
ZARZĄDZENIE NR 10/0050/2019
WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy za 2018 rok.

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506) zarządza się, co nastepuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Stary Lubotyń "Raport o stanie Gminy Stary Lubotyń za 2018 rok", 
stanowiacy załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Ireneusz Gumkowski
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 I.  Wstęp  
  

 Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Wójt 
Gminy co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport 
podsumowuje działalność Wójta Gminy w roku poprzednim. Zakres opracowanego 
dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady 
gminy za rok 2018.    

 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Stary 
Lubotyń do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną 
się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy.   

  

II.  Informacje ogólne  

2.1 Ogólna charakterystyka gminy  
  

Gmina Stary Lubotyń położona jest w północno-zachodniej części województwa 
mazowieckiego i graniczy z gminami: Ostrów Mazowiecka i Czerwin w woj. mazowieckim oraz 
Śniadowo i Szumowo w woj. podlaskim. Pod względem administracyjnym obszar gminy dzieli 
się na 26 sołectw obejmujących 27 miejscowości. 

Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 677 Ostrów Mazowiecka – Łomża. 
Odległość Starego Lubotynia od Ostrowi Mazowieckiej wynosi ok.18 km., od Ostrołęki ok. 33 
km i od Łomży ok. 32 km.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogromnym atutem Gminy jest czyste, naturalne środowisko. Pod względem 

przyrodniczym cały teren gminy znajduje się w obszarze funkcjonalnym „Zielone Płuca Polski”. 
Obszar znajduje się głównie w dorzeczu rzeki Orz i jej dopływów oraz w dorzeczu rzeki Ruż.  
W części południowo – wschodniej do gminy przylegają lasy Puszczy Białej. Południowa część 
gminy została objęta ochroną w postaci Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 – 
Puszcza Biała PLB 140007. Obszar Natury 2000 zajmuje powierzchnię 472, 6 ha. 
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Gmina Stary Lubotyń ma charakter typowo rolniczy. Dominuje hodowla bydła 
mlecznego oraz uprawa zbóż i kukurydzy. Powierzchnia obszaru gminy Stary Lubotyń wynosi 
ponad 10 916 ha, w tym użytki rolne zajmują powierzchnię około 8 557 ha (78% ogólnej 
powierzchni gminy), zaś lasy i zadrzewienia około 1674,33ha (15,34% ogólnej powierzchni 
gminy).  

Na koniec 2018 roku w Gminie zameldowanych było 3821 osób. Średnia gęstość 

zaludnienia gminy wynosi 35 osób na 1 km2. Poniższe tabele przedstawiają bardziej 

szczegółowe dane.  

Wykaz ludności 

Sołectwo Liczba  mieszkańców (os.)  

Budziszki 120 

Chmielewo 89 

Gawki 35 

Gniazdowo 239 

Grądziki 72 

Gumowo 141 

Klimonty 68 

Kosewo 249 

Koskowo 252 

Lubotyń-Kolonia 156 

Lubotyń-Morgi 93 

Lubotyń-Włóki 192 

Podbiele 138 

Podbielko 71 

Rabędy 81 

Rogowo-Folwark 87 

Rogówek 42 

Rząśnik 225 

Stare Rogowo 38 

Stary Lubotyń  415 

Stary Turobin 140 

Sulęcin Szlachecki 254 

Sulęcin Włościański 279 

Świerże 58 

Turobin-Brzozowa 117 

Żochowo 88 

Żyłowo 83 

Razem 3821 
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Stan ludności – porównanie lat 2017 - 2018 

 

 

Rok 

Liczba ludności na dzień 31.12. 
zameldowanych w Gminie Stary 

Lubotyń 

Urodzenia  dzieci, które są 
zameldowane  w Gminie 

Stary Lubotyń 

Zgony osób ostatnio 
zameldowanych w 

Gminie Stary Lubotyń 
pobyt stały pobyt czasowy 

2017 3799 40 52 51 

2018 3781 40 51 38 

 
 

Struktura ludności 
 
 

Statyka ludności wg płci na koniec 2018 roku 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-6 162 138 300 

7-18 250 265 515 

19-60 1144 1052 2196 

> 60 370 440 810 

ogółem 1926 1895 3821 

 

III. Informacje inwestycyjne i finansowe  

3.1 Stan finansów Gminy Stary Lubotyń  

Budżet na 2018 rok przyjęty został uchwałą nr XXIX/179/17 Rady Gminy Stary Lubotyń 
z dnia 28 grudnia 2017 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały 
dziewięcioma uchwałami Rady Gminy oraz sześcioma zarządzeniami Wójta Gminy.  
 

Dochody 
 

Dochody ogółem, w tym: 19.158.397,51 zł 

Dochody bieżące  17.704.394,73 zł 

Dochody majątkowe 1.454.002,78 zł 

 

Dochody bieżące, w tym: 17.704.394,73 zł 

Dochody własne 4.620.862,32 zł 

Subwencje  6.295.972,00 zł 

Dotacje  6.787.560,041 zł 
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Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 2018 r.  - 24,11% 
 

Wykonanie dochodów ogółem 19.158.397,51 zł 

Wykonanie dochodów własnych  4.620.862,32 zł 

 

Dochody własne, w tym: 4.620.862,32 zł 

Udział w PDOF 1.029.280,00 zł 

Udział w PDOP 21.013,35 zł 

Podatki i opłaty 2.738.846,04 zł 

Pozostałe dochody 831.722,93 zł 

 
Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT)  
 

Plan dochodów  19.464.205,40 zł 

Wykonanie ogółem, w tym: 19.158.397,51 zł 

PIT 1.029.280,00 zł 

CIT 21.013,35 zł 

 
Wydatki 
 

Wydatki ogółem, w tym: 22.150.010,96 zł 

Wydatki bieżące  16.067.964,06 zł 

Dochody majątkowe 1.838.578,37 zł 
 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w 2018 r. – 30,02% 
 

Wykonanie – wydatki ogółem  22.150.010,96 zł 

Wykonanie – wydatki majątkowe  6.651.396,29 zł 

Wykonanie wydatków  
 

Plan 23.286.465,71 zł 

Wykonanie 22.150.010,96 zł 

 
Wynik budżetu  
 

Planowany wynik deficytowy -3.822.260,31 zł 

Wykonanie  -2.991.613,45 zł 

 
Dochody z majątku – 99,63% 
 

Plan 612.231,00 zł 

Wykonanie 609.987,21 zł 

 
Wysokość wydatków majątkowych w stosunku o planu - 97,96% 
 

Plan 6.789.354,00 zł 

Wykonanie 6.651.396,29 zł 
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3.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych   

Na inwestycje gminne w roku 2018 wydatkowano środki w kwocie  6 651 396,29 zł, co 
stanowi 30,03 % ogólnych wykonanych wydatków budżetowych. Głównymi zadaniami 
inwestycyjnymi w 2018 r. były: 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2631 Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik  
w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń – zawarta została Umowa 
Nr INW.7021.63.2017.DW z Powiatem Ostrowskim na pomoc finansową na realizację w/w 
zadania. Gmina Stary Lubotyń przekazała środki na wsparcie inwestycji po przedłożeniu przez 
powiat noty księgowej na kwotę 803.700,00 zł wraz z kopią protokołu odbioru robót.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 
2631W – została zawarta umowa nr INW.7021.40.2018.DW z Powiatem Ostrowskim na 
pomoc finansową na realizację w/w zadania. Gmina Stary Lubotyń przekazała środki na 
wsparcie inwestycji po przedłożeniu przez powiat noty księgowej na kwotę 361.000,00 zł wraz 
z kopią protokołu odbioru robót.  

Id: D1793107-0606-4D8D-A18D-79631F518A43. Uchwalony Strona 8



 
 

 
      

Budowa parkingu w miejscowości Stary Lubotyń  - Cmentarz – w I półroczu 2018 roku została 
wykonana mapa do celów projektowych oraz dokumentacja na utwardzenie terenu. 
Natomiast w II półroczu inwestycja została  zakończona. Całkowity koszt wykonanego zadania 
wyniósł 119.880,00 zł. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej Gumowo – Gawki – w I półroczu 2018 roku wykonano 
nawierzchnię bitumiczną na drodze gminnej Gumowo – Gawki. Wartość inwestycji - kwota 
362.877,95 zł.  

 

 

 

 

 

 
 

Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu - w I półroczu 2018 roku została wykonana mapa 
do celów projektowych oraz dokumentacja projektowa. W II półroczu inwestycja została 
zrealizowana. Koszt zadania wyniósł 367.501,18 zł. 
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Przebudowa drogi gminnej Gumowo – Gawki – zadanie zostało zrealizowane w całości   

w II półroczu 2018 roku. Koszt zadania to 221.945,75 zł. Dofinansowanie na realizacje zadania 

uzyskaliśmy z Lokalnej Grupy Działania Zielone Sioło w kwocie 173 tys. zł. 

Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia – Gawki – całe zadanie zostało wykonane  

w II półroczu 2018 roku. Wartość wykonanej inwestycji to 1.048.540,94 zł. Przebudowa drogi 

gminnej Grądziki - Klimonty – inwestycja została zrealizowana  i rozliczona w II półroczu 2018 

roku. Koszt wyniósł 671.089,40 zł. Na te dwie inwestycje, realizowane w dwóch etapach, 

uzyskaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

działanie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w łącznej wysokości 1.897.886,00 zł 

stanowiących 63,63% całkowitych kosztów realizacji zadania. 
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Remont  strażnicy OSP  Gniazdowo – wykonano dokumentację na remont strażnicy.  
W II półroczu planowana inwestycja została wykonana. Całkowity koszt zadania 142.000,00 zł. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Remont centralnego ogrzewania strażnicy OSP  Stary Lubotyń  - zadanie zostało zrealizowane 
w całości, koszt zadania 60.000,00 zł. 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki – zaplanowana inwestycja została 
zrealizowana w IV kwartale 2018 roku. Koszt zadania zamknął się kwotą 706.111,25 zł. 
inwestycję sfinansowano pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 400 tys. zł, która po uzyskaniu 
założonego efektu ekologicznego w 50% zostanie umorzona. 
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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcin Szlachecki  i Sulęcin Włościański etap 

II -  zaplanowana inwestycja została zrealizowana w IV kwartale 2018 roku. Koszt zadania 

zamknął się kwotą 1.103.558,13 zł. Gmina uzyskała łącznie na dwa etapy inwestycji  

preferencyjną pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 1,2 mln zł, która po uzyskaniu założonego 

efektu ekologicznego w 50% zostanie umorzona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa placu zabaw Kosewo, Budowa placu zabaw Koskowo, Budowa placu zabaw Rząśnik 
– zostały wykonane 2 place zabaw w miejscowości Koskowo na kwotę 33.096,08 zł i w 
miejscowości Rząśnik na kwotę 36.063,28 zł. Zrezygnowano z budowy placu zabaw  
w miejscowości Kosewo w związku z pozyskaniem środków i budową otwartej strefy 
aktywności. Zadania zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego.  
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Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Stary Lubotyń – zadanie zostało 
wykonane w całości koszt zadania wyniósł 274.960,10 zł. Budowa Otwartej Strefy Aktywności  
w miejscowości Kosewo – zadanie zostało zrealizowane w całości koszt zadania wyniósł 
94.567,01 zł. Na obie strefy uzyskaliśmy wsparcie w kwocie 100 tys. zł. z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w ramach programu „budowa Otwartych Stref Aktywności”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Remont Domu Kultury w Żyłowie - w 2018 roku wykonano remont budynku świetlicy  
w Żyłowie na kwotę 169.992,01 zł. 

 

3.3 Wieloletnia Prognoza Finansowa 

W 2018 roku zaciągnięto nowe zobowiązania w kwocie 2.700.000,00 zł, dokonano 
spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 459.538,00 zł. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek  
i kredytów wynosi 4.125.962,00 zł, w tym:  

- z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1.990.000,00 zł  

- z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Ostrowi 
Mazowieckiej                                                                 2.059.162,00 zł 

- z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki SA 76.800,00 zł 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Stary Lubotyń nie posiadała lokat 

terminowych złożonych w innych bankach. W roku budżetowym Gmina nie udzielała 
pożyczek, poręczeń na kredyty lub pożyczki jak również nie posiadała papierów 
wartościowych.  

