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Szanowni Państwo, 
 
zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym Wójt co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie 
gminy.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim i stanowi 
miarodajne źródło wiedzy o sytuacji w gminie oraz zmianach zachodzących we wszystkich 
obszarach aktywności jej mieszkańców. Zakres opracowanego dokumentu jest zgodny  
z Uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 
określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy: 

 uwzględnia analizę działalności Gminy Lubomino w 12 obszarach:  
I. rolnictwa, 

II. oświaty i wychowania, 
III. demografii i przedsięwzięć prorodzinnych, 
IV. kultury, sportu i rekreacji, 
V. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 

VI. pomocy społecznej, 
VII. ochrony środowiska naturalnego, 

VIII. funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych, 
IX. realizacji funduszu sołeckiego, 
X. gminnej infrastruktury technicznej, 

XI. promocji, 
XII. współpracy krajowej i zagranicznej, 

 zawiera informacje dotyczące:  
I. stanu realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę 

Lubomino i jej jednostki organizacyjne,  
II. sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy Lubomino. 

 
Lektura raportu pozwala w maksymalnie zobiektywizowany sposób przyjrzeć się 

głównym trendom rozwojowym Gminy Lubomino. Informacje zawarte  
w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Lubomino do zwiększenia wiedzy na 
temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia 
dialogu na temat przyszłości gminy.  

Dokument jest dostępny  na stronie internetowej urzędu www.lubomino.pl,  w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubomino oraz w sekretariacie Urzędu Gminy 
Lubomino (w pokoju nr 12). 

Raport wykonano z należytą starannością według najlepszej wiedzy i pozyskanych 
materiałów źródłowych. 

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców do lektury 
dokumentu. 

 
Wójt Gminy Lubomino 
Andrzej Mazur 
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Opracowanie: 
Urząd Gminy Lubomino 
Fotografie: 
Zbiory Urzędu Gminy Lubomino, zbiory jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino 
 
Raport o stanie Gminy Lubomino opracowano w oparciu o materiały źródłowe i informacje 
przekazane przez: referaty oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Lubomino, 
jednostki organizacyjne gminy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie, Zespół 
Szkół w Lubominie, Szkołę Podstawową w Wilczkowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Wolnicy, instytucję kultury: Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubominie, Główny Urząd 
Statystyczny oraz inne instytucje. 
 
Raport o stanie Gminy Lubomino zawiera dane według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., o 
ile nie zaznaczono inaczej oraz dane historyczne, dzięki którym istnieje możliwość 
porównania poziomu rozwoju gminy na przestrzeni ostatnich kilku lat. 
 
Przy publikacji danych z niniejszego opracowania prosimy o podanie źródła. 
 
Wydawca składa podziękowania wszystkim podmiotom, które - udostępniając dane – 
przyczyniły się do opracowania publikacji. 
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Gmina Lubomino (gmina wiejska) położona jest na 

północnej Warmii, w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego 
zajmując obszar 14 956 ha. Obok takich gmin jak: Kiwity, Orneta, Lidzbark Warmiński od 
1999 r. wchodzi w skład Powiatu Lidzbarskiego. Zachodnią granicę gminy stanowi rzeka 
Pasłęka, obejmująca obszar utworzonego w 1970 r. rezerwatu przyrody „Ostoja bobrów na 
rzece Pasłęce”, wschodnią rzeka Łyna.  

 
 

W 2021 r. w skład Gminy Lubomino wchodzi 20 miejscowości: Lubomino, Zagony, 
Gronowo, Różyn, Wapnik, Biała Wola, Świękity, Świękitki, Samborek, Ełdyty Wielkie, Ełdyty 
Małe, Poborowo, Karbówka, Zajączki, Bieniewo, Wolnica, Rogiedle, Wilczkowo, Wójtowo, 
Piotrowo, które tworzą 13 Sołectw:  

 Sołectwo Lubomino – Sołtys: Pan Jarosław Suchecki; 
 Sołectwo Zagony – Sołtys: Pani Beata Wiewiórska; 
 Sołectwo Rogiedle – Sołtys: Pan Marek Gorajczyk; 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY LUBOMINO 
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 Sołectwo Samborek – Sołtys: Pan Stanisław Mieczkowski; 
 Sołectwo Wapnik – Sołtys: Pan Zdzisław Naguszewski; 
 Sołectwo Biała Wola – Sołtys: Pani Urszula Skowyrska; 
 Sołectwo Piotrowo – Sołtys: Pan Dariusz Jackowski; 
 Sołectwo Bieniewo – Sołtys: Pani Beata Osowska; 
 Sołectwo Wolnica – Sołtys: Pani Sylwia Ciszewska; 
 Sołectwo Różyn – Sołtys: Pan Marek Samsel; 
 Sołectwo Gronowo – Sołtys: Pani Aneta Wrześniewska; 
 Sołectwo Wilczkowo – Sołtys: Pani Agnieszka Markiewicz; 
 Sołectwo Ełdyty Wielkie – Sołtys: Pani Filomena Lesińska. 

 
Gmina Lubomino od północy sąsiaduje z Gminą Orneta - 8,9 km, od północnego 

zachodu z Gminą Lidzbark Warmiński - 23,3 km (powiat lidzbarski), od zachodu z Gminą 
Miłakowo - 12,8 km (powiat ostródzki), od wschodu z Gminą Dobre Miasto – 13,5 km 
(powiat olsztyński) i od południa z Gminą Świątki – 16,4 km (powiat olsztyński). 

 
Gminę Lubomino przecinają dwie drogi wojewódzkie, droga nr 507 – łącząca Ornetę z 

Dobrym Miastem oraz droga nr 593 - łącząca Miłakowo z Dobrym Miastem. Przez teren 
gminy przechodzi linia kolejowa łącząca Olsztyn z Braniewem i dalej z Obwodem 
Kaliningradzkim. 

 
Na podstawie zestawienia informacyjnego o osobach z bazy Rejestru Mieszkańców na 

dzień 31 grudnia 2021 r. największymi miejscowościami pod względem liczby ludności w 
Gminie Lubomino są: Lubomino – z liczbą 1172 zameldowanych osób oraz Wilczkowo – z 
liczbą 341 zameldowanych osób. Najmniejsze miejscowości to z kolei Świękitki – z liczbą 
zameldowanych osób 5 i Poborowo - z liczbą zameldowanych osób 4. 

 
 

 
W myśl rozwiązań ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym samorząd 

gminny jest samodzielnym podmiotem gospodarującym, dysponującym określonym 
zakresem swobody w decydowaniu o sobie, drodze swojego rozwoju, wspólnym majątku 
oraz realizacji zadań publicznych. Fundamentem wykonania tych rozwiązań jest 
administracja samorządowa, własne mienie i finanse. Gmina jako wspólnota samorządowa 
jest podstawową formą organizacyjną lokalnego życia publicznego. Jej podstawowym 
zadaniem własnym jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie jak 
najlepszego środowiska życia mieszkańców. Na władzach gminy w 2021 r. spoczywał zatem 
obowiązek aktywnego sterowania procesami rozwoju gminy, obowiązek wymagający 
znajomości uwarunkowań i mechanizmów jej rozwoju, wiedzy i umiejętności 
umożliwiających podejmowanie racjonalnych decyzji oraz zastosowanie właściwych 
instrumentów oddziaływania na tempo przemian gminnych. 

W 2021 r. funkcję organu wykonawczego Gminy Lubomino pełnił Wójt Gminy 
Lubomino – Pan Andrzej Jan Mazur, funkcję organu kontrolnego i stanowiącego pełniła Rada 
Gminy Lubomino w składzie (stan na dzień 31.12.2021 r.): 

2. ZARZĄDZANIE GMINĄ LUBOMINO  
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1. Pani Izabela Czaplicka – Przewodnicząca Rady Gminy Lubomino, 
2. Pan Tomasz Lisowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubomino, 
3. Pani Magdalena Beczak – Przewodnicząca Komisji budżetu i finansów, 
4. Pan Adam Chyżyński, 
5. Pan Wiesław Grablewski, 
6. Pan Józef Karpiński, 
7. Pan Dariusz Krysik – Przewodniczący Komisji rolnictwa, samorządu 

terytorialnego i inicjatyw gospodarczych, 
8. Pan Jarosław Łosiewicz, 
9. Pan Zdzisław Naguszewski - Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji 
10. Pan Andrzej Perdian - Przewodniczący Komisji kultury, oświaty i promocji 

Gminy, 
11. Pan Damian Przybyszewski, 
12. Pan Stanisław Sienkiewicz, 
13. Pan Zbigniew Stańczyk - Przewodniczący Komisji rewizyjnej, 
14. Pan Robert Świtalski, 
15. Pan Adam Wieczorek. 
 

W 2021 r. finansowanie działalności Rady Gminy zamknęło się w kwocie 78 934,31 zł, 
w tym na diety radnych wydano 77 992,07 zł w tym: za udział w posiedzeniach komisji i rady 
gminy – 76 592,07 zł. za udział w Zgromadzeniach Związku Gmin ,,EKOWOD” – 1400,00 zł, 
wydatki rzeczowe – 942,24 zł w tym: - materiały biurowe, woda na sesję i komisje – 942,24 
zł. 

W roku 2021 Wójt Gminy Lubomino wydał 86 zarządzeń, odpowiadał za: wykonanie 
66 uchwał podjętych przez Radę Gminy Lubomino, kierowanie bieżącymi sprawami gminy, 
nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej oraz reprezentował gminę na zewnątrz. 
Koordynował prace związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji gminnych oraz 
projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Budżetu Państwa bądź z 
budżetu Unii Europejskiej.  

W 2021 r. do Urzędu Gminy Lubomino wpłynęło 6301 pism, w tym 50 wniosków o 
udostępnienie informacji publicznej. 

 
Urząd Gminy Lubomino 

W minionym roku Wójt Gminy Lubomino wykonywał zadania za pośrednictwem 
Urzędu Gminy Lubomino: 

 jednostki budżetowej powołanej do wykonywania zadań publicznych o 
znaczeniu lokalnym;  

 z siedzibą przy ul. Kopernika 7, 11 -135 Lubomino  
pełniąc funkcję zwierzchnika służbowego wobec: 

1. Skarbnika Gminy Lubomino/Kierownika Referatu Finansowego – Pani Marii 
Wojtczak, 

2. Sekretarza Gminy Lubomino – Pani Krystyny Błażewicz, 
3. Kierownika Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Transportu,  
4. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,  
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5. pozostałych pracowników urzędu a także  
6. dyrektorów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.  
 
Środki budżetowe na utrzymanie Urzędu Gminy Lubomino w 2021 r. wykorzystano w 

kwocie 2 395 224, 34 zł w tym: 
 Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy ze 

środków własnych wydano: 2 071 208,17 zł zł; 
 Na odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano: 42 840,85 zł; 
 Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, poniesione na zakup materiałów i 

wyposażenia oraz usług dla Urzędu Gminy w kwocie: 281 175,32 zł. 
Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. w Urzędzie Gminy Lubomino wyniosło  39 osób. 

Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2021 wyniosła 37,38 etatów, w tym pracownicy 
zatrudnieni przy pracach interwencyjnych i publicznych 6,42 etatu. 

Z uwagi na rozprzestrzeniający się wirus w celu zapobiegania, przeciwdziałania i 
zwalczania dalszej transmisji oraz w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Lubomino od 16 
marca 2020 r. wprowadzone zostały ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców. 
Aby zapewnić mieszkańcom dostęp do Urzędu utworzony został Punkt Obsługi interesanta, 
do którego zadań należało przyjmowanie wszelkiego rodzaju korespondencji oraz udzielanie 
informacji z zakresu działania urzędu. Punkt Obsługi Interesanta utworzony został w Sali 
narad Urzędu Gminy Lubomino. Kontakt osobisty z pracownikami Urzędu w minionym roku 
był możliwy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym bądź przez punkt obsługi interesanta. 
Pracownicy Urzędu Gminy Lubomino dołożyli wszelkich starań, aby działalność urzędu i 
realizowane przez niego usługi były pomimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych 
dostępne dla mieszkańców Gminy Lubomino. 

 
Wszelkie działania podejmowane przez Wójta Gminy Lubomino w 2021 r. są 

wynikiem przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Lubomino na lata 2012 – 2022 stanowiącej 
załącznik do uchwały nr X/50/2011 Rady Gminy Lubomino z dnia 3 listopada 2011 r. Strategia 
jest podstawowym dokumentem określającym: kierunki, cele i priorytety rozwoju społeczno-
gospodarczego gminy oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia nadaje 
priorytet działaniom podejmowanym w 2021 r. w celu realizacji wizji rozwoju Gminy 
Lubomino zdefiniowanej w następujących CELACH STRATEGICZNYCH: 

 
1. WZROST KONKURENCYJNOŚCI GMINY POPRZEZ ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY 

DROGOWEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I TELEINFORMATYCZNEJ 
CELE OPERACYJNE: 
1.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. 
1.2 Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej oraz rozwiązanie problemów gospodarki 

odpadami. 
1.3 Inwestycje infrastrukturalne ograniczające zużycie energii (termomodernizacje) oraz 

wykorzystujące odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne). 
1.4 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
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2. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 
SPOŁECZNEJ I WSPIERANIE ZASOBÓW LUDZKICH 

CELE OPERACYJNE: 
2.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej. 
2.2 Poprawa infrastruktury pomocy społecznej oraz wzrost bezpieczeństwa 

mieszkańców. 
2.3 Rozwój placówek kulturalnych oraz ich wyposażenia. 
2.4 Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych. 
2.5 Rozwój budownictwa mieszkaniowego. 
2.6 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej. 
2.7 Podejmowanie działań mających na celu wspieranie osób zagrożonych marginalizacją 

i wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych. 
2.8 Inicjowanie i rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi. 
2.9 Podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy i podległych mu jednostek 

poprzez organizację szkoleń i kursów finansowanych z funduszy UE. 
 

3. ROZWÓJ TURYSTYKI W OPARCIU O ZASOBY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ORAZ 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

CELE OPERACYJNE: 
3.1 Budowa i rozwój infrastruktury rekreacyjnej. 
3.2 Odbudowa i modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego. 
3.3 Rozwój bazy turystycznej na terenie gminy. 
3.4 Wspieranie powstawania i rozwój gospodarstw agroturystycznych. 
3.5 Promocja walorów turystycznych gminy. 
 

4. TWORZENIE WARUNKÓW DLA ZWIĘKSZANIA MIEJSC PRACY ORAZ PROMOCJA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

CELE OPERACYJNE: 
4.1 Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 
4.2 Tworzenie korzystnych warunków dla inwestorów oraz promocja inwestycyjna 

gminy. 
4.3 Podniesienie wykształcenia kadr lokalnej gospodarki. 
4.4 Inicjowanie i promowanie współpracy gospodarczej lokalnych przedsiębiorców z 

partnerami zagranicznymi. 
 

5. ROZWÓJ ROLNICTWA JAKO ELEMENTU FUNKCJONOWANIA LOKALNEJ GOPSODARKI 
6. CELE OPERACYJNE:  
7. 5.1 Wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez poprawę struktury 

obszarowej oraz ich unowocześnianie. 
8. 5.2 Podnoszenie efektywności produkcji rolniczej. 
9. 5.3 Różnicowanie działalności w celu zapewnienia alternatywnych źródeł dochodów. 
10. 5.4 Podnoszenie kwalifikacji producentów rolnych poprzez organizację kursów i 

szkoleń. 
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11. 5.5 Działania na rzecz efektywnego wykorzystania środków UE skierowanych do 
sektora rolniczego, leśnictwa i rybołówstwa. 

12. 5.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i 
leśnictwa. 

13. 5.7 Promocja gospodarstw ekologicznych. 
 

W roku minionym informacje o działaniach podejmowanych przez samorząd gminny, w tym 
dotyczące wprowadzonych ograniczeń, obostrzeń, zaleceń w związku z rozprzestrzenianiem 
się choroby zakaźnej COVID – 19 zamieszczane były na bieżąco na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Lubomino www.lubomino.pl i w mediach społecznościowych.  
Na dzień 31.12.2021 r. w Gminie Lubomino funkcjonowały następujące jednostki 
organizacyjne: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach wydatków bieżących w 2021 r. na realizację projektów wydatkowano 604 090,12 
zł  w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego   - 604 090,12 zł    przez jednostki: 
1.Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 
”Rozwój uniwersalnych umiejętności , postaw oraz kompetencji kluczowych  niezbędnych na 
rynku pracy w szkole Podstawowej w Wilczkowie ” – 266 248,65 zł  w  tym wkład własny 
30 268,00 zł. 
2. Zespół Szkół w Lubominie – 337 841,47 zł  w tym : 

Urząd Gminy Lubomino 

Zespół Szkół w Lubominie: 

 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lubominie, 
 Przedszkole Samorządowe w Lubominie z 

oddziałami zamiejscowymi w Rogiedlach 

Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie: 

 Filia biblioteczna w Rogiedlach, 
 Filia biblioteczna w Wilczkowie 
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a. „Rozwój uniwersalnych umiejętności , postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych 
na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lubominie”  – 205 942,91 zł w tym 
wkład własny 15 385,00 zł 
b. „Akademia przedszkolaka” – 131 898,56 zł  w tym wkład własny 21 442,69 zł. 
 
  
  

W Gminie Lubomino według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zameldowanych było  
3565 mieszkańców, w tym 1751 kobiet i 1814 mężczyzn. Liczba osób zameldowanych w 
porównaniu z rokiem 2020 zmniejszyła się o 42 osób. 

 
Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 
 

Na przestrzeni ostatnich lat liczba osób zameldowanych w gminie na pobyt stały 
systematycznie spada.  

 w roku 2021 zameldowanych w Gminie Lubomino było 3565 osób w tym: 1751 kobiet 
i 1814 mężczyzn,  

 w roku 2020 zameldowanych w Gminie Lubomino było  3607 osób  w tym:  1767 
kobiet i  1840 mężczyzn,  

 w roku 2019 zameldowanych w Gminie Lubomino było 3695 osób w tym: 1821 kobiet 
i 1874 mężczyzn. 

 w roku 2018 zameldowanych w Gminie Lubomino było 3698 osób w tym: 1815 kobiet 
i 1883 mężczyzn,  
 
 

48,99%51,01%

Liczba osób zameldowanych w Gminie 
Lubomino w 2021 r. w podziale na płeć K i M

1. kobiety

2. mężczyźni

3. DEMOGRAFIA 
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Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 

 
Liczba mieszkańców gminy w poszczególnych miejscowościach w 2021 r. 

przedstawiała się następująco: 

Miejscowość Liczba 
mieszkańców  

Wiek˂18 
lat Dorośli Kobiety Mężczyźni 

Biała Wola 

Rok 2021 178 
Rok 2020 180 
Rok 2019 190 
Rok 2018 192 

47 
48 
54 
53 

131 
132 
136 
139 

86 
88 
92 
93 

92 
92 
98 
99 

Bieniewo 

Rok 2021 244 
Rok 2020 248 
Rok 2019 259 
Rok 2018 264 

57 
59 
63 
67 

187 
189 
196 
197 

114 
115 
121 
125 

130 
133 
138 
139 

Ełdyty Małe 

Rok 2021 38 
Rok 2020 39 
Rok 2019 39 
Rok 2018 44 

7 
7 
8 
11 

31 
32 
31 
33 

23 
24 
24 
27 

15 
15 
15 
17 

Ełdyty 
Wielkie 

Rok 2021 248 
Rok 2020 252 
Rok 2019 265 
Rok 2018 263 

44 
45 
53 
49 

204 
207 
212 
214 

117 
119 
125 
122 

131 
133 
140 
141 

Gronowo 

Rok 2021 136 
Rok 2020 137 
Rok 2019 147 
Rok 2018 140 

22 
21 
29 
23 

114 
116 
118 
117 

60 
61 
66 
61 

76 
76 
81 
79 

Karbówka 

Rok 2021 14 
Rok 2020 16 
Rok 2019 17 
Rok 2018 17 

0 
0 
0 
1 

14 
16 
17 
16 

6 
7 
7 
7 

8 
9 
10 
10 

Lubomino Rok2021 1172 
Rok 2020 1181 

252 
256 

920 
925 

581 
583 

591 
598 

3565 3607 3695 3698

1751 1767 1821 1815
1814 1840 1874 1883

LICZBA OSÓB 
ZAMELDOWANYCH W 

2021R.

LICZBA OSÓB 
ZAMELDOWANYCH W 

2020R.

LICZBA OSÓB 
ZAMELDOWANYCH W 

2019R.

LICZBA OSÓB 
ZAMELDOWANYCH W 

2018R.

