi (inne świadczenia na rzecz 
pracowników) 

1 389 598,07 

Zużycie materiałów i energii 569 320,77 

Usługi obce  782 008,99 

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29 906,30 
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Podatki i opłaty 119 003,64 

Pozostałe koszty rodzajowe 32 285,98 

Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowego 6 789,30 

Amortyzacja 402 220,77 

Suma 3 331 133,82 

                                                                                                                                                          

Zobowiązania ZGK Łambinowice na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą   
48 651,01 zł. w tym zobowiązania  wymagalne  0,00 zł. Wszystkie należności zakładu 
brutto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą  335 932,88 zł. Są to należności 
ze statutowej działalności zakładu za zrzut ścieków, dostarczanie wody, zaległe 
czynsze mieszkaniowe  oraz pozostałe należności z tytułu usług GRB, w tym  
należności wymagalne zakładu wynoszą 135 873,05 zł. 

Wynik finansowy netto zakładu  na koniec okresu sprawozdawczego  to  w 
kwota   
18 566,74 zł. 
 
XVII. Pomoc Społeczna.  

Zadania zrealizowane w ramach ustawy o pomocy społecznej. 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg 
liczby wypłaconych świadczeń w 2018r. 
 

Grupa wiekowa Ogółem Kobiety Mężczyźni 

0-17 134 59 75 

produkcyjny 208 85 123 

poprodukcyjny 41 34 7 

 
W 2018r. 121 rodzin korzystało z pomocy społecznej poniżej kryterium 

dochodowego oraz 54 rodziny poniżej kryterium dochodowego. Liczba osób, 
którym udzielono pomocy i wsparcia w analizowanych latach utrzymuje się na 
podobnym poziomie i wynosi średnio 498 rocznie. W 2018 roku 121 rodzin korzystało 
z pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Kolejną przyczyną jest długotrwała choroba 
- 116 rodzin oraz 82 rodziny skorzystały z pomocy społecznej z powodu bezrobocia. 

Kolejną przyczyną jest niepełnosprawność, liczba osób, którym przyznano 
decyzją świadczenie oraz liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, zauważalny 
jest nieznaczny spadek pomocy udzielanej z powodu niepełnosprawności. 

W 2016 roku z powodu niepełnosprawności pomoc otrzymało 95 rodzin, 
natomiast  
w roku 2018 - 79 rodzin. Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych - 
wielodzietność ma tendencje wzrostowe od wartości 18 rodzin w 2016r. do 30 w roku 
2018r. Zauważalny jest wyraźny wzrost świadczonych usług opiekuńczych, liczba osób 
objętych usługami opiekuńczymi w 2016r. wynosiła 19, w roku 2017 - 20, a w roku 
oceny 23. 
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Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 
 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2016 215 540 

2017 209 520 

2018 176 434 

 
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa ma 
tendencje spadkowe i przedstawia się następująco. 
 

Rok Liczba rodzin 

2016 201 

2017 144 

2018 121 

 
Biorąc pod uwagę dane statystyczne szacuje się, liczba rodzin zagrożonych 

ubóstwem w Gminie Łambinowice w kolejnych latach zmaleje. Za przyczynę tego 
stanu można uznać spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzeń oraz polepszenie 
stanadartu życiowego w związku z uruchomieniem programów rządowych m.in. 
świadczenie wychowawcze (500+). 

 
Udzielone świadczenia – zadania własne Gminy. 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

1 Zasiłki stałe 286 32 44 

2 Zasiłki okresowe 594 91 265 

3 Schronienie 1608 8 8 

4 Posiłek 10.342 40 185 

5 Usługi opiekuńcze 3.176 21 30 

6 Zasiłki celowy – zdarzenie 
losowe 

1 1 2 

7 Sprawienie pogrzebu 1 1 ------- 

8 Zasiłek celowy 306 131 379 

9 Zasiłek specjalny celowy 39 19 36 

10 Sprawienie pogrzebu 1 1 1 

11 Praca socjalna ------------------- 156 398 

12 Odpłatność za dps 113 14 14 

Powody przyznania pomocy. 

L.
p. 

Powody korzystania z pomocy społecznej Liczba rodzin 
Liczba osób w 

rodzinach 

1 ubóstwo 121 309 

2 bezdomność 6 6 

3 
potrzeba ochrony macierzyństwa (w tym 
wielodzietność) 

30 168 

4 bezrobocie 82 228 
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5 niepełnosprawność 79 176 

6 długotrwała lub ciężka choroba 116 289 

7 
bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych  

17 58 

8 przemoc w rodzinie 1 4 

9 alkoholizm 1 1 

1
0 

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego 

1 1 

1
1 

zdarzenie losowe 1 2 

  

Zadania zrealizowane w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.  
Na dzień 01 stycznia 2018r. 356 rodzin otrzymywało świadczenia 

rodzinne, a na dzień 31 grudnia 2018r – 334 rodziny. Liczba dzieci, na które 
pobierano świadczenia rodzinne, wynosiła na początek roku 207, a na koniec 
roku 201. Kwota świadczeń rodzinnych w na koniec 2017r. Wynosiła 
1.815.290,00 zł, a na koniec 2018r. - 2.001.749,00 zł. Kwota zasiłków 
pielęgnacyjnych wynosiła w 2017r. 318.852,00 zł, a na koniec 2018r. 
326.431,00 zł. 
 

Wartość zrealizowanych świadczeń rodzinnych /kwotowo i liczbowo/ 

Typ świadczenia rodzinnego Kwota świadczeń Liczba świadczeń 

Zasiłki rodzinne z dodatkami 922.864 7.789 

Świadczenia rodzinne "zł za zł" 29.828 499 

Zasiłki pięlęgnacyjne 326.431 2.067 

Świadczenia pięlęgnacyjne 362.966 250 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 28.160 53 

Jednorazowa zapomoga – urodzenie dziecka 48.000 48 

Świadczenie rodzicielskie 313.328 345 

Składki emerytalne i rentowe 86.309 244 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.090 92 

 

Zadania realizowane w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów. 
Wydano 45 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
Liczba osób uprawnionych wyniosła 44. Wypłacono 522 świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na ogólną kwotę 204.150,00 zł. 
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela 
należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie 
uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami. 
Dłużnicy alimentacyjni zwrócili ogółem kwotę 87.041,32 zł, z tego na dochody 
budżetu państwa przekazano kwotę 64.341,79 zł, na dochody własne Gminy 
Łambinowice przekazano kwotę 22.699,53 zł. Stan należności dłużników 
alimentacyjnych wynosi 2.685.061,90 zł. 
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Świadczenie wychowawcze. 

Na początek 2018r. 503 rodziny pobierały świadczenie wychowawcze, a na 
koniec 2018r. - 438 rodzin. 

W 2017r. w ramach realizacji ustawy świadczeniami objęto 503 rodziny, 734 
dzieci, wypłacono 8255 świadczeń, wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 
4.185.324,00 zł. 

W 2018r. wypłacono 8.277 świadczeń na ogólną kwotę 4.127.146,80 zł. Liczba 
dzieci uprawnionych do świadczenia wyniosła 720, liczba rodzin pobierających 
świadczenie wychowawcze wyniosła 435. 
 
Dobry Start 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok 
szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się  
w szkole otrzymują świadczenie do ukończenia 24 roku życia. Rodzina otrzymuje 
wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. 

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz 
dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu 
lub szkole. Świadczenie wynosi 300 zł. 

W 2018r. liczba wniosków o przyznanie świadczenia dobry start wyniosła 544. 
Przyznano i wypłacono 793 świadczenia na kwotę 237.750,00 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