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXIX/230/14 z dn. 22.05.14 r. 
- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi 
Mazowieckiej na zadanie pod nazwą „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej  
w miejscowości Żochowo”. W dniu 30.06.2014 r. została podpisana umowa o kredyt 
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inwestycyjny Nr 000/14/551 na kwotę 200.000,00 zł. W 2018 r. dokonano spłaty kredytu  
w kwocie 50.000,00 zł  Do spłaty pozostało 25.000,00  zł. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXIX/228/14 z dn. 22.05.2014 
r. - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi 
Mazowieckiej na zadanie pod nazwą „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej  
w miejscowości Żyłowo”. W dniu 30.06.2014 r. została podpisana umowa o kredyt 
inwestycyjny Nr 000/14/550 na kwotę 200.000,00 zł.  W 2018 r. dokonano spłaty kredytu  
w kwocie 50.000,00 zł  Do spłaty pozostało 25.000,00  zł. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXIX/229/14 z dn. 22.05.2014 
r. - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi 
Mazowieckiej na zadanie pod nazwą „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej  
w miejscowości Koskowo”. W dniu 30.06.2014 r. została podpisana umowa o kredyt 
inwestycyjny Nr 000/14/552 na kwotę 100.000,00 zł. W 2018 r. dokonano spłaty kredytu  
w kwocie 25.000,00 zł  Do spłaty pozostało 12.500,00  zł. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXVII/211/14 z dn. 06.03.2014 
r.. - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi 
Mazowieckiej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Lubotyń – Kolonia - Gawki”. 
W dniu 23.10.2014 r. została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 12892300 
08023828510000011 na kwotę 320.000,00 zł. W 2018r. dokonano spłaty kredytu w kwocie 
80.000,00 zł  Do spłaty pozostało 40.000,00  zł. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr VI/37/15 z dn. 18.06.2015 r. -  
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Ostrowi 
Mazowieckiej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2632W Gniazdowo – 
Chmielewo - Prosienica”. W dniu 28.09.2015 r. została podpisana umowa  
o kredyt inwestycyjny Nr 15/2015 na kwotę 230.00,00 zł. W 2018r. dokonano spłaty kredytu 
w kwocie 51.200,00 zł.  Do spłaty pozostało 76.800,00 zł. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr. XII/81/16 z dnia 31.03.2016r.  
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pod 
nazwą „Budowa przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń – etap 
III”.  W dniu 05.10.2016r. została podpisana umowa pożyczki nr 0078/16/OW/P na kwotę 
650.000,00 zł. W 2018 roku dokonano spłaty I raty pożyczki w kwocie 130.000,00 zł. Do spłaty 
pozostało 390.000,00 zł. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XX/130/17 z dnia 9 marca 2017 
roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi 
Mazowieckiej na zadanie pod nazwą ,,Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia-Gawki – 
Etap I’’.  W dniu 30.08.2017r. została podpisana umowa pożyczki nr 000/17/644 na kwotę 
330.000,00 zł. W 2018 roku spłacono 73.338,00 zł. Do spłaty pozostało 256.662,00 zł. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XIX/126/17 z dnia 16.12.2017 
r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pod 
nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sulęcin Szlachecki i Sulęcin 
Włościański”. W dniu 21.12.2017r. została podpisana umowa pożyczki nr 0254/17/OW/P na 
kwotę 1.200.000,00 zł. I transza pożyczki została przekazana w 2017 roku w kwocie 600.000,00 
zł, natomiast w 2018 roku została uruchomiona II transza pożyczki również  
w wysokości 600.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat rat pożyczki w 2018 roku nie 
dokonano spłat pożyczki, gdyż  I rata pożyczki przypada do spłaty w 2019 roku. Do spłaty 
pozostało 1.200.000,00 zł. 
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Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXI/195/18 z dnia 22 marca 
2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na 
zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki”. W dniu 
17.10.2018r. została podpisana umowa pożyczki nr 0041/18/OW/P na kwotę 400.000,00 zł. W 
2018 roku nie dokonano spłat rat pożyczki. Do spłaty pozostało 400.000,00 zł. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXI/194/18 z dnia 22 marca 
2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku oraz na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań, w dniu 31.08.2018 roku została podpisana umowa Nr 000/18/520 
z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w 
kwocie 1.300.000,00 zł. W 2018 roku nie dokonano spłaty kredytu. Kwota pozostała do spłaty 
1.300.000,00 zł. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXIII/210/18 z dnia 24 maja 
2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku oraz na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań, w dniu 24.10.2018 roku została podpisana umowa Nr 000/18/745 
z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w 
kwocie 400.000,00 zł. W 2018 roku nie dokonano spłaty kredytu. Kwota pozostała do spłaty 
400.000,00 zł. 

IV. Informacje o stanie mienia komunalnego 

Na terenie gminy Stary Lubotyń ogólny stan mienia komunalnego wynosi 146,3903 ha 
gruntów w tym: 

- 143,2065 ha to nieruchomości stanowiące własność gminy, posiadające uregulowany stan 
prawny (drogi gminne i lokalne, tereny budowlane oraz nieruchomości szkolne), 

- 3,1838 ha zostały przekazane decyzjami Wojewody Ostrołęckiego stwierdzającymi 
posiadanie. 

Potwierdzono prawa własności do nieruchomości poprzez uzyskanie wpisów do ksiąg 
wieczystych na powierzchnię 138,7255 ha (tereny budowlane, zabudowane, nieruchomości 
szkolne, drogi). 
 W bezpośrednim zarządzie Gminy Stary Lubotyń znajduje się 144,1786 ha (drogi, 
wysypisko, teren zabudowany budynkami: stacji wodociągowej, oczyszczalni ścieków, punktu 
utylizacyjnego, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, Agronomówki, Nadzorcówki i Weterynarii, 
Policji, nieruchomości szkolne i inne), 1,5617 ha przekazano w użytkowanie wieczyste, 0,65 ha 
przekazane zostało uchwałami Rady Gminy w zarząd użytkowanie (tereny budowlane pod 
studnią głębinową w Podbielku oraz budynki magazynowe wraz z działką w Gniazdowie). 
 Dochody z dzierżawy i najmu lokali w 2018 r. wynoszą 137.098,33 zł, w tym:  

- z dzierżawy lokali zajmowanych pod Aptekę, Urząd Pocztowy, Ośrodek Zdrowia i inną 
działalność gospodarczą – 99.053,72 zł, 

- najmu lokali mieszkalnych (mieszkania w Agronomówce, Agromeliorantce, Weterynarii, 
Ośrodku Zdrowia, Policji 34.058,18 zł, mieszkania nauczycieli 3.986,43 zł. 

Wpływy za zużytą wodę z wodociągów wiejskich wynoszą – 380.001,40 zł, natomiast wydatki 
związane z utrzymaniem wodociągów wynoszą – 370.350,60 zł. 
Wpływy za odprowadzone ścieki z kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków wynoszą – 
87.887,88 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni – 253.240,52 zł, 
kanalizacji – 104.476,99 zł.  
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Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 
31.12.2018 r. 

Sposób zagospodarowania wg wartości w złotych Dochody 
uzyskiwane z 

tyt. 
gospodarowa
nia mieniem 

Wydatki 
ponoszone 

z tytułu 
gospodarowani

a mieniem 

w bezpośr. 
zarządzie 

w zarządzie 
jednostek 
zakł. budż. 

dzierżawa 
najem 

wieczyste 
użytkowanie 

inne formy 
(udziały w 

akcjach, spółkach 
wierzytelności) 

1. Grunty ogółem (ha), w tym: 22,95 64  788 1 215 3 920 5 110 ------- 3 518 ------ 

rolne 2,59 2 240 ------- ------- ------- ------- ------- ------ 

działki budowlane 18,14 56 241 1 215 3 920 5 110 ------- 1 522 ------ 

tereny rekreacyjne ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ 

pozostałe 2,22 6 307 ------- ------- ------- ------- 1 996 ------ 

2. Lasy  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ 

3. Parki ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ 

4. Budynki – liczba ogółem w tym: 33 8 307 501 20 249 1 975 898 ------- ------- 137 098 290 643 

mieszkalne 5 ------- ------- 391 746 ------- ------- 18 220 14 507 

obiekty szkolne obiekty kulturalne 4 4 837 454 ------- ------- ------- ------- 3 986 145 616 

obiekty służby zdrowia 1 ------ ------- 1 558 821 ------- ------- 49 685 39 926 

pozostałe obiekty użyteczności 
publicznej 

9 1 545 604 20 249 25 331 ------- ------- 65 207 84 406 

inne (punkt utyli., przystanek) 14 1 924 443 ------- ------- ------- ------- ------- 6 188 

5. Budowle i urządzenia techniczne: ------- 24 421 519 66 551 ------- ------- ------- 467 889 1 186 360 

wodociągi: ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 370 350 

- liczba 2 6 021 881 ------- ------- ------- ------- 380 001 ------ 

- długość w km 88,07 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ 

oczyszczalnie ścieków 1 1 574 961 ------- ------- ------- ------- 87 888 253 240 

wysypiska (liczba) 1 137 371 ------- ------- ------- ------- ------- 3 136 

ulice, drogi (dł. w km) 109 12 797 730 ------- ------- ------- ------- ------- 301 390 

kanalizacja (dł. w km) 16,45 3 889 576 ------- ------- ------- ------- ------- 102 785 

studnia  1 ------ 66 551 ------- ------- ------- ------- ------ 

oświetlenie uliczne 1 345 967 ------- ------- ------- ------- ------- 155 457 

6. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 108 2 119 523 ------- ------- ------- ------- ------- 1 691 

7. Środki transportu (szt.) 11 969 200 ------- ------- ------- ------- ------- 28 492 

8. Inwestycje – stan zaangażowania (w zł) 95 076 ------- ------- ------- ------- ------- ------- 4 811 869 

9. Lokaty kapitałowe ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ 

10. Pożyczki udzielone (w zł) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ 

11. Obligacje własne sprzedaż (w zł) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ 

12. Pozostałe jednostki organizacyjne ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ 

13. związki komunalne i stowarzyszenia ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ 
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V. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii 
 

5.1 Strategia Rozwoju Gminy Stary Lubotyń na lata 2016 - 2022.  

http://www.lubotyn.pl/bip/container/docs/uchwaly/2015/067.pdf 

Strategia Rozwoju Gminy Stary Lubotyń na lata 2016-2022, przyjęta przez Radę Gminy 
Stary Lubotyń uchwałą nr X/67/15 w grudniu 2015 roku jest podstawowym instrumentem 
długofalowego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, określającym wizję i 
strategiczne kierunki rozwoju gminy. Zapewnia ona ciągłość i trwałość działań władz gminy, 
niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. W sposób istotny strategia 
umożliwia efektywne gospodarowanie własnymi zasobami, takimi jak środowisko 
przyrodnicze, zasoby ludzkie, istniejąca i rozbudowywana infrastruktura komunalna przy 
uwzględnieniu dostępnych środków finansowych.   

W pracy samorządu Gminy Stary Lubotyń nadrzędna jest realizacja zasad 
zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju gminy, zapisana w Strategii rozwoju, prowadząca 
konsekwentnie do poprawy jakości życia mieszkańców i szeroko rozumianego rozwoju 
lokalnego. Takie podejście do planowania rozwoju gminy wymaga uwzględnienia w 
zamierzeniach wszystkich dziedzin: środowiska społecznego, gospodarczego i przyrodniczego, 
aby osiągnąć zrównoważony, trwały rozwój.  

 W celu urzeczywistnienia zapisów zawartych w wizji gminy oraz efektywnej realizacji 
misji sformułowano cztery cele strategiczne. Każdemu celowi strategicznemu przypisano cele 
operacyjne oraz kierunki działań, spodziewane efekty i mierniki realizacji im przypisane. 
Schemat wizji i celów sformułowanych w Strategii Rozwoju Gminy Stary Lubotyń przestawia 
rysunek na stronie 18. 