Liczba osób zameldowanych ( na pobyt stały) 
w Gminie Lubomino w latach 2021-2018

Razem Kobiety Mężczyźni
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Rok 2019 1199 
Rok 2018 1190 

259 
245 

940 
945 

601 
597 

598 
593 

Piotrowo 

Rok 2021 94 
Rok 2020 95 
Rok 2019 94 
Rok 2018 95 

25 
25 
23 
22 

69 
70 
71 
73 

42 
43 
41 
40 

52 
52 
53 
55 

Poborowo 

Rok 2021 4 
Rok 2020 4 
Rok 2019 6 
Rok 2018 6 

0 
0 
0 
0 

4 
4 
6 
6 

1 
1 
1 
1 

3 
3 
5 
5 

Rogiedle 

Rok 2021 321 
Rok 2020 316 
Rok 2019 313 
Rok 2018 318 

72 
63 
60 
60 

249 
253 
253 
258 

161 
158 
158 
158 

160 
158 
155 
160 

Różyn 

Rok 2021 27 
Rok 2020 27 
Rok 2019 28 
Rok 2018 27 

2 
2 
2 
3 

25 
25 
26 
24 

13 
13 
14 
13 

14 
14 
14 
14 

Samborek 

Rok 2021 74 
Rok 2020 73 
Rok 2019 72 
Rok 2018 78 

12 
10 
10 
14 

62 
63 
62 
64 

34 
33 
34 
37 

40 
40 
38 
41 

Świękitki 

Rok 2021 5 
Rok 2020 5 
Rok 2019 5 
Rok 2018 5 

1 
1 
1 
1 

4 
4 
4 
4 

2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 

Świękity 

Rok 2021 64 
Rok 2020 63 
Rok 2019 64 
Rok 2018 60 

26 
26 
25 
22 

38 
37 
39 
38 

36 
35 
34 
31 

28 
28 
30 
29 

Wapnik 

Rok 2021 138 
Rok 2020 140 
Rok 2019 146 
Rok 2018 145 

36 
41 
43 
44 

102 
99 
103 
101 

77 
78 
82 
83 

61 
62 
64 
62 

Wilczkowo 

Rok 2021 341 
Rok 2020 353 
Rok 2019 355 
Rok 2018 356 

55 
58 
62 
66 

286 
295 
293 
290 

164 
170 
171 
170 

177 
183 
184 
186 

Wolnica 

Rok 2021 212 
Rok 2020 215 
Rok 2019 226 
Rok 2018 226 

40 
43 
48 
49 

172 
172 
178 
177 

113 
113 
121 
120 

99 
102 
105 
106 

Wójtowo Rok 2021 22 4 18 13 9 
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Rok 2020 22 
Rok 2019 22 
Rok 2018 23 

5 
6 
6 

17 
16 
17 

13 
13 
13 

9 
9 
10 

Zagony 

Rok 2021 163 
Rok 2020 171 
Rok 2019 175 
Rok 2018 173 

34 
42 
43 
43 

129 
129 
132 
130 

77 
79 
80 
80 

86 
92 
95 
93 

Zajączki 

Rok 2021 70 
Rok 2020 70 
Rok 2019 73 
Rok 2018 76 

19 
21 
21 
22 

51 
49 
52 
54 

31 
32 
34 
35 

39 
38 
39 
41 

RAZEM  
rok 2021: 3 565 755 2810 1751 1814 

 

 
Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 

 
Przemieszczenia ludności w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w ramach całej 

gminy (pobyt stały i czasowy): 
 zameldowania 110, 
 wymeldowania 154. 
Przyrost naturalny w Gminie Lubomino na przestrzeni ostatnich lat systematycznie 

maleje. W 2021 r. liczba urodzeń żywych wyniosła 32 (liczba osób urodzonych, 
zameldowanych na pobyt stały w gminie Lubomino, w okresie od I-XII.2021 r.), liczba zgonów 
45 (liczba osób zmarłych ostatnio zameldowanych na pobyt stały w gminie Lubomino w 
okresie od I-XII.2021 r.).  

 

5 4 14 22 27 38 64 70 74 94 136 138 163 178 215 248 244 321 341
1172

Liczba ludności w miejscowościach Gminy Lubomino na dzień 
31.12.2021 r. 

Liczba  ludności
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Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 

 
W 2021 r. w Gminie Lubomino struktura wieku mieszkańców przedstawiała się następująco: 

 w wieku 0-6 lat – 272 osób; 
 w wieku 7-15 lat – 402 osób; 
 w wieku 16-19 lat – 173 osób; 
 w wieku 20-60 lat kobiety – 919 osób; 
 w wieku 20-65 lat mężczyźni – 1173 osób; 
 powyżej 60 lat kobiety – 416 osób; 
 powyżej 65 lat mężczyźni – 210 osób. 

 
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Lubomino w 2021r. wynosiła 

173 ( w 2020 r. 193, w 2019 r. 199), w tym 110 osób stanowiły kobiety (58,55 %), 63 osób 
bezrobotnych stanowili mężczyźni (41,45 %). Liczba osób długotrwale bezrobotnych w 
gminie Lubomino w 2021 r. 108 osób, tym samym udział osób długotrwale bezrobotnych w 
stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 3,46 % zachowując tendencję wzrostową w 
porównaniu z rokiem 2019. 
W XII.2021r. stopa bezrobocia dla powiatu wyniosła 11,4 % dla województwa – 10,1 %. 
 
 

Potrzeba bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb społeczeństwa. 
Bezpieczeństwo mieszkańców jest niewątpliwie jednym z podstawowych zadań własnych 
gminy. Znacznym zagrożeniem bezpieczeństwa ludności i jej mienia jest zagrożenie 
pożarowe. W minionym roku na terenie Gminy Lubomino prowadziły działalność dwie 
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego, który stanowi integralną część ogólnopolskiego systemu bezpieczeństwa. 
Przynależność do systemu zobowiązywała ochotników do utrzymywania wymaganej 
gotowości operacyjnej do walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz realizacji 
zadań związanych z ratownictwem technicznym, chemiczno-ekologicznym, poszukiwawczo-
ratowniczym, wodnym i medycznym. 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie; 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczkowie. 

Do Ochotniczych Straży Pożarnych należało łącznie 59 członków, w tym 47 czynnych 
członków, 6 członków wspierających, 6 członków honorowych.  

52 39 31 32

47 40 43 45

R O K  2 0 1 8 R O K  2 0 1 9 R O K  2 0 2 0 R O K  2 0 2 1

PRZYROST NATURALNY W GMINIE  LUBOMINO W 
LATACH 2021-2018  

Urodzenia Zgony

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
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W 2021 r. obie jednostki dysponowały własną bazą lokalową w postaci remiz 
strażackich. Na wyposażeniu jednostek było 5 samochodów pożarniczych wykorzystywanych 
do działań ratowniczo-gaśniczych.  

Wyposażenie 
jednostki 

OSP LUBOMINO 
w 2021 r. 

OSP Lubomino: 
 samochód Mercedes ATEGO 
 samochód VOLVO FM 64RB 
 samochód MERCEDES LAF1113 

 
 piła do stali i betonu STIHL TS 400 
 pilarka spalinowa do drewna STIHL 039 
 agregat prądotwórczy HONDA GX200 
 pompa pływająca NIAGARA Honda 
 agregat hydrauliczny WEBER V 50 eco 
 motopompa TOHATSU VC72AS 
 pilarka spalinowa do drewna STIHL MS 440 
 pompa szlamowa HONDA KTH 80x 
 wentylator oddymiający HONDA GX160 
 pilarka spalinowa do drewna STIHL MS 231 
 agregat prądotwórczy HONDA Fogo FH 6001 
 motopompa PH-2400 HONDA GX390 

 
 

Wyposażenie 
jednostki 

OSP WILCZKOWO 
w 2021 r. 

OSP Wilczkowo: 
 samochód Ford Transit 
 samochód STAR/MAN 

 
 pilarka spalinowa do drewna STIHL MS 290 
 pilarka spalinowa do drewna STIHL MS 362 
 pompa szlamowa SUBARU PTX 301 ST 
 pompa pływająca NIAGARA-1 
 motopompa pływająca MP-4/2 NIAGARA 1 
 agregat prądotwórczy „GEKO” 2,5 kW 
 aparat wodnociśnieniowy HONDA 
 piła do stali i betonu MAKITA DPC 7331 
 agregat hydrauliczny HOLMATRO SR 20PC2 
 agregat prądotwórczy GEKO G-200 
 drabina strażacka 

 
 

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy 
Lubomino odnotowano: 

 13 zdarzeń pożarowych (o 4 mniej w porównaniu z 2020 r. – 17), 
 66 miejscowych zagrożeniach, z czego 62 zagrożenia zostały zaklasyfikowane do 

kategorii – lokalnych, 4 zagrożenie – małe, 0 zagrożenie – średnie. W miejscowych 
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zagrożeniach w 2021 r. w Gminie Lubomin zostało rannych: 5 osób dorosłych,  brak 
ofiar śmiertelnych. 
 

Udział jednostek OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych w 2021 r.: 
1. OSP Lubomino - 68 działania, w tym: 13 pożarów, 54 miejscowe zagrożenia, 1 alarm 

fałszywy; 
2. OSP Wilczkowo – 32 działań, w tym: 7 pożarów, 25 miejscowych zagrożeń. 

 
Zbiorcze zestawienie podstawowych danych statystycznych o pożarach oraz miejscowych 
zagrożeniach w powiecie lidzbarskim (analiza porównawcza 5 gmin) w latach 2021-2020. 
 

Gmina 
Ogółem zdarzeń Pożary Miejscowe 

zagrożenia Alarmy fałszywe 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Lubomino 53 79 17 13 35 66 1 0 

Kiwity 30 81 10 7 19 68 1 6 

m. Lidzbark 
Warmiński 218 229 42 48 135 144 41 37 

Lidzbark 
Warmiński 115 171 29 39 80 123 6 9 

Orneta 160 229 43 47 108 161 9 21 

Źródło: Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku 
Warmińskim za 2021 r. 

  
Znaczący udział w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa na terenie Gminy Lubomino 

w 2021 r. miał samorząd gminny, który wspierał działania Komendy Powiatowej Policji w 
Lidzbarku Warmińskim i Komisariatu Policji w Ornecie. W 2021 r. Gmina Lubomino przekazała 
na rzecz Funduszu Wsparcia Policji środki finansowe w kwocie  6000,00 zł. 

W 2021 r. teren Gminy Lubomino nadzorowany był przez Komisariat Policji w Ornecie. 
 
 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie (zwany dalej Ośrodkiem), funkcjonuje 

jako gminna jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Na poziomie lokalnym wykonuje 
zadania skierowane na wsparcie i poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Lubomino. 
Działania Ośrodka są zbieżne z lokalną polityką społeczną i zgodne z realizacją celów Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubomino. 

Do głównych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie należy:   
• prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, w szczególności 
polegających na: 
• tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej; 

5. POMOC SPOŁECZNA 
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• analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; 
• przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń; 
• pracy socjalnej rozumianej, jako działalności zawodowej skierowanej na pomoc osobom 

i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 
oraz tworzenie warunków do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin; 

• rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 
zidentyfikowanych potrzeb; 

• pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób 
i rodzin. 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie w 2021 roku realizował zadania  
pomocy społecznej poprzez: 
- systemowe i kompleksowe udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom znajdującym 

się w trudnej sytuacji, której nie są w stanie samodzielnie pokonać; 
- podejmowanie zadań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich 

integracji ze środowiskiem; 
- analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 
- realizację programów osłonowych -  Wieloletni program wspierania finansowego gmin 

„Posiłek w szkole i w domu”; „Koperta Życia”. 
Przy realizacji zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie współpracuje z 

Powiatowym Urzędem Pracy w Lidzbarku Warmińskim, Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie, Sądem Rodzinnym, Komendą 
Powiatową Policji, szkołami, placówkami ochrony zdrowia, Bankiem Żywności w Olsztynie, 
Caritasem Archidiecezji Warmińsko – Mazurskiej. 
Akty prawne, na podstawie których GOPS realizował zadania w 2021 r.: 
 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.); 
 Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 poz. 1282 ze 

zm.); 
 Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.); 
 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2021 r. poz. 2268 ze zm.); 
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1249 ze zm.); 
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.  z 

2020 r. poz. 821 ze zm.); 
 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.                  z 2020 

r. poz. 685 ze zm.); 
 Ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021 r. poz. 1744 ze zm.) 
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2021 r. 

poz. 735 ze zm.) ; 
 oraz szereg innych ustaw i aktów wykonawczych regulujących tematykę pomocy 

społecznej oraz działalności ośrodków pomocy społecznej. 
 