 
Poniższe zestawienie (strona 19) przedstawia w układzie tabelarycznym zrealizowane 

w 2018 roku zadania w odniesieniu do punktu II.6. Zadania priorytetowe Strategii Rozwoju 
Gminy Stary Lubotyń na lata 2016 - 2022.  
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 Wizja

Przyjazna inteligentna gmina – znaczący, nowoczesny ośrodek rolniczo - gospodarczy o wysokich 
walorach środowiskowych, tworzący wysokiej jakości przestrzeń do życia i działalności lokalnej 

społeczności

Cel strategiczny I.

Zintegrowana i 
nowoczesna 

infrastruktura 
techniczna

•Rozwój infrastruktury 
drogowej.

Dalsza rozbudowa 
systemów wodno-

kanalizacyjnych.

Rozwój gospodarki 
przestrzennej.

Rozwój infrastruktury i 
technologii informacyjno 

– komunikacyjnych. 

Cel strategiczny II.

Otwarty, kreatywny i 
konkurencyjny kapitał 

ludzki i społeczny

Rozwiązywanie 
problemów społecznych i 

stymulowanie 
aktywnościsprzyjającej 

włączeniu społecznemu. 
zawodowej

Podniesienie poziomu 
wykształcenia i 

kwalifikacji zawodowych 
społeczności.

Zwiększenie dostępu do 
usług medycznych 
wysokiej jakości.

Podniesienie jakości usług 
oraz poprawa dostępności 

opieki i edukacji 
przedszkolnej.

Rozwój i poszerzenie 
funkcji obiektów 
dydaktycznych, 

kulturalnych, oraz 
sportoworekreacyjnych, 

stworzenie profesjonalnej 
oferty.

Budowanie i 
upowszechnianie 

społeczeństwa 
informacyjnego.

Rozwijanie tożsamości i 
integracji społeczności. 

Cel strategiczny III.

Innowacyjna i 
efektywna gospodarka

Rozwój i wzrost 
konkurencyjności mikro, 

małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Wsparcie rozwoju sektora 
usług rolno –

spożywczych, handlu i 
rzemiosła.

Opracowanie i wdrożenie 
systemu promocji 

gospodarczej i 
inwestycyjnej.

Transfer nowych 
technologii opartych na 
kapitale intelektualnym 

zmierzających do 
modernizacji gospodarstw 

rolnych

Stworzenie atrakcyjnej 
oferty turystycznej. 
agroturystycznej i 

ekoturystycznej gminy 
w oparciu o zasoby 

przyrodnicze, 
historyczne i kulturowe 

oraz innowacyjne ich 
wykorzystanie. 

Cel strategiczny IV.

Środowisko naturalne 
wysokiej jakości, 
ochrona wartości
przyrodniczych i 

historycznych

Ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego i 

racjonalna gospodarka 
zasobami.

Renowacja i ochrona 
dziedzictwa historycznego 
i obiektów zabytkowych.

Zwiększenie 
wykorzystania 

odnawialnych źródeł 
energii.

Promocja ochrony 
środowiska, postaw 
proekologicznych i 

zdrowego trybu życia. 
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Lp. Nazwa inwestycji 
Planowany 

koszt 
realizacji 

Czas realizacji Sposób finansowania Realizacja zadania 

1.  Przebudowa drogi gminnej Lubotyń–Kolonia –  
Gawki  2 mln  2016-2019  

Budżet gminy, 
PROW 2014-2020 

Zadanie zrealizowane w latach 
2017-2018  

 

2.  Przebudowa drogi gminnej Grądziki – Klimonty  
1,4 mln  2016-2019  

Budżet gminy, 
PROW 2014-2020 

Zadanie zrealizowane w latach 
2017-2018 

3.  Przebudowa drogi gminnej Turobin – Brzozowa  
– Stary Turobin  

0,6 mln  2016-2017  Budżet gminy Zadanie zrealizowane w 2016 r. 

4.  Budowa kanalizacji w miejscowości Sulęcin Włościański, 
Sulęcin Szlachecki.  

3,5 mln  2017-2021  
Budżet gminy,  

pożyczka z WFOŚiGW 
Zadanie z realizowane w latach 

2017-2018 

5.  Budowa kanalizacji w miejscowości Budziszki  
1 mln  2018-2020  

Budżet gminy,  
pożyczka z WFOŚiGW 

Zadanie z realizowane w 2018 r 

6.  Budowa kanalizacji w miejscowości Żochowo  
0,7 mln  2018-2022  

Decyzją mieszkańców odstąpiono od realizacji inwestycji na rzecz 
budowy drogi 

7.  Budowa wodociągu w miejscowości Sulęcin  
Włościański  

0,16 mln  2016-2017  
Budżet gminy,  

pożyczka z WFOŚiGW 
Zadanie z realizowane w 2018 roku 

8.  Remont strażnicy OSP w Gniazdowie  
0,4 mln  2016-2018  Budżet gminy 

Zadanie z realizowane w latach 
2017-2018 

9.  Remont strażnicy OSP w Rząśniku  
0,4 mln  2016-2018  Budżet gminy 

Zadanie z realizowane w latach 
2015-2016 

10.  Remont strażnicy OSP w Podbielku  0,5 mln  2018-2020    

11.  Remont budynku (dom kultury) w Żyłowie  0,5 mln  2017-2020  Budżet gminy Realizacja rozpoczęta w 2016 r.  

12.  Budowa przydomowych oczyszczalni w   m. Podbielko, 
Lubotyń-Kolonia, Gawki, Gumowo  

0,5 mln  2016 - 2020  
Budżet gminy, PROW 2007-
2013, pożyczka z WFOŚiGW 

W latach 2013-2014 i w 2016 r. 
wybudowano 312 szt. oczyszczalni 

13.  Budowa przydomowych oczyszczalni w m.  
Turobin–Brzozowa – Stary Turobin  

             
0,1mln  

2017  
Budżet gminy, PROW 2007-
2013, pożyczka z WFOŚiGW 

W latach 2013-2014 i w 2016 r. 
wybudowano 312 szt. oczyszczalni 

14.  Budowa przydomowych oczyszczalni w m.  
Grądziki, Klimonty  

0,1mln  2017  
Budżet gminy, PROW 2007-
2013, pożyczka z WFOŚiGW 

W latach 2013-2014 i w 2016 r. 
wybudowano 312 szt. oczyszczalni 

15.  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 
miejscowościach: Chmielewo, Kosewo, Koskowo, 
Lubotyń-Morgi, Podbiele, Rabędy, Rogówek, Rząśnik, 
Stare Rogowo, Rogowo - Folwark, Sulęcin Szlachecki, 
Sulęcin Włościański, Świerże, Żyłowo.  

1 mln  2018 - 2022  
Budżet gminy, PROW 2007-
2013, pożyczka z WFOŚiGW 

W latach 2013-2014 i w 2016 r. 
wybudowano 312 szt. oczyszczalni 
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5.2  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary 

Lubotyń  

http://www.lubotyn.pl/bip/container/docs/uchwaly/2017/170.pdf 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, 
w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Pierwsze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń uchwalone zostało w 2002 r. Zmiany 
do dokumentu wprowadzane były w latach 2009 i 2016.  Aktualna na rok 2018 wersja 
dokumentu przyjęta została Uchwałą Nr XIII/90/16 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 9 
czerwca 2016r. 

Rady Gminy Stary Lubotyń Uchwałą  nr XXVIII/170/17 z dnia 30 listopada 2017 r.  
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stary Lubotyń i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
obowiązujących na obszarze gminy Stary Lubotyń dokonała ostatniej ocena aktualności 
Studium. 

 

5.3 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Lubotyń 

 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, 
uchwalanym przez Radę Gminy, który ustala przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji 
celu publicznego oraz określa w szczególności zasady i warunki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenów. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opracowany 
jest na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945 z późn. zm.). 

W 2005 roku Raga Gminy Stary Lubotyń, uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego który swym zasięgiem obejmuje  całą powierzchnię gminy. W kolejnych latach 
wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców plan był sukcesywnie 
zmieniany. Ostatnie dwie zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentów gminy stary Lubotyń miały miejsce w 2018 roku. 
 
 

 
Lp. 

 
Nazwa dokumentu Nr uchwały 

1. 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stary Lubotyń 

Uchwała Nr 18/IV/2002 Rady Gminy w 
Starym Lubotyniu z dnia 30 grudnia 2002 
roku 

2. 
 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stary Lubotyń 

Uchwała Nr XXXI/156/09 Rady Gminy w 
Starym Lubotyniu z dnia 17 grudnia 2009r. 

3. 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stary Lubotyń 

Uchwała Nr XIII/90/16 Rady Gminy w 
Starym Lubotyniu z dnia 9 czerwca 2016r. 
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Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Stary 
Lubotyń 
 

 
Lp. 

 
Nazwa planu Nr uchwały Ogłoszenie 

1 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w części 
dotyczącej wsi Sulęcin Włościański 

Nr 88/XVII/2000 Rady Gminy w 
Stary Lubotyniu z dnia 30 
sierpnia 2000r. 

Dz. Urz. W. Maz. Nr 
113, poz. 1122 
z 22.09.2000r. 

2 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stary 
Lubotyń 

Nr XXIX/35/05 Rady Gminy w 
Stary Lubotyniu z dnia  
08 grudnia 2005r. 

Dz. Urz. W. Maz. Nr 
277, poz. 10483 
z 17.12.2005r. 

3 

zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stary 
Lubotyń w zakresie fragmentów 
wsi Stary Lubotyń i Lubotyń-
Kolonia 

Nr VIII/46/07 Rady Gminy w 
Stary Lubotyniu z dnia  
27 czerwca 2007r. 

Dz. Urz. W. Maz. Nr 
204, poz. 5816 
z 09.10.2007r. 

4. 

zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stary 
Lubotyń w zakresie fragmentów 
sołectw Budziszki, Gniazdowo, 
Rogowo Folwark, Stare Rogowo, 
Kosewo 

Nr VII/41/11 Rady Gminy w Stary 
Lubotyniu z dnia  
26 maja 2011r. 

Dz. Urz. W. Maz. Nr 
116, poz. 3683 
z 04.07.2011r. 

5. 

zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stary 
Lubotyń w zakresie fragmentów 
sołectw Chmielewo, Gawki, 
Gumowo, Podbiele, Rząśnik, 
Sulęcin Szlachecki, Sulęcin 
Włościański, Świerże, Żochowo, 
Żyłowo 

Nr VII/42/11 Rady Gminy w Stary 
Lubotyniu z dnia  
26 maja 2011r. 

Dz. Urz. W. Maz. Nr 
116, poz. 3684 
z 04.07.2011r. 

6. 

zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stary 
Lubotyń w zakresie fragmentów 
sołectwa Rabędy 

Nr VII/43/11 Rady Gminy w Stary 
Lubotyniu z dnia  
26 maja 2011r. 

Dz. Urz. W. Maz. Nr 
116, poz. 3685 
z 04.07.2011r. 

7. 

zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stary 
Lubotyń w zakresie fragmentów 
sołectw Koskowo, Lubotyń-
Kolonia, Lubotyń-Morgi, Lubotyń-
Włóki, Stary Lubotyń, Turobin-
Brzozowa, Stary Turobin 

Nr X/61/11 Rady Gminy w Stary 
Lubotyniu z dnia  
03 listopada 2011r. 

Dz. Urz. W. Maz. Nr 
209, poz. 6291 
z 16.11.2011r. 
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8. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stary 
Lubotyń w zakresie fragmentów 
sołectw Koskowo, Lubotyń-
Kolonia, Lubotyń-Włóki, Rogowo-
Folwark, Stare Rogowo, Sulęcin 
Szlachecki, Żochowo 

Nr XX/116/12 Rady Gminy w 
Stary Lubotyniu z dnia  
18 październik 2012r. 

Dz. Urz. W. Maz. z 
2012, poz. 7369 
z 06.11.2012r. 

9. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego fragmentów 
Gminy Stary Lubotyń 

Uchwała Nr XXXI/191/18 Rady 
Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 
marca 2018 r. 

Dz.U. z 18 kwietnia 
2018 r poz 4391 

10. 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego fragmentów 
Gminy Stary Lubotyń 

Uchwała Nr III/20/18 Rady 
Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 
grudnia 2018 r.  

Dz. U. z dn  8 
stycznia 2019 r. poz. 
295 

 
Ostatnia ocena aktualności Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

miała miejsce w listopadzie 2017 r. Oceniając postępy w opracowaniu planów miejscowych, 
należy stwierdzić, iż w gminie Stary Lubotyń plany miejscowe opracowywane są 
systematycznie w odstępach kilku letnich, uwzględniając tym samym kolejne zapotrzebowania 
właścicieli nieruchomości i potrzeby rozwoju gminy. Fakt objęcia w  gminie 100% jej 
powierzchni planami miejscowymi stanowi wyjątkowo korzystną pod względem 
planistycznym sytuację na tle innych gmin w Polsce. 

W 2018 r. nie wydano żadnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
lub decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto na wnioski zainteresowanych sporządzono 19 
wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
oraz wydano 83 zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 
 

5.4 Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Stary Lubotyń 

http://www.lubotyn.pl/bip/container/docs/uchwaly/2017/139.pdf 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Stary Lubotyń został przyjęty uchwałą Rady 
Gminy nr XVIII/116/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku. Plan dwukrotnie zaktualizowano w 2017 
r. Gmina pozyskała dofinansowanie na opracowanie planu rewitalizacji ze środków pomocy 
technicznej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu ogłoszonego 
przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Przeprowadzono szerokie 
badanie ankietowe, które nadało kierunek dalszym działaniom rewitalizacyjnym. 
Zorganizowane zostały 3 spacery  badawcze oraz 3 spotkania konsultacyjne z mieszkańcami 
Gminy Stary Lubotyń i interesariuszami.  

Niniejszy program rewitalizacji powstał w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców 
oraz przy udziale partycypacji społecznej. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego GPR 
dla Gminy Stary Lubotyń został pozytywnie zaopiniowany i wpisany do Wykazu Programów 
Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego.  

 Rewitalizację należy rozumieć jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 
obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane 
działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu 
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rewitalizacji. Gminy Program Rewitalizacji dla Gminy Stary Lubotyń pełni rolę narzędzia 
planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 
Co ważne, posiadanie programu rewitalizacji, zgodnego z aktualnymi wytycznymi jest 
warunkiem ubiegania się o wsparcie projektów rewitalizacyjnych we wszystkich działaniach  w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.  W 
wyniku przeprowadzonej diagnozy wykazano w Gminnym Programie Rewitalizacji obszary 
najbardziej zdegradowane, wyznaczając obszar rewitalizacji  z wyróżnieniem 4 podobszarów 
rewitalizacji:  

- Gawki, 
- Koskowo, 
- Stary Lubotyń i Lubotyń – Kolonia, 
- Sulęcin Włościański. 
 

Poniżej przedstawiono wskazane podobszary w wersji graficznej:  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się kumulacją problemów 
społecznych. Stosunkowo wysoki jest udział osób bezrobotnych w populacji mieszkańców,  
a także osób długotrwale pozostających bez pracy. Na obszarze występuje także podwyższony 
poziom przestępczości w porównaniu z obszarami nie znajdującymi się w stanie kryzysowym. 
Jednocześnie obserwowana jest niższa aktywność społeczna mieszkańców. Ponadto 
w wybranym obszarze wystąpiły także niekorzystne zjawiska w sferze gospodarczej, 
środowiskowej, funkcjonalnoprzestrzennej i technicznej. 

Id: D1793107-0606-4D8D-A18D-79631F518A43. Uchwalony Strona 23



 
 

 
      

W Programie zaplanowane zostały projekty zintegrowane, rozumiane jako sekwencje 
powiązanych ze sobą ̨działań, mających na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze 
stanów kryzysowych, łączące aspekty społeczne z przedsięwzięciami infrastrukturalnymi jako 
zapewniającymi całościowe podejście do procesu rewitalizacji Gminy. 
Wśród podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wymienić należy: 
 

Lp.  Tytuł projektu  Realizacja zadania  

1 Poprawa zdolności do 
zatrudnienia osób 
nieaktywnych zawodowo i osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

Realizacja ciągła  

2 Integracja społeczna 
mieszkańców przez wspólne 
działanie. 

Realizacja ciągła poprzez wspólne i aktywne 
spędzanie wolnego czasu całych rodzin, integrację 
międzypokoleniowa i społeczną. Poprzez 
organizację imprez : 
- Piknik Rodzinny, 
- Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych, 
- obchody Dnia Dziecka, 
- Gminy Dzień Strażaka, 
- Święta Niepodległości, 
- kulinarne spotkania gospodyń, 

3 Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
- Papieża Polaka w Starym 
Lubotyniu 

Planowane rozpoczęcie inwestycji w 2019 r.  

4 Zagospodarowanie centrum 
miejscowości Stary Lubotyń. 

Inwestycja zrealizowana w latach 2017-2018. 
Dzięki kompleksowemu zagospodarowaniu 
parkingu wraz z elementami małej architektury, stał 
się on miejscem spotkań lokalnej społeczności. 
Przeprowadzone prace sprawiły, że centrum 
Starego Lubotynia jest funkcjonalne, a wszelka 
infrastruktura potrzebna mieszkańcom i turystom 
jest skupiona na jednym obszarze. Realizacja 
projektu wpłynęła na poprawę atrakcyjności 
miejscowości, a estetycznie zagospodarowane 
centrum jest jej wizytówką.  

5 Zagospodarowanie centrum 
miejscowości Koskowo. 

Realizacja rozpoczęta w 2018 r. poprzez budowę 
placu zabaw.  

6 Zagospodarowanie centrum 
miejscowości Gawki. 

Zadanie nierealizowane ze względu na brak środków 
dofinansowania. 

7 Remont kościoła pw. 
Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Starym 
Lubotyniu. 

Zadanie nierealizowane ze względu na brak środków 
dofinansowania. 

8 Remont kaplicy cmentarnej pw. 
św. Rocha w Starym Lubotyniu. 

Zadanie nierealizowane ze względu na brak środków 
dofinansowania. 
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9 Adaptacja terenów zalewowych 
wokół zbiornika w 
miejscowości Lubotyń - 
Kolonia. 

Zadanie nierealizowane ze względu na brak środków 
dofinansowania. 

10 Edukacyjna ścieżka rowerowa. Zadanie nierealizowane ze względu na brak środków 
dofinansowania. 

 Termomodernizacja 
komunalnych budynków 
mieszkalnych. 

 Realizacja ciągła.  Sposób ośmiu budynków 
mieszkalnych 5 zostało poddanych 
termomodernizacji i gruntownemu remontowi.  

11 Rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

W latach 2013-2014 i w 2016 r. wybudowano 312 
szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. W latach 
2017-2018 wybudowano sieć kanalizacyjną w 
Sulęcinie Szlacheckim i Sulęcinie Włościańskim. W 
2018 wybudowano kanalizację w Budziszkach.  

 

5.5 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Lubotyń 

na lata 2018 - 2023. 

http://www.lubotyn.pl/bip/container/docs/uchwaly/2017/164.pdf 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Lubotyń 
na lata 2018 – 2023 przyjęty uchwałą nr XVIII/116/16 Rady Gminy Stary Lubotyń  w listopadzie 
2017 r.,  tworzy warunki do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, 
a także do zapewnienia lokali socjalnych i lokali zamiennych, jak również zaspokaja potrzeby 
mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. 

Gmina w świetle obowiązujących w kraju przepisów zobowiązana jest do zapewnienia 
lokalu mieszkalnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkaniowy zasób 
Gminy Stary Lubotyń stanowią lokale znajdujące się w budynkach stanowiących wyłączną 
własność Gminy.  

 

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób mieszkaniowy 
 

Lp. Położenie budynku Ilość lokali 
Pow. użytkowa 

w m2 

2 Stary Lubotyń 36a - Ośrodek Zdrowia 4 231,6 

3 Stary Lubotyń 69 - Weterynaria 2 87,0 

4 Stary Lubotyń - Agronomówka 3 104,0 

5 Stary Lubotyń - Nadzorcówka 3 135,2 

6 Stary Lubotyń 37 - Policja 5 163,3 

7 Koskowo - Szkoła 2 106,0 

 Razem 19 827,1 
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5.6. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

http://www.lubotyn.pl/bip/container/docs/uchwaly/2015/53.pdf 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stary Lubotyń opracowany został w 2015 
roku i przyjęty uchwałą nr VIII/53/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29.10.2015 r. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który wyznacza 
kierunki dla gminy w zakresie działań w takich obszarach jak: redukcja emisji gazów 
cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcji 
zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. 

Wizja Gminy Stary Lubotyń w działaniach na rzecz gospodarki niskoemisyjnej 
opracowana na podstawie diagnozy stanu obecnego brzmi następująco: Stary Lubotyń gminą 
o zrównoważonej i zintegrowanej gospodarce energetycznej, wykorzystującej odnawialne 
źródła energii, dążącej do redukcji zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla o 20% w 
perspektywie do 2020 r. 

Celem opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Lubotyń” jest 
wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.  
- redukcji emisji gazów cieplarnianych,  
- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
- redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej 

Poniższa tabela przedstawia analizę stanu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć w 
2018 roku, ujętych w obowiązującym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stary 
Lubotyń. 

 

Nr Działanie 
Okres 

realizacji 
Zrealizowane działania 

1 Termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej 

 2015-
2019 

1. Budynek komunalny (Agronomówka) 
w Starym Lubotyniu, 

2. Budynek komunalny (Nadzorcówka) 
w Starym Lubotyniu, 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Kosewie, 
4. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Gniazdowie, 

2 Modernizacja obiektów 
kultury 

2016-2020 Modernizacja Domu kultury w Żyłowie  

3 Budowa kanalizacji 
sanitarnej 

 2017-
2018 

Budowa kanalizacji Sanitarnej w 
miejscowościach Budziszki, Sulęcin 
Szlachecki i Sulęcin Włościański   

4 Budowa ścieżek 
rowerowych i szlaków 
rowerowych 

 Działanie planowane na lata następne  

5 Modernizacja i 
rozbudowa oświetlenia 
ulicznego 

 Budowa oświetlenia ulicznego 
w miejscowościach: Stary Lubotyń, 
Lubotyń – Kolonia, Lubotyń – Włoki oraz 
Klimonty. 
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6 Wymiana źródeł światła 
w Urzędzie Gminy i 
jednostkach podległych 

2015 -
2018 

Wymieniono żarówki na energooszczędne 
LED 

7 Zakup lub wymiana 
urządzeń w Urzędzie 
Gminy i jednostkach 
podległych 

2015-2018 Stopniowa wymiana urządzeń, 
wchodzących w skład wyposażenia 
stanowisk pracy, tj.: monitory, komputery, 
serwery, urządzenia wielofunkcyjne 
(kserokopiarki, skanery, drukarki) w miarę 
zużywania się sprzętu dotychczas 
wykorzystywanego na urządzenia, które 
charakteryzują się niskim zużyciem energii 
i niskimi kosztami eksploatacji. 

8 Wymiana/rozbudowa/
modernizacja taboru 
gminnego na tabor 
energooszczędny, o 
niższej emisji spalin 

 Działanie planowane na lata następne 

9 Poprawa efektywności 
energetycznej obiektów 
mieszkalnych 

2016  Pośrednictwo w pozyskaniu funduszy dla 
właścicieli nieruchomości na wymianę 
przestarzałego źródła ogrzewania na piece 
spełniające wymagania w zakresie niskiej 
emisji zanieczyszczeń do powietrza -  

10 Poprawa efektywności 
energetycznej 
przedsiębiorstw i 
placówek usługowych 

 Działanie planowane na lata następne 

11 Działania 
pozainwestycyjne 

2015-2018 Lekcje edukacyjne dotyczące oszczędności 
energii oraz korzyści płynących z 
efektywnych energetycznie zachowań. 

 

 5.7. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Lubotyń Na Lata 2016 – 2019 z 

perspektywą do roku 2023 

http://www.lubotyn.pl/bip/container/docs/uchwaly/2016/100.pdf 

Program jest dokumentem analizującym istniejący stan poszczególnych komponentów 
środowiska przyrodniczego Gminy Stary Lubotyń oraz przedstawiającym cele i zadania 
konieczne do realizacji w poszczególnych obszarach interwencji w celu zachowania dobrego 
stanu środowiska, a tam gdzie konieczna jest jego poprawa przedstawione zostały działania 
naprawcze. 