 
 

 

Struktura organizacyjna, struktura wydatków 
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Utworzenie i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie środków na 
wynagrodzenia pracowników jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17  
ustawy o pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Lubominie zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych ( w tym: specjalista 
pracy socjalnej oraz starszy pracownik socjalny) oraz asystent rodziny. W ramach projektu 
„Akademia Rodziny”, celem świadczenia usług uczestnikom projektu, zatrudniony został 
psycholog oraz radca prawny. Organizacja pracy w Ośrodku opiera się na zasadzie służbowego 
podporządkowania, rozdziału kompetencji i indywidualnej odpowiedzialności za 
wykonywanie zadań. 

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i prawidłowego realizowania zadań wszyscy 
pracownicy jednostki odbyli w roku 2021 szereg  szkoleń, w tym: Nowelizacja ustawy o 
pomocy społecznej 2021; Efektywna i skuteczna realizacja działań komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych; Procedura odbioru dziecka z rodziny w sytuacji bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia; Nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników w 
świetle zmian  przepisów Kodeksu Pracy; Zachowania suicydalne dzieci i młodzieży – 
wyzwania w profilaktyce i terapii; Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i 
stosującymi przemoc w rodzinie; Pierwsza pomoc przedmedyczna; Realizacja procedur 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w świetle przepisów prawa; Regulamin i zasady oceny 
pracownika socjalnego; Wywiad środowiskowy – nowelizacja z 2021 r.; Asystent rodziny – 
zadania, metodyka pracy, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną. 

Poziom wykształcenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie 
przedstawia poniższa tabela. 
L.p. Poziom wykształcenia Liczba osób 

1. 
Wyższe, 
w  tym : 
magisterskie 

4 
3 

2. Policealne 1 
 
Wydatki  związane z bieżącą działalnością GOPS  w 2021 roku ( Dział 852, Rozdział 85219, § 
Ośrodki pomocy społecznej) 

Opis Kwota ogółem Budżet państwa Budżet gminy 
Wydatki związane z zatrudnieniem 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

221 555,41 97 635,00 123 920,41 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 727,61  18 727,61 
Składki na ubezp. społeczne 42 634,46 17 505,00 25 129,46 
Składki na fundusz pracy 5 825,58 2 393,00 3 432,58 
Razem 288 743,06 117 533,00 171 210,06 
Pozostałe wydatki 
Wydatki na ZFŚS 6 976,00  6 976,00 
Podnoszenie kwalifikacji 
pracowników 

1 736,28  1 736,28 

Doposażenie 3 933,00  3 933,00 
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Wydatki bieżące (umowy zlecenia, 
prowizje bankowe, usługi 
pocztowe, podatki) 

32 029,53  32 029,53 

Razem 44 674,81  44 674,81 
Wydatki łącznie 333 417,87 117 533,00 215 884,87 

 
 m 
 
 
 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 

ze zm.) przysługuje osobom i rodzinom, którym posiadane dochody nie przekraczają 
kryterium dochodowego przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów np. 
bezrobocie, sieroctwo, przemocy w rodzinie, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
niepełnosprawności, wielodzietności, alkoholizmu, narkomanii, potrzeby ochrony 
macierzyństwa lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Do 31 grudnia 
2021 r. kryterium w pomocy społecznej  wynosiło: dla osoby samotnie gospodarującej – 
701,00 zł, dla osoby w rodzinie – 528,00 zł. Od 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowe uległo 
zmianie i wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej – 776,00 zł, dla osoby w rodzinie – 
600,00 zł. 

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i przepisów prawa miejscowego, 
zawartych w Uchwałach Rady Gminy Lubomino, wykonywane były zgodnie z potrzebami 
społeczności gminnej, wyrażonej w składanych wnioskach o pomoc. 

Podstawą przyznania świadczeń z pomocy społecznej jest przeprowadzenie wywiadu 
środowiskowego, czyli zebranie możliwie wszechstronnych informacji o osobie czy rodzinie, 
ustalenie występujących problemów, co pozwala na podjęcie właściwych działań i 
zaplanowanie odpowiedniej formy pomocy. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownicy 
socjalni ustalają sytuację życiową, rodzinną, zawodową, zdrowotną członków rodziny, dane 
dotyczące źródeł uzyskiwanych dochodów. Pracownicy socjalni, którzy przeprowadzają 
wywiad środowiskowy nie ograniczają się tylko do zbierania suchych faktów. Już przy 
pierwszej wizycie analizują wraz z klientem sytuację, zastanawiają się nad możliwościami 
przezwyciężenia problemów, udzielają porady, motywują do zmiany zachowań, 
niejednokrotnie przeprowadzają pierwsze mediacje w sytuacjach konfliktowych. Stosownie 
do zgłaszanych przez osoby lub rodziny potrzeb oraz możliwości finansowych Ośrodka 
przyznawana jest odpowiednia pomoc. 

Ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 
2021 poz. 2095 ze zm.)  w art. 15o przewiduje, że z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem 
COVID-19, przyznanie świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej, w szczególności osobie lub rodzinie, które zostały poddane kwarantannie 
w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, nie wymaga przeprowadzenia 
rodzinnego wywiadu środowiskowego, a ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i 
majątkowej może nastąpić na podstawie: 

Dane dotyczące osób korzystających ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lubominie 
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1. rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, oraz 
2. dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy 

społecznej, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny 
ubiegającej się o pomoc lub 

3. informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 ustawy o 
pomocy społecznej. 

Od marca 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stoi naprzeciw nowym 
wyzwaniom zorganizowania pomocy dla osób i rodzin w związku z pojawieniem się 
zagrożenia koronawirusem SARS-COV-2. Na ośrodek zostały nałożone nowe zadania oraz 
ograniczenia m.in. dotyczące wyjazdów do miejsca zamieszkania klientów. Pomimo 
ograniczeń pracownicy socjalni wyjeżdżali w teren świadcząc pomoc i wsparcie, zachowując 
przy tym wszelkie środki ostrożności. Na co dzień  kontaktowali się telefonicznie z klientami 
GOPS, osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi, osobami przebywającymi w 
kwarantannie, opiekunkami osób starszych oraz ofiarami przemocy. Jak w roku ubiegłym 
pełniono codzienne, popołudniowe dyżury telefoniczne, dla mieszkańców przebywających w 
kwarantannie domowej oraz prowadzono sprawozdawczość dotyczącą ilości osób zakażonych 
oraz działalności gminy dotyczącej przeciwdziałania COVID-19, pozyskano środki ochrony 
osobistej dla pracowników GOPS (Caritas, Urząd Wojewódzki). 

Ograniczenia związane z pandemią nie wpłynęły na efektywność pracy GOPS i jego 
pracowników. W 2021 r. Ośrodek rozpatrzył 833 wnioski z prośbą o udzielenie pomocy w 
różnej formie. 

 
Tabela nr 1. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2021 r. 
         
             Wyszczególnienie 

Liczba osób, 
którym 
decyzją 

przyznano 
świadczenie 

 
Liczba rodzin 

 
Liczba osób w 

rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach 
zadań zleconych i zadań własnych , bez 
względu na rodzaj, formę, liczbę, źródło 
finansowania 

247 154 383 

Świadczenia pieniężne 142 140 355 
Świadczenia niepieniężne   108 60 239 
Pomoc udzielona tylko w postaci pracy 
socjalnej ogółem: 

X 48 131 

Kontrakt socjalny Liczba kontraktów Liczba osób objętych 
kontraktami 

12 48 
 
 
 
 



21 

RAPORT O STANIE GMINY LUBOMINO WWW.LUBOMINO.PL 

 

Tabela nr 2.  Powody przyznawania świadczeń pomocy społecznej w 2021 r. 
 
 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 
Bezrobocie 93 270 

Niepełnosprawność 44 69 
Długotrwała lub ciężka choroba 37 65 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 29 157 
Bezradność w sprawach opiek.- 

wych. 
24 98 

Trudności w przystosowaniu się 
po opuszczeniu zakładu karnego 

2 2 

Ubóstwo 30 37 
Zdarzenie losowe 2 9 

Przemoc w rodzinie 1 3 
Alkoholizm 10 16 

 
 
 
 
 Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do 

pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe  i 
stanowi dochód lub uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium dochodowego. 

 W okresie od I – XII  – wypłacono 201 świadczeń, na kwotę  105 888,49 zł  Jest to 

Przyznawanie i opłacanie zasiłków stałych 
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zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację 
 
2) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne  
 

 Wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek 
stały -  21 osób, na łączna kwotę   9 309,14 zł (dotacja), liczba świadczeń 186. 
 

 
3) Przyznawanie i opłacanie zasiłków okresowych 
 
Zasiłek okresowy adresowany jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych 
niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie 
niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych 
systemów zabezpieczenia społecznego. 
Łączna kwota wydana na wypłatę zasiłków okresowych wynosi  337 922,93 zł  (dotacja). 
Z tej formy pomocy skorzystało  96 osób, przyznano 719 świadczeń. 
 
 
4)  Zapewnienie posiłku oraz dożywianie 
 
Pomoc w dożywianiu realizowana była na podstawie Uchwały Rady Ministrów w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  Na realizację programu dożywiania 
przeznaczono w gminie ogółem 120 000 zł, z czego środki własne gminy wynosiły 24 000 zł, a 
dotacja z budżetu państwa 96 000 zł. Dożywianych łącznie było 93 dzieci, zakupiono 10 507 
posiłków za łączną kwotę 31 090,00 zł. w tym pomoc w ramach programu w formie posiłku 
nie wymagająca wydania decyzji administracyjnej – 4 dzieci, koszt 1 482 zł. W ramach 
programu przyznawane były również zasiłki celowe na zakup żywności (100 decyzji, 295 osób 
w rodzinach) na łączną kwotę 88 910 zł. Ze względu na objęcie uczniów nauczaniem zdalnym, 
w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, rodzinom dzieci, które zostały objęte 
pomocą w formie posiłku w szkole, zostały przyznane zasiłki celowe na zakup żywności w 
domu z ww. Programu.  

 
 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie 2021 roku zakończył realizację 

Podprogramu 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 
Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej 

sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, 
długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 542,20 zł w 
przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie 
(dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z 
pomocy społecznej). 

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 

Przyznawanie i opłacanie zasiłków okresowych 

Zapewnienie posiłku oraz dożywianie 

Pomoc żywnościowa – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
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Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły warzywne i owocowe, 
skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze oraz dania gotowe. W ramach realizacji 
Podprogramu 
 żywność odebrało 419 osób potrzebujących; 
 wydano 20,784 tony żywności; 
 odbyły się 2 warsztaty dla 30 uczestników. 
 