W ramach licznych działań z zakresu ochrony środowiska Gmina Stary Lubotyń 
prowadzi nieodpłatną zbiórkę azbestu. Corocznie składaliśmy w tym celu wnioski do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dotyczyły 
on dofinansowania zadań na usunięcie azbestu z terenu Gminy Stary Lubotyń. W latach 2014-
2018 zebraliśmy i unieszkodliwiliśmy prawie 420 ton azbestu. Koszt zbiorki azbestu tym 
okresie przekroczył 130 tys. zł, natomiast dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosła ponad 97 tys. zł. Zgodnie z 
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przeprowadzoną w 2009 r. inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest suma pokryć 
zawierających ten materiał na terenie gminy to ok. 5584,1  ton. Wyroby te muszą zniknąć do 
2032 r. 

W latach 2013-2014 zrealizowaliśmy operację pn. „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń”, która objęła wykonanie 219 szt. 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Całkowita wartość projektu to kwota prawie 4,5 mln 
złotych, natomiast wysokość uzyskanego dofinansowania przekroczyła 2,7 mln zł. i stanowiła 
75% kosztów kwalifikowanych. Środki pozyskano z programu PROW na lata 2007 – 2013 w 
ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Budowę 
przydomowych oczyszczalni sfinalizowaliśmy w 2016 roku budując 93 instalacje. Koszt III etapu 
budowy to ponad 983 tys. zł. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap III 
dofinansował w formie pożyczki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w kwocie 650 tys. zł., która po uzyskaniu założonego efektu 
ekologicznego w 50% zostanie umorzona. W tym samym roku w miejscowości Lubotyń – 
Włóki, na nowo powstałym osiedlu,  wybudowaliśmy 0,5 km sieci kanalizacyjnej. 

Jedną z ważniejszych inwestycji, poprawiających stan środowiska naturalnego była, 
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański. 
Realizację tego projektu podzielono na II etapy. Łącznie na budowę sieci kanalizacyjnej 
wydatkowaliśmy kwotę prawie 2 mln zł. Na ten cel Gmina uzyskała preferencyjną pożyczkę z 
WFOŚiGW w kwocie 1,2 mln zł, która po uzyskaniu założonego efektu ekologicznego w 50% 
zostanie umorzona. Podobny sposób finansowania zastosowano przy realizacji budowy 
kanalizacji w Budziszkach. Łączna wartość inwestycji to kwota 670 tys. zł, natomiast pożyczka 
zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie  to kwota 400 tys. zł, która po uzyskaniu założonego efektu ekologicznego w 50% 
zostanie umorzona. 

Inwestycja, której przedmiotem była rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 
w miejscowości Lubotyń - Włóki  została zrealizowana za kwotę 194 tys. zł.  Z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskaliśmy dotację w wysokości 93 tys. 
zł. Prace rekultywacyjne umożliwiły uporządkowanie terenu nieczynnego składowiska 
odpadów, co przyczyni się do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza i 
gleby. Tym samym wpłynie na likwidację zagrożeń biologicznych oraz przejęcie pełnej kontroli 
nad procesami biochemicznymi zachodzącymi na obszarze składowiska.  

W 2016 r. roku zachęcaliśmy mieszkańców do składania deklaracji na wymianę starych 
kotłów centralnego ogrzewania na ekologiczne tj. gazowe, olejowe lub opalane biomasą. 8 
mieszkańców naszej gminy skorzystało z takiej możliwości i złożyło deklaracje. Gmina Stary 
Lubotyń w imieniu tych mieszkańców złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do programu „Poprawa jakości powietrza na 
terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez 
modernizację kotłowni”. Otrzymaliśmy dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 75% 
kosztów kwalifikowanych tj. 40.000,00 zł.  

Podstawą działalności ekologicznej powinno być wychowanie ogółu społeczeństwa, 
które należy rozpocząć od najmłodszej generacji. Dlatego podjęliśmy decyzję o budowie 
ścieżki edukacyjnej, która uatrakcyjni sposób przekazywania wiedzy na temat 
proekologicznych postaw i zachowań. W ramach operacji zakupiliśmy 20 gatunków drzew z 
tabliczkami gatunkowymi, 10  interaktywnych gier terenowych i 10 tablic edukacyjnych a także 
ścieżkę sensoryczną. Jest to pierwszy taki projekt, zrealizowany na terenie Gminy Stary 
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Lubotyń. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 71 tys. zł,  z czego 90 % sfinansowano ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
 

5.8 Strategia rozwiązywania problemów społecznych 

http://www.lubotyn.pl/bip/container/docs/uchwaly/2015/46.pdf 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stary Lubotyń na lata 2015-
2020 została przyjęta przez Radę Gminy Stary Lubotyń uchwałą nr VII/46/15 z dnia 24 września 
2015r. Głównym zadaniem opracowanej strategii jest zapewnienie mieszkańcom gminy Stary 
Lubotyń warunków rozwoju osobistego oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu poprzez 3 cele strategiczne: tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu 
instytucji rodziny, aktywizację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego. 

 

5.9 Program Wspierania Rodziny w Gminie Stary Lubotyń na lata 2018-2020 

http://www.lubotyn.pl/bip/container/docs/uchwaly/2018/186.pdf 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Stary Lubotyń na lata 2018-2020, 
przyjęty przez Radę Gminy Stary Lubotyń uchwałą nr XXX/186/18 z dnia 22 lutego 2018r. jest 
zgodny z założeniami zawartymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w  Gminie 
Stary Lubotyń na lata 2015-2020. 

Fundamentalnym założeniem programu jest rozpowszechnianie wiedzy o możliwości 
korzystania z wszelkich form wsparcia placówek i instytucji w celu samodzielnego 
funkcjonowania rodziny w środowisku naturalnym oraz wspieraniu osób, które tę wiedzę 
propagują. Szczególne miejsce w systemie wspierania rodziny zajmuje Asystent rodziny, który 
pracuje z rodziną w środowisku naturalnym. Pomaga on w organizacji i wypełnianiu przez nią 
obowiązków. Jest łącznikiem między rodziną a instytucjami. Aktywizuje społecznie, pomaga w 
gospodarowaniu finansami domowymi, propaguje pozytywne wzorce zachowania itp. 

Głównym cel programu wspierania rodziny w gminie Stary Lubotyń jest stworzenie 
optymalnych warunków do wychowywania dzieci w rodzinie biologicznej oraz wspieranie 
rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. 

Asystent rodziny w 2018 r. udzielił wsparcia 7 rodzinom. Działania skierowane zostały 
do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
Działania asystenta rodziny obejmują analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz 
przyczyn kryzysu w rodzinie, wspieranie rodziny, wzmocnienie jej roli i funkcji, rozwijanie 
umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny i prowadzenie gospodarstwa domowego, 
podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomoc  
w integracji rodziny oraz przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.  Na 
powyższy cel wydatek stanowił kwotę 43 800,56 zł, z czego dotacja z budżetu państwa 
wyniosła  22 791,00 zł. 
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5.10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na 2019 rok 

http://www.lubotyn.pl/bip/container/docs/uchwaly/2019/029.pdf 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na 2018 rok. został zatwierdzony 
Uchwałą  Nr XXX/187/18 Rady Gminy z dnia 22 lutego 2018 roku. Program skierowany jest do 
lokalnej społeczności i ma na celu określenie zadań i zamierzeń w dziedzinie trzeźwości, 
przeciwdziałania alkoholizmowi, a także leczeniu osób uzależnionych i łagodzeniu skutków 
nadużywania alkoholu. Podstawowym celem programu jest położenie nacisku na 
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień, 
zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz ochrona przed przemocą w 
rodzinie. Określa on działania w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia oraz minimalizacji 
szkód związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez 
mieszkańców gminy. 

Jednym z głównych zadań GKRPA jest realizacja nałożonego przez ustawę 
 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gminnego Programu  
profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 
Gminie Stary Lubotyń na 2018r. Program ten finansowany jest z budżetu gminy ze środków 
pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbierała się 
piętnastokrotnie. Koszt posiedzeń wynosił 5 040 zł.  Na wniosek rodzin GKRPA wezwała 9 osób 
uzależnionych od alkoholu,  z czego 1 osoba objęta jest nadzorem Zespołu 
Interdyscyplinarnego w związku z towarzyszącą uzależnieniu, przemocą. Skierowano                        
1 wniosek do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia i wskazanie zakładu 
leczniczego i pokryto koszty badania przez biegłego w celu wydania opinii 

Ogółem w 2018r. na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano kwotę 34 866 zł. 

Mając to na uwadze GKRPA wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym 
wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra 
całej społeczności gminy.  

VI. Realizacja uchwał Rady Gminy  

Rada Gminy Stary Lubotyń w roku 2018 podjęła 83 uchwały, z czego:  
- 29 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ostrołece; 
- 30 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
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1 XXX/180/18 22.02.2018 zasad udzielania dotacji celowych, trybu 
postępowania w sprawie udzielenia 
dotacjii sposobu jej rozliczania z budżetu 
Gminy Stary Lubotyń dla spółek wodnych 
na bieżąceutrzymanie wód i urządzeń 
wodnych oraz na dofinansowanie 
inwestycji na terenie Gminy Stary Lubotyń. 

  X   X   X DZ.URZ. WOJ.2018.2178 
Ogłoszony: 02.03.2018  

2 XXX/181/18 22.02.2018 zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w 
Gniazdowie 

X       X     

3 XXX/182/18 22.02.2018 o zmianie uchwały w sprawie 
wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Stary 
Lubotyń na lata 2018 - 2023 

  X   X   X DZ.URZ. WOJ.2018.2244 
Ogłoszony: 05.03.2018  

4 XXX/183/18 22.02.2018 w sprawie podziału Gminy Stary Lubotyń 
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 
numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdymokręgu wyborczym. 

  X   X     DZ.URZ. WOJ.2018.2245 
Ogłoszony: 05.03.2018  

5 XXX/184/18 22.02.2018 podziału Gminy Stary Lubotyń na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych 

  X   X   X DZ.URZ. WOJ.2018.2246 
Ogłoszony: 05.03.2018  

6 XXX/185/18 22.02.2018 przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2018 
r. 

X       X     
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7 XXX/186/18 22.02.2018 uchwalenia Gminnego programu 
wspierania rodziny w Gminie Stary Lubotyń 
na lata 2018-2020. 

  X   X X     

8 XXX/187/18 22.02.2018 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Stary Lubotyń na 2018 rok. 

X       X     

9 XXX/188/18 22.02.2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Stary Lubotyń. 

  X       X DZ.URZ. WOJ.2018.2179 
Ogłoszony: 02.03.2018  

10 XXX/189/18 22.02.2018 w sprawie zmiany w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń 
na lata 2018 - 2023. 

X       X     

11 XXX/190/18 22.02.2018 zmian budżecie Gminy Stary Lubotyń na 
rok 2018. 

  X       X DZ.URZ. WOJ.2018.2180 
Ogłoszony: 02.03.2018  

12  XXXI/191/18 22.03.2018 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentów gminy Stary 
Lubotyń. 

  X       X DZ.URZ. WOJ.2018.4391 
Ogłoszony: 18.04.2018  

13  XXXI/192/18 22.03.2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt w 
Gminie Stary Lubotyń na 2018 rok. 

X       X     

14  XXXI/193/18 22.03.2018 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Ostrowskiego w latach 2018-2019 

X       X     

15  XXXI/194/18 22.03.2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 
kredytu bankowego 

X       X     

16  XXXI/195/18 22.03.2018 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie 

X       X     
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17  XXXI/196/18 22.03.2018 o zmianie uchwały w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowych, trybu 
postępowania w sprawie 
udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z 
budżetu Gminy Stary Lubotyń dla spółek 
wodnych na bieżące utrzymanie wód i 
urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie 
inwestycji na terenie Gminy Stary Lubotyń 

  X       X DZ.URZ. WOJ.2018.3837 
ogłoszony: 11.04.2018  

18  XXXI/197/18 22.03.2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Stary Lubotyń na lata 2018 - 2023 

X       X     

19  XXXI/198/18 22.03.2018 zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na 
rok 2018 

X         X DZ.URZ. WOJ.2018.3838 
ogłoszony: 11.04.2018  

20  XXXII/199/18 26.04.2018 zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla 
nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze w szkołach i przedszkolach 
oraz ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli zatrudnionych na stanowisku 
pedagoga, psychologa, logopedy, 
terapeuty pedagogicznego oraz doradcy 
zawodowego 

  X   X   X DZ.URZ. WOJ.2018.4896 
ogłoszony: 07.05.2018  

21  XXXII/200/18 26.04.2018 regulaminu określającego wysokość 
dodatków i innych składników 
wynagrodzenia nauczycieli oraz 
szczegółowych warunków ich wypłacania. 