 
 

 
Na mocy porozumienia o współpracy  przy realizacji zadania pod nazwą: Organizacja 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko – mazurskiego 
finansowanego ze środków Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty pracownik socjalny 
GOPS w Lubominie koordynował organizacją nieodpłatnych kolonii letnich dla 10 dzieci z 
terenu Gminy Lubomino.    
 
 
 
 
Zasiłek celowy to świadczenie skierowane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w 
szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, 
odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w 
mieszkaniu, a także pokrycie kosztów pogrzebu. W 2021 r. Ośrodek przyznał zasiłek celowy  
na łączną kwotę 15 849,44 zł. W zadanie to włączone były również zasiłki celowe na pokrycie 
wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lubominie wypłacił jeden zasiłek celowy rodzinie pogorzelców z terenu Gminy 
Lubomino w kwocie 1 000 zł. 

 
 
 
 

Decyzją nr GOPS. 4626.01.CZ.2021, na podstawie art. 104, art. 108 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Z 2021 r. poz 735 ze zm.), art. 
64 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2021 r. poz 2268 ze zm.) 
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie zwolnił całkowicie osobę 
zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy 
Społecznej za okres od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.03.2021 r. Kwota zwolnienia 4 240,40 zł 
 
 
 
 
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich 
środowisku społecznym i prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub 
wzmocnienia ich samodzielności i aktywności życiowej. Pracownik socjalny powinien 

Przyznawanie i opłacanie zasiłków celowych 

Praca socjalna 

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

Umorzenia należności 
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przyczyniać się do wzmacniania zdolności swoich podopiecznych, do samodzielnego 
rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizować zawodowo i społecznie. W pracy 
socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki stosowane z 
poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. W roku 2021 pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzili pracę socjalną na bieżąco, zarówno 
telefonicznie jak i osobiście w miejscu zamieszkania klienta. 
 
 
 

 
Pracownicy udzielali na bieżąco porad specjalistycznych klientom ośrodka. Osoby skierowane 
przez pracowników GOPS korzystały także z porad psychologa w tutejszym Urzędzie, 
finansowanego ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
 
 
 
 
 
Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej lub rodzinie, która             z 
powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej 
pozbawiona. W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 15 osób na łączną kwotę 
świadczeń 109 300,00 zł. – środki pochodziły z budżetu gminy. Usługi opiekuńcze w 2021 
świadczone były przez opiekunki zatrudnione przez Agencję Usług Opiekuńczych, wybraną 
po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym. Podlegały one kontroli pracowników socjalnych, 
na podstawie Zarządzenia nr 13/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Lubominie w sprawie procedury kontroli i nadzoru usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych zleconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie. W 
trakcie przeprowadzanych kontroli żaden z klientów GOPS nie wniósł zastrzeżeń ani uwag 
 
 
 

 
Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej 
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej 
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej 
pomocy w formie usług opiekuńczych. W 2021 r. GOPS pokrywał odpłatność za pobyt w 
domach pomocy społecznej 4 osobom, na łączną kwotę              110 628,50 zł. (środki własne) 
 
 
 
 
 
 

Poradnictwo specjalistyczne 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 
gminy w tym domu 

Karta Dużej Rodziny 

DZIAŁANIE PRORODZINNE 
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Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz 

małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. 
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom 
dziecka. 

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom w wieku do 18. roku życia, w 
wieku do 25  roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej, bez 
ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym 
lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania 
wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki. 

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd 
pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez 
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej 
lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co 
najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub 
prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z 
uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej. 
Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z różnego rodzaju zniżek i uprawnień na 
terenie całego kraju. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ośrodek wydał 73 karty. 
 
 
 
 
 
 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie wykonywał  zadania 
w oparciu o Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Lubomino na lata 2019 – 2021 
przyjęty Uchwałą Nr VI/43/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 27 marca 2019 r. Głównym 
celem programu jest stworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci w 
środowisku biologicznej rodziny oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym 
wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych w Gminie Lubomino. Szczegółowy 
opis realizacji zadań i celów w ramach wsparcia rodzin zostanie przedstawiony odrębnym 
sprawozdaniem. 
Na realizację całości zadania wsparcia rodzin w 2021 r. Gmina Lubomino wydatkowała środki 
w kwocie 189 947,24 zł, w tym: 

1. środki własne gminy – 56 661,95 zł w tym: 
 wkład własny do  Projektu Akademia Rodziny – 7 500,00 zł; 
 koszty współfinansowania przez Ośrodek pobytu  dzieci w rodzinach zastępczych  (7 

dzieci) – 47 610,95 zł; 
 ZFŚS Asystenta Rodziny zatrudnionego w ramach projektu 1 551,00 zł. 

2. Środki europejskie na realizację Projektu „Akademia rodziny” – 119 406,59 zł 
3. Dotacja celowa z budżetu krajowego na realizację Projektu „Akademia Rodziny” – 13 

878,70 zł 

Wspieranie rodziny 

DZIAŁANIE PRORODZINNE 
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Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie widzą nie tylko 
potrzebę reagowania na sytuacje trudne, związane z przemocą, ale również wyrażają chęć 
aktywnego działania na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą. Ich działania koncentrują 
się na badaniu problemu krzywdzenia rodziny, strategii postępowania z danym przypadkiem, 
zagadnieniach dotyczących terapii ofiar, ich rodzin i sprawców. Swoją wiedzę i umiejętności 
chcą wykorzystać do wspólnego budowania partnerstwa na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w Gminie Lubomino, a tym samym dążyć do zwiększenia efektywności działań wszystkich 
instytucji. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie w 2021 r. przystąpił po raz kolejny do 
realizacji Kampanii „Biała Wstążka Stop przemocy wobec kobiet” w celu uwrażliwienia 
społeczności lokalnej na potrzeby i prawa rodzin i osób w tych rodzinach. W ramach 
Kampanii, w listopadzie i grudniu 2021 r. prowadzone były następujące działania: 

- organizacja „Drzwi otwartych” w GOPS w Lubominie; 
- dyżur Radcy Prawnego; 
- dyżur psychologa; 
- dyżur pracowników socjalnych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, 
dzielnicowego; 
- dyżur pedagoga szkolnego Zespołu Szkół w Lubominie; 
konkurs pn „List do sprawcy” organizowany przez Zespół Szkól w Lubominie 
- warsztaty dla mieszkańców Gminy pn „Przemoc ma twarz”. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie został przyjęty Uchwałą Nr XXII/162/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 
stycznia 2021 r. na lata 2021 – 2026. W 2021 roku Ośrodek kontynuował koordynację jego 
realizacji. Wypracowane kierunki działań podejmowane były zgodnie z harmonogramem 
realizacji programu, wzorem lat ubiegłych. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie na terenie Gminy Lubomino, realizowane były na wszystkich niezbędnych poziomach. 

 Instytucje i podmioty starały się maksymalnie wspierać osoby i rodziny będące w 
trudnych sytuacjach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób najsłabszych, w tym 
dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne i starsze. 
 

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego 
W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie kontynuował działalność, Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem nr 83/2010 z dnia 30 grudnia 
2010 r., w którego skład wchodzili: 
- pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie; 
- przedstawiciele oświaty; 
- przedstawiciele służby zdrowia; 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
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- przedstawiciele policji; 
- kuratorzy sądowi; 
- przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Lubomino 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na Ośrodek obowiązek obsługi 
administracyjno – technicznej Zespołu. Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze, w 
celu oceny sytuacji rodziny, ustalenia planu działania. W 2021 roku odbyło się 5 posiedzeń 
Zespołu Interdyscyplinarnego. Zostały założone 4 Niebieskie Karty. Do każdej z Niebieskich 
Kart powołana została Grupa Robocza odbywająca posiedzenia zgodnie z założonym planem 
pracy z rodziną. 

Realizacja Projektu „Akademia Rodziny” 

Na mocy pełnomocnictwa Wójta Gminy Lubomino udzielonego kierownikowi Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie z dnia 08.02.2019 r. GOPS realizował projekt 
„Akademia Rodziny” o nr RPWM.11.02.03-28-0033/18, współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   
Celem projektu było podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 60 
osób z terenu Gminy Lubomino. W ramach dwóch edycji projektu, od 2019 roku wsparciem 
objętych zostało 19 rodzin, 68 osób. 
W 2021 GOPS zakończył realizację  Projektu. 
Działania zrealizowane w ramach Projektu „Akademia Rodziny” : 
- dla każdej z osób przygotowano Indywidualną Ścieżkę Wsparcia przez psychologa, asystenta 
rodziny oraz pracowników socjalnych; 
- przygotowano kontrakty socjalne; 
- świadczono pracę socjalną dla uczestników projektu, kontrolowano realizację kontraktów 
socjalnych; 
- wypłacono zasiłki celowe na pokrycie bieżących potrzeb związanych z udziałem w projekcie; 
- świadczono indywidualne poradnictwo specjalistyczne psychologiczne i prawne; 
- praca asystenta rodziny – asystent zatrudniony w wymiarze 1 etatu w systemie zadaniowego 
czasu pracy; 
- warsztaty „Poczuj w sobie moc”; 
- warsztaty „Szkoła dla Rodziców”; 
- warsztaty „Racjonalnego gospodarowania budżetem domowym”; 
- zapewniano poczęstunek dla uczestników warsztatów; 
- świadczono usługi opiekuńcze dla dzieci uczestników podczas ich uczestnictwa w zajęciach. 
W ramach realizacji Projektu w 2021 r. wydatkowano ogółem 140 785,29 zł, w tym 119 
406,59 zł ze środków unijnych, 13 878,70 zł ze środków budżetu państwa oraz  7 500 zł ze 
środków własnych. 
W trakcie realizacji Biuro Projektu znajdowało się w siedzibie GOPS w Lubominie. 

Podsumowanie 
Przy tak różnorodnych pojęciach osób i rodzin wymagających wsparcia w pomocy społecznej 
wszyscy klienci GOPS traktowani są z jednakową troską i każdemu z nich udzielana jest 
stosowna pomoc. Głównym celem ośrodka jest łagodzenie trudnej sytuacji osób i rodzin nie 
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tylko w formie materialnej, ale również poprzez wdrażanie pozamaterialnych form pomocy, w 
tym pracy socjalnej wobec indywidualnych osób i rodzin. Mimo pandemii koronawirusa 
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie w 2021 roku zaangażowali 
się w akcję „Szlachetna Paczka”, dzięki której najbardziej potrzebujące osoby, starsze, 
samotne otrzymało paczki z najpotrzebniejszymi artykułami. 
Rok 2022 będzie dla Ośrodka kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych działań 
wynikających z ustaw, przyjętych przez gminę programów, a także podejmowaniem nowych 
inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które są niezbędne aby 
instytucja pomocy społecznej była skuteczna, efektywna i nowoczesna. Jednakże pomoc 
społeczna nie jest w stanie funkcjonować i skutecznie wypełniać swoich zadań bez 
odpowiedniego wsparcia samorządu terytorialnego, sektora zdrowotnego, organizacji 
pozarządowych itp. Tylko wzajemna i systematyczna współpraca między tymi jednostkami 
pozwoli na skuteczne pomaganie i wdrażanie aktywnej polityki społecznej. 

Wydatki w 2022 roku zaplanowane są następująco: 
Dział Rozdział Kwota 
851 – 
Ochrona 
zdrowia 
 

85195 Pozostała działalność 71,00 

Razem 71,00 

852 – Pomoc 
społeczna 
 
 
 
 
 
 
 

85202 Domy pomocy społecznej 120 000,00 

58203 Ośrodki wsparcia 1 000,00 

85213 Składki na ubezp. zdrowotne  
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia pomocy społ. 

13 194,00 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 
naturze 

422 997,00 

85216 Zasiłki stałe 109 701,00 
85219 Ośrodki pomocy społecznej 341 675,00 
85288 Usługi opiekuńcze 126 720,00 
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 109 629,00 
Razem                                                                                                     1 244 
916,00 

855 - 
Rodzina 

85504 Wspieranie rodziny                                116 
926,00 

Razem 116 926,00 

Plan ogółem 1 361 913,00 
 
Pozostałe formy wsparcia systemu pomocy społecznej w 2021 r. udzielone przez 

Urząd Gminy Lubomino: 
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 Pomoc w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu Rodzina 500 

plus, której celem w 2021 r. było częściowe pokrycie wydatków związanych z 
wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb 
życiowych. Świadczenie przysługiwało: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu 
dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku 
życia. Świadczenie wypłacane w wysokości 500 zł na dziecko w rodzinie.  

 Warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego 
przyznawania i wypłacania wynikają z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2407 z późn.zm). 
Świadczenie wychowawcze w 2021 r. przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku 
życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. 
 

Świadczenia wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z 
budżetu państwa. Koszty związane z obsługą świadczeń wychowawczych w 2021r. wynoszą 
0,85% otrzymanej dotacji. 
 
Wydatek na świadczenia wychowawcze za 2021 rok wyniósł 3 696 549,56 zł z tego: 
- 3 665 128,80 zł   na wypłatę świadczeń wychowawczych (7366 świadczeń); 
-  31 420,76 zł na koszty obsługi (wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki 
rzeczowe) 
 
Łącznie odzyskane nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wyniosły 200,00 zł w tym: 
- 200,00 zł kwota odzyskanych świadczeń podlegająca zwrotowi do budżetu państwa. 
 

 
 

 
 
 

 
Świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
świadczenie „Za życiem”, zasiłki dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

7366 7620 6493

2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 1 9

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ W 
LATACH 2021-2019 W GMINIE LUBOMINO

Liczba przyznanych świadczeń

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna, 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
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rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty ich obsługi finansowane są w formie dotacji 
celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi ww. zadań w 2021 roku ustalamy w następujący 
sposób:  
- koszty obsługi świadczeń rodzicielskich - 30 zł od wydanej decyzji administracyjnej w 
sprawie świadczenia rodzicielskiego;  
- pozostałe zadania - 3% od otrzymanej kwoty dotacji. 
Koszty obsługi związane w szczególności z podejmowaniem działań wobec dłużników oraz 
wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów są finansowane z kwot zwróconych przez dłużników 
alimentacyjnych stanowiących dochód własny gminy. 
 
Wydatek na świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, świadczenie „Za życiem”, zasiłki dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, obsługę zadania za 2021 rok wyniósł 
ogółem 1 599 347,60 zł (zadania zlecone).  
 
W ramach tych środków wypłacono świadczeń na kwotę 1 554 301,60 zł: 
- 565 328,86 zł zasiłki rodzinne oraz należne dodatki do zasiłku z tytułu: urodzenia dziecka, 
samotnego wychowywania dziecka, wielodzietności w rodzinie, rozpoczęcia roku szkolnego, 
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza 
miejscem zamieszkania (4836 świadcz.); 
- 16 000,00 zł jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (16 świadcz.); 
- 116 886,80 zł świadczenia rodzicielskie (132 świadcz.); 
- 650 179,10 zł świadczenia opiekuńcze w tym: 237 424,00 zł zasiłki pielęgnacyjne (1100 
świadcz.), 374 935,10 zł świadczenie pielęgnacyjne (191 świadcz.), 37 820,00 zł specjalny 
zasiłek opiekuńczy (61 świadcz.); 
- 6 200,00 zł zasiłek dla opiekuna (10 świadcz.); 
- 108 300,00 zł świadczenia z funduszu alimentacyjnego (278 świadcz.); 
- 4 000,00 zł świadczenie „za życiem”(1 świadcz.); 
- 87 406,84 zł składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia: opiekuńcze, 
pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna (219 składek). 
 
 

 
  
 Prawo do jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t. j. 
Dz.U. z 2020 r., poz.1329 z późn.zm.) przysługuje od 1 stycznia 2017 roku z tytułu 
urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo 
nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Jednorazowe świadczenie przysługuje bez 
względu na osiągane dochody. 

 Świadczenie finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W 2021 r. 
zostało wypłacone 1 świadczenie „Za życiem”.  

Zadanie związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych finansowane jest ze środków 

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł 
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własnych gminy. Z rozdziału tego wypłacane są również dodatki energetyczne  finansowane z 
dotacji celowej budżetu państwa  na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami. 

 
 

 
 
Dodatki mieszkaniowe:  
 - kwota 19021,13 zł 

W  okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.  wypłacono 87  dodatków mieszkaniowych  
w kwocie – 19021,13zł. 
Ilość rodzin korzystających z dodatków  mieszkaniowych :  9  rodzin (gospodarstw 
domowych). 
 
 
 
Dodatki energetyczne:   1524,99 zł 
- wypłata świadczeń    1495,13 zł 
 - koszt obsługi zadania       29,86 zł 

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest świadczeniem przysługującym odbiorcom 
wrażliwym energii elektrycznej. Są nimi osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego. 
Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, 
uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku 
energetycznego, w wysokości  2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. 

W okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.  wypłacono 83 dodatki energetyczne  w 
kwocie – 1495,13 zł . 
Koszty  (  2% ) - 29,86 zł. 
Ilość rodzin korzystających z dodatków energetycznych : 9 rodzin (gospodarstw domowych). 
 
 
 
 

 
 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy jest jednostką organizacyjną Gminy 
Lubomino, dziennym ośrodkiem wsparcia działającym na terenie Gminy Lubomino od 1 
grudnia 2010 roku. Placówka jest w pełni wystandaryzowana i przystosowana dla osób 
niepełnosprawnych. Oferta usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy 
skierowana jest do osób przewlekle psychicznie chorych -TYP A, do osób 
z niepełnosprawnością intelektualną - TYP B, dla osób wykazujące inne przewlekłe 
zaburzenia czynności psychicznych -TYP C oraz dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną. 

6. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WOLNICY 

 

Dodatki mieszkaniowe 

Dodatki energetyczne 

Działalność 
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Celem działalności ŚDS jest świadczenie usług poprzez zapewnienie uczestnikom oparcia 
społecznego w zakresie terapii społecznej, psychicznej, fizycznej poprzez treningi 
umiejętności pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych uczestników, 
usamodzielnianie i integrację społeczną oraz aktywizację. 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy realizuje swoje zadania statutowe w oparciu 
 o ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, ustawę o pomocy społecznej, rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy oraz zgodnie z wytyczonymi celami.  Praca i działania naszej placówki 
skierowane były i są na jak najbardziej efektywną rehabilitację społeczną, aktywizację 
naszych uczestników oraz łamanie stereotypów i barier środowiskowych. Oferta i praca 
Domu opiera się na działaniach ciągłych i długoterminowych, a formy pomocy dostosowane 
są do indywidualnych potrzeb i możliwości każdej z osób korzystających z usług placówki.  
Zdania statutowe realizowane były poprzez różnego rodzaju treningi umiejętności: 
- treningi: trening higieniczny ,trening kulinarny, trening budżetowy, trening interpersonalny 
i rozwiązywania problemów, trening komunikacji, trening lekowy, trening choreoterapii, 
trening biblioterapii, trening spędzania czasu wolnego, trening aktywizacji zawodowej, inne 
w miarę potrzeb. 
Uczestnicy mieli możliwość rehabilitacji społecznej poprzez udział w terapii zajęciowej w 
następujących salach treningowych: sali treningowej stolarsko-technicznej, sali treningowej 
kulinarnej, sali treningowej arteterapii, sali treningowej rękodzieła , sali treningowej 
umiejętności społecznych, praktycznych i komunikacji, sali treningowej komputerowej, sali 
usprawniania fizycznego, sali doświadczania świata. 
- terapii ruchowej: spacerach, rozgrywkach sportowych, zajęciach usprawniających. 
1.Oferta usług typu A skierowana jest do osób chorujących psychicznie, zwłaszcza 
doświadczających zaburzeń psychotycznych (min. schizofrenia, zaburzenia schizotopowe, 
schizoafektywne, urojenia, depresja itp.) . Korzystanie z oferty ŚDS jest uzupełnieniem 
leczenia farmakologicznego, umożliwia zmniejszenie liczby i intensywność nawrotów 
choroby. Do realizacji celów terapeutycznych wykorzystuje się różnorodne formy zajęć, 
dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Istotnym elementem 
pracy rehabilitacyjnej z uczestnikiem, wspierającym skuteczność wszelkich oddziaływań jest 
współpraca z rodziną i środowiskiem lokalnym. ŚDS we współpracy z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicznego oferują rodzinom uczestnikom kompleksowy 
system wsparcia. Uczestnicy, mimo trudności w codziennym funkcjonowaniu stają się 
bardziej aktywni, czują się pewniej w kontaktach z bliskimi, rozwijają swoje zainteresowania, 
odkrywają swoje mocne strony, są bardziej otwarci, zaradni. Korzystanie z oferty usług 
świadczonych przez ŚDS może w dłuższej perspektywie stać się punktem wyjścia do 
samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, podjęcia pracy. 



33 

RAPORT O STANIE GMINY LUBOMINO WWW.LUBOMINO.PL 

 

 2. Oferta usług typu B wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, które potrzebują wsparcia ukierunkowanego na terapię społeczną, 
aktywizację społeczną i zawodową. Pozwala ona na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, 
aktywne spędzanie czasu wolnego, rozwijanie swoich umiejętności i zwiększanie obszarów 
samodzielności. Oferta zajęć dostosowywana jest indywidualnie do każdego uczestnika, a 
formy pracy i metody pozwalają mu rozwijać się we własnym tempie, bez presji czasowej. 
Efektywne formy terapii ukierunkowane są na: integrację z otwartym środowiskiem, 
budowanie poczucia własnej wartości, zdobywanie wiedzy pomagającej im w codziennym 
funkcjonowaniu. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które korzystają z zajęć 
oferowanych przez ŚDS, mają możliwość aktywnego uczestniczenia w codziennym życiu 
ośrodka, otwartego wyrażania swoich opinii i potrzeb.  