  X       X DZ.URZ. WOJ.2018.5036 
ogłoszony: 10.05.2018  

22  XXXII/201/18 26.04.2018 dowozu dzieci do przedszkoli i szkół, 
wobec których Gmina Stary Lubotyń nie 
ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu. 

  X       X DZ.URZ. WOJ.2018.4897  
ogłoszony: 07.05.2018  

23  XXXII/202/18 26.04.2018 likwidacji Szkoły Podstawowej w 
Gniazdowie 

X         X DZ.URZ. WOJ.2018.4898  
ogłoszony: 07.05.2018  
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24  XXXII/203/18 26.04.2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt w 
Gminie Stary Lubotyń na 2018 rok 

X         X DZ.URZ. WOJ.2018.4899  
ogłoszony: 07.05.2018  

25  XXXII/204/18 26.04.2018 o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń 
na lata 2018 - 2023 

X       X     

26  XXXII/205/18 26.04.2018 zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na 
rok 2018. 

X         X DZ.URZ. WOJ.2018.4900 
ogłoszony: 07.05.2018  

27  XXXIII/206/18 26.05.2018 przekazania przez Gminę Stary Lubotyń 
środków finansowych dla Policji 

X       X     

28  XXXIII/207/18 26.05.2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za 2017 rok 

X       X     

29  XXXIII/208/18 26.05.2018 udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 

X       X     

30  XXXIII/209/18 26.05.2018 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
w sprawie współdziałania z Gminą Ostrów 
Mazowiecka w celu realizacji zadań z 
zakresu budowy drogi gminnej 

    X   X     

31  XXXIII/210/18 26.05.2018 zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego 

X       X     

32  XXXIII/211/18 26.05.2018 zmiany w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 
2018 - 2023 

X       X     

33  XXXIII/212/18 26.05.2018 w sprawie zmian budżecie Gminy Stary 
Lubotyń na rok 2018 

X         X   

34 XXXIV/213/18 21.06.2018 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu 
określającego wysokość dodatków i innych 
składników wynagrodzenia nauczycieli oraz 
szczegółowych warunków ich wypłacania. 

  X   X   X DZ.URZ. WOJ.2018.6814 
ogłoszony: 05.07.2018  
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35 XXXIV/214/18 21.06.2018 przyjęcia projektu "Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń" 

  X   X X     

36 XXXIV/215/18 21.06.2018 odwołania skarbnika Gminy Stary Lubotyń X       X     

37 XXXIV/216/18 21.06.2018 powołania skarbnika Gminy Stary Lubotyń X     X X     

38 XXXIV/217/18 21.06.2018 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Ostrowskiego w latach 2018-2019 

X       X     

39 XXXIV/218/18 21.06.2018 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Stary Lubotyń 

  X   X   X DZ.URZ. WOJ.2018.6815 
ogłoszony: 05.07.2018  

40 XXXIV/219/18 21.06.2018 zasad usytuowania na terenie Gminy Stary 
Lubotyń miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych 

  X   X   X DZ.URZ. WOJ.2018.6816 
ogłoszony: 05.07.2018 

41 XXXIV/220/18 21.06.2018 przyjęcia "Oceny zasobów pomocy 
społecznej dla Gminy Stary Lubotyń za 
2017 rok" 

X       X     

42 XXXIV/221/18 21.06.2018 zmiany uchwały o zmianie uchwały w 
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary 
Lubotyń 

  X   X   X DZ.URZ. WOJ.2018.6817 
ogłoszony: 05.07.2018 

43 XXXIV/222/18 21.06.2018 o zmianie uchwały sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Stary Lubotyń na lata 2018 - 2023 

X       X     

44 XXXIV/223/18 21.06.2018 zmian budżecie Gminy Stary Lubotyń na 
rok 2018 

X         X DZ.URZ. WOJ.2018.6818 
ogłoszony: 05.07.2018 

45 XXXV/224/18 26.07.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Stary Lubotyń 

X       X     

46 XXXV/225/18 26.07.2018 o zmianie uchwały w sprawie zasad 
usytuowania na terenie Gminy Stary 
Lubotyń miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych 

  X   X   X DZ.URZ. WOJ.2018.7695 
ogłoszony: 03.08.2018 
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47 XXXV/226/18 26.07.2018 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Stary Lubotyń na lata 2018 - 2023 

X       X     

48 XXXV/227/18 26.07.2018 zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na 
rok 2018 

X         X DZ.URZ. WOJ.2018.7696 
ogłoszony: 03.08.2018 

49 XXXVI/228/18 27.09.2018  zmieniająca uchwałę w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego systemu ustroju 
szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo 
oświatowe. 

X     X   X DZ.URZ. WOJ.2019.1632 
ogłoszony: 05.02.2019 

50 XXXVI/229/18 27.09.2018  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Stary Lubotyń 

X       X     

51 XXXVI/230/18 27.09.2018  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Powiatem Ostrowskim na prowadzenie 
przez Gminę Stary Lubotyń zimowego 
utrzymania dróg powiatowych położonych 
na terenie Gminy Stary Lubotyń, w sezonie 
zimowym 2018/2019 

X       X     

52 XXXVI/231/18 27.09.2018  uchwalenia "Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Stary Lubotyń" 

  X   X   X DZ.URZ. WOJ.2019.1633 
ogłoszony: 05.02.2019 

53 XXXVI/232/18 27.09.2018  zmieniająca uchwałę Nr XV/105/16 z dnia 
27 października 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporzadzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentów Gminy Stary 
Lubotyń. 

X       X     

54 XXXVI/233/18 27.09.2018  dowozu dzieci do przedszkoli i szkół, 
wobec których Gmina Stary Lubotyń nie 
ma 
obowiązku zapewnienia bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu 

X         X DZ.URZ. WOJ.2019.1634 
ogłoszony: 05.02.2019 
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55 XXXVI/234/18 27.09.2018  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Stary Lubotyń na lata 2018 - 2023. 

X       X     

56 XXXVI/235/18 27.09.2018  zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na 
rok 2018 

X         X DZ.URZ. WOJ.2019.1635 
ogłoszony: 05.02.2019 

57 XXXVI/236/18 27.09.2018  uchylenia uchwały Nr 1/2018 Zebrania 
Wiejskiego Sołectwa Koskowo z dnia 
23 września 2018 roku w sprawie 
uchwalenia wniosku o przyznanie środków 
z funduszu sołeckiego na 2019 rok 

X       X     

58 XXXVII/237/18 18.10.2018  zmiany w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stary Lubotyń 
na lata 2018 - 2023 

X       X     

59 XXXVII/238/18 18.10.2018  zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na 
rok 2018 

X         X DZ.URZ.WOJ.2018.10370 
ogłoszony: 30.10.2018 

60 I/1/18 21.11.2018 stwierdzenia wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy Stary Lubotyń 

X     X X     

61 I/2/18 21.11.2018 stwierdzenia wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Stary 
Lubotyń 

X     X X     

62 I/3/18 21.11.2018 liczby i rodzaju stałych komisji Rady Gminy 
Stary Lubotyń. 

X     X X     

63 I/4/18 21.11.2018 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Stary Lubotyń oraz jej 
Przewodniczącego 

X     X X     

64 II/5/18 21.11.2018 powołania Komisji skarg, wniosków i 
petycji Rady Gminy Stary Lubotyń oraz jej 
Przewodniczącego 

X     X X     

65 II/6/18 06.12.2018 powołania składów osobowych stałych 
komisji Rady Gminy Stary Lubotyń oraz 
określenia przedmiotu ich działania 

X     X X     
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66 II/7/18 06.12.2018 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 
Stary Lubotyń 

X     X X     

67 II/8/18 06.12.2018 wskazania Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy do określania podróży służbowych 
dla Przewodniczącego Rady Gminy 

X     X X     

68 II/9/18 06.12.2018 zasad przyznawania i wysokości diet 
radnych Rady Gminy Stary Lubotyń 

X       X     

69 II/10/18 06.12.2018 obniżenia średniej ceny skupu żyta 
stanowiącej podstawę do obliczenia 
podatku rolnego na obszarze gminy Stary 
Lubotyń w 2019 roku 

  X   X   X DZ.URZ.WOJ.2018.12584 
ogłoszony: 15.12.2018 

70 II/11/18 06.12.2018 obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę 
sprzedaży drewna, przyjmowaną jako 
podstawa obliczania podatku leśnego na 
obszarze gminy w 2019 r. 

  X   X   X DZ.URZ.WOJ.2018.12585 
ogłoszony: 15.12.2018 

71 II/12/18 06.12.2018 uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Stary Lubotyń. 

  X   X   X DZ.URZ.WOJ.2018.12586 
ogłoszony: 15.12.2018 

72 II/13/18 06.12.2018 uchwalenia Rocznego Programu 
Współpracy Gminy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w 2019 r. 

  X   X X     

73 II/14/18 06.12.2018 zasad zwrotu wydatków na świadczenia w 
formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci 
produktów żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim programem 
rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019-2023 

  X   X   X DZ.URZ.WOJ.2018.12587 
ogłoszony: 15.12.2018 

74 II/15/18 06.12.2018 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schronisku dla 
osób bezdomnych 

  X   X     DZ.URZ.WOJ.2018.12588 
ogłoszony: 15.12.2018 
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75 II/16/18 06.12.2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Stary Lubotyń na lata 2018 - 2023. 

X       X     

76 II/17/18 06.12.2018 zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na 
rok 2018 

X         X DZ.URZ.WOJ.2018.12589 
ogłoszony: 15.12.2018 

77 III/18/18 28.12.2018 o zmianie uchwały w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem jest Gmina Stary Lubotyń oraz 
warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków 

  X   X   X DZ.URZ.WOJ.2019.162 
ogłoszony: 04.01.2019 

78 III/19/18 28.12.2018 uchwalenia Statutu Gminy Stary Lubotyń.   X   X   X DZ.URZ.WOJ.2019.294 
ogłoszony: 08.01.2019 

79 III/20/18 28.12.2018 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentów Gminy Stary 
Lubotyń. 

  X   X   X DZ.URZ.WOJ.2019.295 
ogłoszony: 08.01.2019 

80 III/21/18 28.12.2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Stary Lubotyń na lata 2018 - 2023 

X       X     

81 III/22/18 28.12.2018 zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na 
rok 2018 

X         X DZ.URZ.WOJ.2019.296 
ogłoszony: 08.01.2019 

82 III/23/18 28.12.2018 uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 
2019 - 2023 

  X   X X     

83 III/24/18 28.12.2018 uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń 
na rok 2019 

  X   X   X DZ.URZ.WOJ.2019.2967  
ogłoszony: 08.01.2019 
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VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

7.1 Współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim  

Gmina Stary Lubotyń współpracuje z samorządem powiatowym i wojewódzkim przy 
realizacji wspólnych inwestycji, leżących w interesie społecznym i gospodarczym Gminy. 
Poniżej wypisano zadania, dla realizacji których podpisano stosowne porozumienia/umowy 
(rok 2018).  

Udzielenie z budżetu Gminy Stary Lubotyń pomocy finansowej Powiatowi 
Ostrowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Rozbudowa mostu z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 
2531W”.  

Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z budżetu gminy na lata 2018 i 
2019 i stanowić będzie:  
- w roku 2018 - 25% kosztów realizacji inwestycji, nie więcej niż 361.000,00 zł,  
- w roku 2019 - 25% kosztów realizacji inwestycji, nie więcej niż 361.500,00 zł. 