3. Oferta usług dla typu C skierowana do osób z zaburzeniami psychicznymi, neurologicznymi 
oraz innymi wymagającymi przede wszystkim wsparcia opiekuńczego, terapeutycznego. 
Terapia resocjalizująca pomaga uczestnikom przezwyciężać problem izolacji, jest to 
długotrwały proces przywracania aktywności społecznej. 

4. Oferta dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną potrzebujących dużego wsparcia i 
rehabilitacji społecznej, psychicznej i fizycznej. Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną 
mogą korzystać z różnych form wsparcia zgodnie z indywidualnymi potrzebami. 

 Dynamika zajęć dostosowywana jest do potrzeb i możliwości uczestnika, a treningi obejmują 
wszystkie dysfunkcyjne sfery życia. Uczestnicy biorą aktywny udział w życiu ośrodka. Mają 
możliwość korzystania z przeróżnych form terapii i rehabilitacji.  Podstawą i źródłem 
wszelkich efektów terapeutycznych jest oparta na wzajemnym zaufaniu współpraca z 
rodzinami uczestników ( dotyczy wszystkich typów). Jest to istotny element pracy 
terapeutycznej warunkujący skuteczność oddziaływań. Wspólne zaangażowanie zespołu 
terapeutycznego i rodziny w proces terapeutyczny wpływa na poprawę funkcjonowania 
uczestnika zajęć w środowisku oraz wspiera bliskich w ich codziennym życiu 

 

 
1.Finanse:  
Struktura planowanych i wykonanych wydatków za rok 2021– Zadanie zlecone 
Kierunki wydatków Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie planu na 

31.12.2021 r. 
Wydatki bieżące 
ogółem 

1 086,056,00 921 232,00 990 776,03 

 

2. Zaplecze kadrowe na dzień 31.12.2021 roku 

Finanse, zaplecze kadrowe, uczestnicy 
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W Środowiskowym Domu Samopomocy na 10.75 etatach zatrudnionych było na podstawie 
umowy o pracę 11 osób i 1 osoba świadcząca usługi na podstawie umowy. Strukturę 
zatrudnienia wyraża poniższa tabela: 

Pracownicy Liczba osób Etaty 
Kierujący jednostką 1 1 
Pion terapeutyczny 5 5 
Pion rehabilitacyjny 1 1 
Specjaliści 1 – umowa na świadczenie 

usług 
 

Administracja 1 1 
Obsługa 3 2.75 
III Uczestnicy  

W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie wydał 6 nowych decyzji 
administracyjnych kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy. Sześciu uczestników 
odeszło z placówki w tym; 2 uchylenia decyzji w związku z przejściem do DPS – 1 osoba, 
decyzja uchylająca ze względu na rezygnację- objęcie opieką matki – 1 osoba, koniec decyzji 
– 1 osoba, zgon - 3 osoby. Duża liczba uczestników z  szerokim spektrum niepełnosprawności 
wymaga  dostosowania pracy do indywidualnych możliwości. Jest grupa uczestników 
wymagających pomocy przy czynnościach codziennych np. jedzeniu, kąpieli  lub korzystaniu z 
toalety. Dodatkowo zagrożenie epidemiologiczne i okresy zawieszenia działalności 
spowodowały duże szkody w rehabilitacji społecznej i zdrowiu psychofizycznym uczestników. 
Pandemia spowodowała wśród uczestników strach, przed chorobą, co wiąże się z większą 
pracą edukacyjną, psychologiczną. Pandemia ma też bardzo duży wpływ na frekwencję 
uczestników. 
Okresy czasowego zawieszenia działalności dla uczestników Decyzjami Wojewody 
Warmińsko- Mazurskiego: 
01.01.2021 r.- 17.01.2021r 
17.01.2021 r.- 31.01.2021 r. 
01.03.2021 r. -14.03.2021 r. 
15.03.2021 r. - 04.04.2021 r. 
05.04.2021 r. - 11.04.2021 r. 
11.04.2021 r. - 18.04.2021 r. 
19.04.2021 r. - 25.04.2021 r. 
W tym czasie Kadra ŚDS wykonywała swoją pracę kontaktując się z uczestnikami w miarę 
możliwości telefonicznie, online, przygotowywane były materiały do pracy zdalnej. 
Świadczona była  pomoc w robieniu zakupów w postaci produktów spożywczych, załatwianiu 
spraw urzędowych. Na bieżąco monitorowano stan zdrowia uczestników i przekazywano 
instrukcje dotyczące dbania o zdrowie i przestrzegania zasad zachowania bezpieczeństwa w 
okresie pandemii. 
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Tab. 1. Struktura wiekowa uczestników ŚDS w Wolnicy – stan na 31.12.2021 r. 
Charakterystyka uczestników ŚDS – Wiek/płeć 
 

kwalifikacja do typu 
 

Przedziały 
wiekowe 

Kobiety Mężczyźni Razem A B C Niepełnosprawność 
sprzężona 

Razem 

19 – 40 lat 5 8 13 6 4 0 3 13 
41 -60 lat 6 9 15 5 8 0 2 15 
61 -74 lat 7 4 11 4 6 1 0 11 
75 lat 
powyżej 

3 1 4 1 0 2 1 4 

Razem 21 22 43 16 18 3 6 43 
 

Tab. 2. Struktura liczby uczestników ŚDS ze względu na typ schorzeń ( A/B/C )- stan na 
31.12.2021 r. 

Lp. Nazwa Liczba Wskaźnik (%) 
1 Uczestnicy typu A 16 37% 
2. Uczestnicy typu B 18 42% 
3. Uczestnicy typu C 3   7% 
4. Uczestnicy z niepełnosprawnością 

sprzężoną 
6 14% 

Razem  43 100% 
 

Tab. 3 . Struktura liczby uczestników ŚDS ze względu na płeć - stan na 31.12.2021 r. 

Lp. Nazwa Liczba Wskaźnik (%) 
1. Kobiety 22 51% 
2. Mężczyźni  21 49% 
 Razem 43 100% 
 

Tab. 4 . Struktura liczby uczestników ŚDS ze względu na sposób poruszania się - stan na 
31.12.2021 r. 

Lp. Nazwa Liczba  Wskaźnik ( %) 
1. Wózki inwalidzkie 2    5% 
2. Osoby poruszające się przy pomocy: 

kul, balkoników, drugiej osoby 
5  12% 

3. Osoby poruszające się samodzielnie 36 83% 
 Razem 43 100% 
 

Średnia miesięczna obecność na zajęciach w ŚDS w roku 2021 r.( 49 %) 
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Podopieczni naszego ośrodka oprócz zajęć prowadzonych na terenie ŚDS mieli 
możliwość uczestnictwa w  przedsięwzięciach o charakterze imprez kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych, których organizatorem jest nasz ośrodek, jak i jednostki i 
organizacje lokalne i ponadlokalne działające w dziedzinie kultury, sportu na rzecz osób 
niepełnosprawnych.  
 roku 2021 uczestnicy ŚDS wzięli udział w następujących imprezach: 
 I kwartał – styczeń – marzec 

 Walentynki – loteria walentynkowa, poczta walentynkowa – 12.02.2021 r. 
 Międzynarodowy Dzień Poezji – 22.03.2021 r.-  nasz uczestnik otrzymał wyróżnienie 

II kwartał - kwiecień- czerwiec 
 Planszowy czas się zbliża – 25.06.2021 r. – nasza placówka zajęła III miejsce 
 Festiwal Piosenki Przyjaznej „Śpiewać każdy może” – „Parostatkiem – wspomnień 

rejs” – 30.06.2021 r. 
 Ogniska. 
  Wyjazdy rekreacyjne  nad morze  ( Stegna). 

III kwartał – lipiec- wrzesień  
 Wirtualny Zjazd Integracyjny – pt.„ Otwórz serce innych”- 28.08.2021 r. 
 Wojewódzki Turniej Tańca ŚDS -  pt. „Lata 20 i 30 XX w” – 22.09.2021 r. 
 Sztuka Osób Niepełnosprawnych – pt.„To co kocham” – 29.09.2021 r. 

IV kwartał – październik –grudzień  
 IX Kabareton ŚDS Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „ Tanecznym krokiem 

przez życie” wraz z konkursem plastycznym pt.” Taniec w malarstwie”– 23.10.2021 r.- 
nasza placówka zajęła II miejsce w konkursie na kabaret oraz II miejsce w konkursie 
plastycznym 

 Kulinarne smaki – konkurs fotograficzny – 21.10.2021 r. 
 Zabawa Andrzejkowa – dla uczestników 29.11.2021 r. 
 Wojewódzki Przegląd Jasełek w Mrągowie – 08.12.2021 r. 
 Spotkanie opłatkowe -17.12.2021 r. 

Konkursy odbywały się online- przygotowane występy nagrano i przesłano do organizatorów 
ze względu na sytuację epidemiologiczną. 

 

 

 Stała i systematyczna współpraca z rodzinami, opiekunami we wsparciu uczestników 
w zakresie leczenia szpitalnego, systematycznym przyjmowaniu leków.  

Kalendarz imprez 

Współpraca z innymi podmiotami i jej efekty  
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 Ciągła współpraca z rodzinami, opiekunami i instytucjami w zakresie informacji, 
szkoleń, przypomnień o zagrożeniu epidemiologicznym i zasadach przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia. 

 Współpraca z Przychodnia lekarską w Pilniku, dotyczącą szczepień uczestników i 
pracowników przeciwko covid-19 ( dowóz uczestników) 

 Współpraca z Gminą Lubomino w sprawie dowozu na szczepienia mieszkańców 
gminy w razie potrzeby ( dowieziono 3 osoby) 

 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubominie, Lidzbarku Warmińskim i 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, w sprawach dotyczących 
decyzji kierujących oraz ogólnej sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej uczestników, 
pozyskanie informacji o osobach, które mogłyby korzystać z usług ŚDS, 

 Poradnia psychiatryczna w Dobrym Mieście w sprawie konsultacji, pomocy 
medycznej oraz skierowań na leczenie psychiatryczne uczestników ŚDS, 

 Lekarzem rodzinnym w Lubominie w zakresie porad i leczenia chorób, wydawania w 
miarę potrzeb skierowań do poradni specjalistycznych,  

 Miejska Komenda Policji w Ornecie w zakresie spotkań, pogadanek dla uczestników, 
pomocy w rozwiązywaniu problemów, 

 Caritas Warmiński w zakresie otrzymania odzieży dla uczestników, 
 Parafią w Bieniewie w zakresie wsparcia duchowego,  
 PFRON w zakresie udziału uczestników ŚDS w konkursach pomagających docenić i 

pokazać społeczności lokalnej umiejętności, zdolności artystyczne uczestników. 
 Ministerstwem Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie objęcia Honorowym 

Patronatem Ministra Wojewódzkiego Kabaretonu Środowiskowych Domów 
Samopomocy „Jesteśmy Tacy Sami Jak Wy……” 

 Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie objęcia Honorowym 
Patronatem Marszałka Wojewódzkiego Kabaretonu Środowiskowych Domów 
Samopomocy „Jesteśmy Tacy Sami Jak Wy……” 

 Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w zakresie objęcia Honorowym Patronatem 
Wojewody Wojewódzkiego Kabaretonu Środowiskowych Domów Samopomocy 
„Jesteśmy Tacy Sami Jak Wy……” 

 Wydziałem Polityki Społecznej w Olsztynie i Elblągu w zakresie zadań statutowych 
ŚDS, 

 Środowiskowymi Domami Samopomocy na terenie województwa w zakresie spotkań 
integracyjnych uczestników, współpracy i wymiany doświadczeń pracowników, 
miedzy innymi: ŚDS w Mikołajkach, Szczytnie, Pieckach, Mrągowie, Nidzicy, 
Fromborku, Tardzie, Gołdapi, Marcinkowie, Prejłowie, Kwietniewie, Rzecznej, Suszu, 
Ostródzie, Ukcie itd. 
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Współpraca z wieloma podmiotami dała nam duże możliwości w rozwoju zainteresowań i 
umiejętności uczestników. Znacznie ułatwia działania związane z kompleksową rehabilitacją 
społeczną, pomaga pokonywać bariery i stygmatyzację osób niepełnosprawnych. W bardzo 
dużym stopniu ułatwiło nam świadczenie usług naszym m uczestnikom. Podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomocy osiągnęli wiele sukcesów, biorąc udział w zawodach 
sportowych, konkursach organizowanych przez inne placówki. Dużym osiągnięciem jest 
Wyróżnienie uczestnika w wojewódzkim konkursie organizowanym przez PFRON „ Sztuka 
Osób Niepełnosprawnych. 
 