Udzielenie z budżetu Gminy Stary Lubotyń pomocy finansowej Powiatowi 
Ostrowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik”, na 
odcinku od km 4+838 do km 7+563. Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z 
budżetu gminy na lata 2018 i 2019 i stanowi: 
1) w roku 2018 - kwotę 803.700,00 zł, 
2) w roku 2019 - kwotę 625.000,00 zł. 
  

7.2 Współpraca z samorządami gminnymi 

W 2018 r. Gmina Stary Lubotyń zawarła porozumienie z Gminą Ostrów Mazowiecka w 
sprawie współdziałania w celu realizacji zadania z zakresu drogownictwa, polegającego na 
wspólnej realizacji zadania pn: "Budowa drogi gminnej Sulęcin Kolonia".  Planowane zadanie 
z przyczyn niezależnych nie doszło w 2018 roku do skutku. Realizację wspólnego zadania 
przesunięto na 2019 r.  
 

7.3 Wsparcie finansowe dla jednostek powiatowych i wojewódzkich  

Gmina systematycznie udziela wsparcia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej i Komendzie Powiatowej Policji w 
Ostrowi Mazowieckiej . Wsparcie tych jednostek, nie podlegających gminie, a zlokalizowanych 
na terenie powiatu, przekłada się na działania na rzecz zwiększania bezpieczeństwa i zdrowia 
mieszkańców naszej Gminy.  
  

Z budżetu Gminy Stary Lubotyń na 2018 rok przekazano kwotę 10 000 zł. (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby  
Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Warunki przekazania środków, 
określono porozumieniem zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Stary Lubotyń a Mazowieckim 
Komendantem Wojewódzkim Policji w Radomiu. 
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VIII.  Część analityczna   

8.1 Oświata i edukacja  

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2018 wg stanu na dzień 30 
września 2018 roku. 

Gmina Stary Lubotyń jest organem prowadzącym dla 2 szkół podstawowych 
z oddziałami przedszkolnymi (Szkoły Podstawowej w Sulęcinie Szlacheckim, Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu) i 1 gimnazjum 
(Gimnazjum im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu). 
 
Liczba uczniów i oddziałów  – SIO 30.09.2018 r. 

 

  Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 
uczniów 

w tym: 

0 I II III IV V VI VII VIII 

1 Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II – 
Papieża Polaka w 
Starym Lubotyniu  

17 346 75 34 28 20 41 49 35 38 26 

2 Szkoła Podstawowa w 
Sulęcinie Szlacheckim 

5,50 53 10 8 5 4 6 6 3 7 4 

3 Gimnazjum im. Jana 
Pawła II – Papieża 
Polaka w Starym 
Lubotyniu 

2 38 x x x 38 x x x x x 

  Razem 24,50 437 85 x  x x x x  x x x 

 

W Gminie Stary Lubotyń nie funkcjonują niepubliczne placówki oświatowe. W roku 
szkolnym 2018/2019 w gminnych szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez 
Gminę zatrudnionych jest 51 nauczycieli oraz 11 pracowników administracji i obsługi. 
 

Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2018/2019 
 

Wyszczególnienie 

Zatrudnienie 

nauczyciele 

Zatrudnienie 

pozostali 

etaty osoby etaty osoby 

1 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – 

Papieża Polaka w Starym Lubotyniu 
29,51 31 9,5 11 

2 Szkoła Podstawowa w Sulęcinie 
Szlacheckim 

7,95 11 1 1 

3 Gimnazjum im. Jana Pawła II – Papieża 
Polaka w Starym Lubotyniu 

6 9 3 3 

Razem 43,46 51 13,5 15 
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w Gimnazjum im. Jana Pała II – Papieża 
Polaka w Starym Lubotyniu w 2018 roku w porównaniu z wynikiem powiatu 
 

 
 

Gimnazjum w 
Starym Lubotyniu 

średni wynik 
arkusza 

standardowego 
38 uczniów (%) 

Gimnazjum w 
Starym 

Lubotyniu 
wynik arkusza 

dla ucznia z 
autyzmem (%) 

średni 
wynik 

powiatu 
ostrowskie

go (%) 

średni wynik  
kraju 
(%) 

Część 
humanistyczna 

– j. polski 
62,76 % 

 
59 % 

 
64 % 

 
70 % 

Część 
humanistyczna 
– historia i wos 

58,34 % 
 

97 % 
 

55 % 
 

61 % 

Część 
matematyczna 

42,66 % 
 

76 % 
 

47 % 
 

55 % 

Część 
matematyczno-

przyrodnicza 
52,50 % 

 
96 % 

 
52 % 

 
59 % 

Język angielski 
- podstawowy 

52,58 % 
 

100 % 
 

61 % 
 

72 % 

Język angielski 
- rozszerzony 

38,32 % 
 

100 % 
 

43 % 
 

57 % 

 

Pomoc materialna dla uczniów w 2018 roku  

 
Koszty związane z utrzymania placówek oświatowych (od 01.09.2017 do 31.08.2018 r.) 
 

Źródła środków finansowych 
Koszty razem 

subwencja 
oświatowa 

dotacje 
środki z budżetu 

gminy 

3 438 658,00 169 082,39 740 766,90 4 348 507 ,29 

Lp. Wyszczególnienie Stypendium szkolne 

1. Liczba wniosków 133 

2. Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem 122 

w tym odnoszących się 
do uczniów: 

szkół podstawowych 71 

gimnazjów 18 

szkół ponadgimnazjalnych 33 

3. Zasiłek szkolny  2 

4. Nakłady finansowe (w zł) 31 140,00 
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8.2 Kultura  

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Lubotyniu. 
Placówka ta posiada w swoim księgozbiorze ponad 21800 woluminów. W związku z brakiem  
wyspecjalizowanych ośrodków kultury biblioteka organizuje bądź udostępnia swoją bazę dla 
działań oświatowo-kulturalnych skierowanych głównie do dzieci i młodzieży. 

Gmina organizuje doroczny Piknik Rodzinny i Złote Gody, Wójt swoim patronatem 
obejmuje cykliczne imprezy jak np. Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych, Dzień Dziecka, 
Dzień Strażaka, Święto Niepodległości czy konkursy piosenki.  

Władze samorządowe wspierają działające na terenie gminy zespoły taneczne 
i muzyczne. Chlubą Gminy są chór Dominanta, zespoły taneczne - dziecięcy Mały Lubotyń 
i Lubotyń oraz zespół instrumentalny Hat Band. Działania kulturalne wspierają działające na 
terenie gminy Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Ziemi Lubotyńskiej oraz Koła 
Gospodyń wiejskich z Kosewa, Koskowa, Rząśnikai Sulęcina.  
 

 

8.3 Turystyka, sport i rekreacja   

Rola aktywności ruchowej w życiu codziennym społeczeństwa stale wzrasta, dlatego 
też zasadnym jest zapewnienie niezbędnych warunków dla realizacji różnych form aktywności 
ruchowej przez lokalną społeczność.  

Dla potrzeb aktywności ruchowej mieszkańców niezbędne jest wyposażenie Gminy w 
infrastrukturę sportowo – rekreacyjną. Dlatego też w ostatnim czasie podjęliśmy się wyzwania 
jakim jest kompleksowa modernizacja infrastruktury rekreacyjnej. Nasze starania w tej 
dziedzinie są wielokierunkowe.  

Przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu utworzyliśmy dużą strefę aktywności 
społecznej o wartości prawie 250 tys. zł., na którą złożyły się: siłownia plenerowa, strefa 
relaksu tj. ławki, plenerowe urządzenia do gier, plac zabaw o charakterze sprawnościowym 
oraz ogrodzenie terenu. Druga, mniejsza strefa za 90 tys. zł, powstała w Kosewie.  Na tę strefę 
aktywności złożyły się: siłownia plenerowa, strefa relaksu czyli: ławki i plenerowe urządzenia 
do gier. Budując wielofunkcyjne, plenerowe strefy aktywności skierowane do różnych grup 
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wiekowych chcemy sprzyjać międzypokoleniowej integracji społecznej, zachęcać do 
uprawiania sportu jako formy spędzania wolnego czasu, a także odpowiadać na oczekiwanie 
społeczne w zakresie tworzenia miejsc rekreacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania. Na obie 
strefy uzyskaliśmy wsparcie w kwocie 100 tys. zł. z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Budowa placów zabaw była jednym z priorytetów przy wydatkowaniu środków 
 z Funduszu Sołeckiego. Place zabaw powstały w sołectwach Rząśnik i Koskowo. Już plac w 
Kosewie włączony w strefę aktywności. Analizując aktywność sportową na terenie Gminy nie 
należy zapominać o wkładzie szkół, które wychodząc poza ramy swojej działalności organizują 
różnego typu przedsięwzięcia ukierunkowane na promocję aktywności i zdrowego stylu życia. 
Co roku na przełomie września i października główna ulica Starego Lubotynia staje się trasą 
biegu, którego finisz znajduje się przy Urzędzie Gminy. Tradycyjnie imprezie patronuje Wójt 
Gminy Stary Lubotyń Pan Ireneusz Gumkowski.  

Od trzech sezonów zapraszamy na bezpłatny fitness. Bezpłatne treningi odbywają się 
dwa razy w tygodniu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu. 

 
Gmina Stary Lubotyń zachwyca swoim urokiem i kusi tych, którzy szukają ciszy  
i spokoju. Przyjazne naturalne środowisko zaprasza do wypoczynku. Walory gminy 

podkreśla fakt, że z jednej strony jest ona oddalona od miejskich centrów i głównych arterii 
komunikacyjnych, z drugiej zaś strony posiada własną dobrze rozwiniętą infrastrukturę 
techniczną. 

Wizytówką Starego Lubotynia jest kościół parafialny pod wezwaniem Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny wpisany do rejestru zabytków, wzniesiony w latach 1887-1895. 
Został częściowo zniszczony w czasie wojny w 1944 roku, odbudowany w 1948 roku. Kościół 
jest w stylu neogotyckim. W ołtarzu bocznym znajduje się obraz barokowy Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem z około 1700 roku. Jest też późnogotycka rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, 
pochodząca z XVI wieku. Do zabytków należą również monstrancja z XVII wieku (monstrancja 
wieżyczkowa o strukturze gotyckiej wypełniona renesansowymi dekoracjami); i kancjonał Jana 
Wężyka arcybiskupa gnieźnieńskiego z pierwszej połowy XVII wieku. A także ornat z XVI w. 
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wykonany z wzorzystego adamaszku (pochodzący z Wenecji) będący unikatem w skali 
ogólnokrajowej oraz ornaty z XVIII i pierwszej połowy XIX w., świeczniki neogotyckie z końca XIX 
w. oraz charakteryzujący się prymitywizmem krucyfiks wykazujący cechy gotyckie. 

Na miejscowym cmentarzu istnieje kaplica wzniesiona w pierwszej połowie XIX 
wieku, odnawiano ją w 1914 roku. Jest ona drewniana o konstrukcji zrębowej. Ołtarz główny 
w stylu regencji z obrazem św. Rocha malowanym na desce, pochodzi z końca XVIII wieku. 
Ołtarz boczny pochodzi z około 1700 roku. Jest tu również ambona barokowa z XVIII wieku 
oraz konfesjonały z XVII i XVIII wieku.  

Dużą wartością historyczną odznacza się Linia Mołotowa - zespół żelbetowo-
ziemnych fortyfikacji powstałych w latach 1939 -1941 ciągnących się wzdłuż granicy z III 
Rzeszą, wytyczonej po podziale Polski, dokonanym przez okupantów w 1939 r. na mocy paktu 
Ribbentrop-Mołotow. 

Obiektem o dużej wartości architektonicznej jest młyn wodny w Podbielku, 
trzykondygnacyjny, drewniany kryty dachem dwuspadowym z parterową dobudówką 
drewnianą przykrytą dachem pulpitowym od strony południowej. Elewacje oszalowane 
deskami w układzie pionowym. Otwory okienne prostokątne o drobnym podziale, 
 

8.4 Fundusz sołecki  

Planowany na 2018 rok fundusz sołecki w kwocie 82.160,00 zł został zrealizowany w 
wysokości 55.936,18 zł, co stanowi 68,08% przyznanych sołectwom środków. Nie wszystkie 
sołectwa zrealizowały zaplanowane przedsięwzięcia.  

Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze „Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego” – na budowę placów zabaw. Jedno sołectwo Kosewo nie przystąpiło 
do wykonania zadania, natomiast dwa Koskowo i Rząśnik wykonały plan funduszu sołeckiego 
w 100%. Łączna kwota zaplanowanych środków inwestycyjnych stanowi około 68 % 
wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego.  

W dziale  „Gospodarka mieszkaniowa” w 2018 roku wydatkowano 19.156,18 zł, na plan 
26.343,00 zł tj. 72,72 % planu. Do realizacji planu wydatków z funduszu sołeckiego przystąpiły 
dwa sołectwa. Chmielewo realizując go częściowo (wskazanie granic działki, plantowanie 
terenu), natomiast sołectwo Gumowo zrealizowało zaplanowane zadanie. 

 

8.5 Bezpieczeństwo publiczne  

Na terenie Gminy Stary Lubotyń działa 9 jednostek OSP w tym jedna włączona   
do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego – OSP Stary Lubotyń.  
W roku 2018 ma terenie Gminy Stary Lubotyń odnotowano 29 zdarzeń (w roku 2017 -23) 
w tym:  
- pożary – 8 (w roku 2017 – 8)  
- miejscowe zagrożenia -18 (w roku 2017 – 13) 
- alarmy fałszywe – 1 

Udział poszczególnych  jednostek OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych przedstawiał 
się następująco: 
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  Ogółem 

Jednostka P MZ AF CZ Razem 

0719097 OSP STARY 
LUBOTYŃ 8 18 1 2 29 

0719098 OSP SULĘCIN 2 0 0 1 3 

0719109 OSP KOSEWO 1 1 0 1 3 

0719106 OSP ŻOCHOWO 1 0 0 1 2 

0719069 OSP GNIAZDOWO 0 0 0 1 1 

0719073 OSP GUMOWO 0 0 0 1 1 

0719090 OSP PODBIELE 0 0 0 1 1 

0719095 OSP RZĄŚNIK 0 0 0 1 1 

0719115 OSP KOSKOWO 0 0 0 1 1 

 
23 września 2018 r. odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Pogranicze 2018”, w których 
uczestniczyli strażacy ochotnicy z gmin Szumowo i Stary Lubotyń. Celem ćwiczenia było: 

- doskonalenie i sprawdzenie możliwości współpracy jednostek PSP i OSP podczas pożaru 
kompleksu leśnego na pograniczu gmin, powiatów oraz województw, 

- doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, 

- doskonalenie umiejętności obsługi zestawów narzędzi hydraulicznych i pneumatycznych 
podczas wypadków drogowych, 

W roku 2018 kolejnych 17 strażaków podniosło swoje kwalifikacje poprzez udział w 
szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarna w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie 
podstawowym w tym  szkolenie strażaków ratowników OSP w komorze dymowej. W w/w 
szkoleniu udział brali: 

- 5 strażaków z OSP Kosewo,  

- 4 strażaków z OSP Podbiele, 

- 3 strażaków z OSP Gniazdowo, 

- 2 strażaków z OSP Sulęcin i Żochowo, 

- 1 strażak z OSP Rząśnik.  
Łączne wyszkolenie strażaków na koniec roku 2018 w poszczególnych zakresach przedstawia 
się następująco: 

- podstawowe dla strażaków ratowników OSP – 70, 

- z zakresu ratownictwa technicznego – 18, 

- kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego – 6,  

- dowódców OSP – 13, 

- naczelników OSP – 6 , 

- szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z Lotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym – 4, 

- szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz 
ratownictwa na wodach – 1, 

- kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej – 8. 
Tym samym wszystkie jednostki OSP z terenu gminy posiada minimum wyszkolenia, które jest 
warunkiem do udziału jednostki OSP w akcji ratowniczej.  

Po raz 10 zorganizowany został gminny turniej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w 
których uczniowie szkół podstawowych (6)  i gimnazjów (10) sprawdzają swoją wiedze w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ma to na celu rozwijanie i upowszechnianie kultury, 
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wychowanie dzieci i młodzieży z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa oraz rozwój 
młodzieżowych drużyn pożarniczych.  

Należy dodać, że w roku 2018 uczennica Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu 
Natalia Adamczyk wygrała turniej gminny, powiatowy a na turnieju wojewódzkim zajęła 7 
miejsce na 39 uczestników.  
 

8.6 Gmina w rankingach, konkursach i publikacjach  

Gmina Stary Lubotyń, jak również Wójt Gminy Ireneusz Gumkowski otrzymują wiele 
nagród i wyróżnień, które są powodem do dumy, zachętą do starań w zakresie realizacji zadań 
oraz mobilizują do pracy nad dalszym doskonaleniem.  

W jednym z najbardziej prestiżowych rankingów w kraju Gmina Stary Lubotyń znalazła 
się w pierwszej 40 najlepszych gmin w kraju. „Rzeczpospolita” w swoim zestawieniu wyróżnia 
te gminy i miasta, które uzyskują najlepsze rezultaty pod względem zrównoważonego rozwoju. 
W zestawieniu ocenia się bowiem różne obszary działalności samorządów, takie jak: 
umiejętność pozyskiwania dochodów, politykę wydatkową, dyscyplinę budżetową, 
zwiększanie partycypacji społecznej, edukację, wspieranie rynku pracy i przedsiębiorczości, 
jakość zarządzania administracją. W pierwszym etapie „Rzeczpospolita” wybrała miasta i gmi-
ny, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2013-2016 i jednocześnie 
najwięcej w tym czasie inwestowały. Wzięto pod uwagę dane ze sprawozdań budżetowych 
przedstawianych przez Ministerstwo Finansów. Dotyczą one wszystkich miast i gmin w Polsce 
(poza Warszawą). Do drugiego etapu zakwalifikowano 565 samorządów. W grupie tej znalazło 
się 65 miast na prawach powiatu, 250 gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz 250 gmin 
wiejskich, które uzyskały najlepsze wyniki. Z 1555 wszystkich gmin w kraju w rankingu ujęto 
57 najlepszych. Na 229 mazowieckich gmin wiejskich w rankingu znalazło się 13. Wśród najlep-
szych Stary Lubotyń znalazł na 38 miejscu, tym samym znalazł się wśród 13 najlepszych gmin 
wiejskich z Mazowsza w „Rzeczpospolitej” oraz dostępny jest na stronie 
www.rankingsamorzadow.pl.   
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Kadencja 2014 – 2018 to wiele prestiżowych wyróżnień dla gospodarza Gminy, 
będących wyrazem aktywności i zaangażowania na wielu polach działalności społecznej. W 
listopadzie 2016 roku w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w 
Ostrowi Mazowieckiej odbyło się uroczyste objęcie stanowiska I Zastępcy KPP w Ostrowi 
Mazowieckiej oraz wręczenie odznaczeń i medali. Brązowym Medalem „Za zasługi dla Policji” 
uhonorowano Wójta Gminy Stary Lubotyń Ireneusza Gumkowskiego. Odznaczenie wręczył 
Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu insp. Tomasz Michułka w towarzystwie 
Starosty Ostrowskiego Zbigniewa Kamińskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w 
Ostrowi Mazowieckiej nadkom. Mirosława Olszewskiego. Wójt Ireneusz Gumkowski 
doceniony został za współpracę i aktywność na rzecz realizacji ustawowych zadań Policji oraz 
zaangażowanie w działania związane z bezpieczeństwem publicznym. W ostatnim czasie 
Gmina Stary Lubotyń podjęła szereg działań mających na celu usprawnienie pracy lokalnej 
Policji. Jako najważniejsze należy tu wymienić dofinansowanie ze środków Gminy zakupu 
samochodu policyjnego. Otrzymując medal, Wójt Gminy Stary Lubotyń dołączył do grona osób 
uhonorowanych tym szczególnym wyróżnieniem.  

  Doceniając zasługi, dynamiczny rozwój oraz działania na rzecz poprawy warunków 
życia mieszkańców, marszałek Adam Struzik uhonorował Wójta Gminy Ireneusza 
Gumkowskiego Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Ten prestiżowy medal, w imieniu 
Marszałka Adama Struzika, wręczył Marian Krupiński Radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, podczas obchodów 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Lubotyniu, 
we wrześniu 2016 r. Medal Pamiątkowy "Pro Masovia" jest wyróżnieniem okolicznościowym 
nadawanym: osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom 
pozarządowym, instytucjom państwowym oraz innym osobom prawnym i jednostkom 
organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności 
zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa 
Mazowieckiego, wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego 
rozwoju Mazowsza.   
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W maju  2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi 
Mazowieckiej odbyły się uroczystości związane z obchodami "Dnia Strażaka". Wydarzenie to 
związane jest z przypadającym na 4 maja dniem św. Floriana - patrona strażaków. Uroczysty 
apel, który odbył się tego dnia, był okazją do wręczenia odznaczeń resortowych i związkowych 
oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej 
oraz zasłużonych działaczy ruchu strażackiego z terenu Powiatu Ostrowskiego. Wójt Ireneusz 
Gumkowski za długoletnią aktywną działalność w strukturach Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP został odznaczony przez  Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Znakiem Związku OSP RP. 

IX. Podsumowanie 

Dla Starego Lubotynia rok 2018 był rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę inwestycji, przede 
wszystkim tych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. To efekt aktywności  
i skuteczności gminy w aplikowaniu o pieniądze z Unii Europejskiej i źródeł krajowych. Rozwój 
infrastruktury, bardziej niż przytoczone w Raporcie liczby i nakłady finansowe, obrazują 
zmiany naocznie obserwowane przez mieszkańców i przyjezdnych, obecne w gminnej 
przestrzeni niemal na każdym kroku. 

Wizytówką gminy, determinującą pierwsze wrażenie osób przyjeżdżających do Starego 
Lubotynia jest przebudowany parking przy kościele. W latach 2017 - 2018 centrum 
miejscowości całkowicie zmieniło swoje oblicze. Od minionego roku mamy estetyczny skwerek 
z zielenią, elementami małej architektury oraz ponad 100 miejscami parkingowymi.  

Najpotężniejszą inwestycją, o ogromnym znaczeniu pod względem ochrony 
środowiska była budowa kanalizacji w miejscowościach Sulęcin Szlachecki, Sulęcin Włościański 
i Budziszki.   

Niezwykle istotną kwestią z punktu widzenia mieszkańców są sprawy związane ze 
stanem dróg. W 2018 r. przebudowaliśmy drogi: 

- 2631 Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń – Rząśnik, 

- rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej 
nr 2631W, 

- Przebudowa drogi gminnej Gumowo – Gawki – dwa odcinki 

- Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki  

- Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty 
Nie bez znaczenia jest dla nas infrastruktura sportowa i rekreacyjna, stąd powstały 

dwie strefy aktywności społecznej w Starym Lubotyniu i Kosewie. W ramach funduszu 
sołeckiego zbudowaliśmy place zabaw w Rząśniku i Koskowie.  

Chcemy zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju i nauki naszym dzieciom, dlatego 
corocznie dużą uwagę przywiązujemy do remontów szkół. W 2018 r. wyremontowaliśmy 
klasopracownie i korytarz nad salą gimnastyczną.  

Dbamy również o budynki użyteczności publicznej. W ostatnim roku 
wyremontowaliśmy wnętrze Domu Kultury w Żyłowie oraz Strażnice OSP w Gniazdowie. W 
Strażnicy w Starym Lubotyniu wykonano ogrzewanie podłogowe.  Corocznie kupujemy nowe 
wyposażenie do świetlic.   

W 2018 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są  
w trakcie realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach. Działamy w sposób 
przemyślany, strategiczny, skupiając się na maksymalnym czerpaniu środków ze źródeł 
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zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. Rok 2018 należy 
postrzegać jako efekt wcześniejszych naszych działań oraz początek i punkt wyjścia kolejnych. 
Wśród priorytetów są projekty twarde – infrastrukturalne jak również miękkie – społeczne. 
Kierunek, który obraliśmy, który wyraźnie odzwierciedla ten Raport, będziemy konsekwentnie 
kontynuować w latach następnych.  
 

Wójt Gminy 
 

Ireneusz Gumkowski 
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