 

Dom świadczył usługi transportowe głównie we własnym zakresie. Wszyscy 
uczestnicy w 2021 roku byli dowożeni do placówki. Dowoziliśmy uczestników z terenu Gminy 
Lubomino, Dobre Miasto i Lidzbark Warmiński ( dziennie ok. 560 km.) Posiadamy dwa 
samochody przekazane przez Urząd Gminy Lubomino do użytkowania przez placówkę. 
Samochody dofinansowane przez PFRON – autobus 22+1 marki Mercedes Sprinter oraz 
mikrobus 8+1 marki Opel Vivaro oraz korzystaliśmy z transportu zewnętrznego – mikrobus 
8+1 marki Volkswagen. Oprócz transportu uczestników do placówki konieczne były jeszcze 
inne wyjazdy związane z zakupami, wizytami lekarskimi, wycieczki, spotkania integracyjne 
itp. 
 
 
 
Efektem prowadzonych treningów i zajęć było i w dalszym ciągu jest niezbędne:  

 zminimalizowanie skutków w funkcjonowaniu uczestników związanych z zagrożeniem 
epidemiologicznym covid-19 ( w zależności od stanu zdrowia psychofizycznego) 

 zminimalizowanie bezczynności, która ma ogromny wpływ na zmiany chorobowe i  
            zaburza funkcjonowanie w życiu codziennym, poprzez motywację do aktywnego 
            uczestnictwa w różnych formach terapii, 

 ukształtowanie prawidłowego reagowania na działania destrukcyjne innych osób, 
 podniesienie poczucia własnej wartości poprzez wykorzystanie i pokazanie 

             indywidualnych zdolności i możliwości uczestnika, 
 nabycie umiejętności organizowania swojego czasu wolnego, co pozytywnie wpływa 

na życie codzienne, 
 nabycie umiejętności radzenia sobie z chorobą i stresem. 

 
Działania Środowiskowego Domu Samopomocy  mają prowadzić do jak najlepszej, 
efektywnej rehabilitacji społecznej uczestników. W związku z tym konieczne jest 
zastosowanie odpowiednich metod i technik w pracy z uczestnikiem, indywidualne podejście 

Transport uczestników 

Ocena realizacji zadań i ewentualne wnioski ,w tym informacje o planowanych zmianach 
w zakresie funkcjonowania domu 
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i dostosowanie treningów do jego możliwości. Kadra placówki  powinna rozumieć istotę i 
misję placówki. Priorytetem jest dążenie do pełnego wykorzystania miejsc statutowych w 
placówce, wymaga to ogromnej determinacji, zaangażowania, zrozumienia problemu.  
 
 
 
 Fundusz Sołecki to wyodrębnione w budżecie Gminy Lubomino środki finansowe dla 
poszczególnych Sołectw na realizację przedsięwzięć, które: 

 służą poprawie warunków życia mieszkańców; 
 są zadaniami własnymi gminy; 
 są zgodne ze strategią rozwoju gminy; 

warunki powyższe muszą być spełnione łącznie. 
Rada Gminy Lubomino Uchwałą nr XXVII/187/2018 z dnia 22 marca 2018 r. wyraziła 

zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubomino środków stanowiących fundusz 
sołecki. Zasady realizacji funduszu sołeckiego określa ustawa z dnia 21 lutego 2014r. o 
funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301 z późn.zm).  

 
Na realizację Funduszu Sołeckiego w roku 2021 przeznaczono w budżecie Gminy 

Lubomino kwotę 338 251.71 zł. 
Środki przekazane Sołectwom stanowią część finansów publicznych. 

Fundusz Sołecki w 2021 r. 

Lp. Sołectwo Kwota dla Sołectwa 
Kwota 

zrealizowanych 
przedsięwzięć 

1. Biała Wola 23620,45 23577,19 

2. Bieniewo 26277,02 26220,81 

3. Ełdyty Wielkie 36787,83 36210,96 

4. Gronowo 19520,07 19490,99 

5. Lubomino 57751,70 57684,63 

6. Piotrowo 16979,00 16074,15 

7. Rogiedle 29915,38 29579,94 

8. Różyn 13167,39 13167,39 

9. Samborek 15708,46 15690,00 

10. Wapnik 19924,34 19871,29 

7. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO, WSPÓŁPRACA Z SOŁTYSAMI 
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11. Wilczkowo 32225,45 31000,00 

12. Wolnica 24775,48 24775,48 

13. Zagony 21599,14 17532,42 

Razem: 338251,71 zł 330875,25 zł   

Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 
Plan funduszu sołeckiego  2021r. - 338251,71 zł 
Wykonanie- 330875,25 zł  tj. 97,82 %. 

W 2020 r. w terminie do 30 września - roku poprzedzającego rok budżetowy - 
poszczególne Sołectwa zobowiązane były do przedłożenia wniosku wraz z podjętą uchwałą 
Zebrania Wiejskiego, protokołem z Zebrania Wiejskiego i listą obecności do Wójta Gminy 
Lubomino celem uwzględnienia go w projekcie budżetu Gminy Lubomino na rok 2021. O tym 
na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie w 2021 r. decydowali 
mieszkańcy głosując w trakcie zebrań wiejskich. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji 
wniosków do uchwalenia posiadali: Sołtys, Rada Sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców Sołectwa. 
 Wójt Gminy Lubomino w terminie do dnia 31 lipca 2021 r. przekazał Sołtysom 
informację o wysokości kwoty przypadającej na dane Sołectwo. Wysokość funduszu 
sołeckiego zależy od ogólnego budżetu gminy oraz liczby mieszkańców w danym Sołectwie.  
 
Wysokość środków  funduszu sołeckiego  z podziałem na sołectwa  oraz  jego realizacja w/g 
stanu na 31.12.2021r. przedstawia poniższa tabela. 
Lp.  Sołectwo Fundusz 

Sołecki 
Kwota w zł 

Realizacja na 31.12.2021r. 

Kwota zł Nazwa zadania 

1 Biała Wola 23620,45 18620,00 
1360,00 
2599,19 

 
998,00 

-budowa wiaty drewnianej na utwardzonym podłożu 
-wyposażenie świetlicy /gry edukacyjne, sprzęt 
animacyjny 
-działanie na rzecz rozwoju kultury i pobudzania 
aktywności obywatelskiej/ warsztaty plastyczne 
,spotkanie przy Choince 
-poszerzenie oferty wykorzystania placu wiejskiego -
zakup grilla gazowego 

2 Bieniewo 26277,02 26220,81 -modernizacja świetlicy-budowa instalacji wodno-
kanalizacyjnej 
 i łazienki 

3 Ełdyty 
Wielkie 

36787,83 9423,13 
26787,83 

-modernizacja drogi gminnej Ełdyty Małe 
-modernizacja dróg gminnych Zajączki, Świękity 

4 Gronowo 19520,07 19490,99 -budowa świetlicy I etap-roboty ziemne, fundamenty 
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5 Lubomino 57751,70 19985,50 
37699,13 

-utwardzenie placu gminnego dz.nr 374/40 
Lubomino 
-modernizacja świetlicy 

6 Piotrowo 16979,00 8450,00 
7624,15 

-modernizacja oświetlenia ulicznego 
-remont i modernizacja drogi gminnej w kierunku 
Wilczkowa 

7 Rogiedle 29915,38 2895,42 
26684,52 

-zakup drogowskazów- tabliczek z nr posesji 
-kontynuacja budowy świetlicy-rozbudowa budynku 
na sezonowe zaplecze imprez kulturalno-
plenerowych 

8 Różyn 13167,39 13167,39 -modernizacja odcinka drogi nr 11603N/utwardzenie 
płytami drogowo-betonowymi 

9 Samborek 15708,46 7000,00 
8690,00 

-modernizacja drogi gminnej w kierunku Wilczkowa 
-modernizacja oświetlenia ulicznego 

10 Wapnik 19924,34 8980,80 
10890,49 

-wyposażenie świetlicy -zakup stołów i krzeseł 
-modernizacja świetlicy -wymiana oświetlenia na 
ledowe, wymiana drzwi,szpachlowanie, malowanie 
ścian 

11 Wilczkowo 32225,45 31000,00 -ogrodzenie placu wiejskiego 

12 Wolnica 24775,48 24775,48 -budowa świetlicy- wkład własny do projektu 

13 Zagony 21599,14 17532,42 -modernizacja dróg gminnych w obrębie sołectwa 
,montaż progów zwalniających 

 Razem: 338251.71 330875,25  
Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 

 
 

 
 

 
WŁADZE POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW GMINY LUBOMINO W 2021 r. 

1. Sołectwo Biała Wola 
SOŁTYS: Skowyrska Urszula 
RADA SOŁECKA: 1. Jemielity Anna, 2. Lewińska Joanna, 3. Lewiński Marcin 
2. Sołectwo Bieniewo 
SOŁTYS: Osowska Beata 
RADA SOŁECKA:1. Jankowski Marek, 2. Maciążek Tomasz, 3. Zabielski Bogusław 
3. Sołectwo Ełdyty Wielkie 
SOŁTYS: Lesińska Filomena 
RADA SOŁECKA: 1. Bieńkowski Fabian, 2.Emilia Michałowska, 3. Stanowska Agnieszka 
4. Sołectwo Gronowo 

Współpraca Wójta Gminy Lubomino z poszczególnymi Sołectwami Gminy Lubomino w 
2021 r. 
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SOŁTYS: Wrześniewska Aneta 
RADA SOŁECKA: 1. Mięszała Patryk, 2. Mięszała Piotr, 3. Sienkiewicz Magdalena 
5. Sołectwo Lubomino 
SOŁTYS: Suchecki Jarosław 
RADA SOŁECKA: 1. Belka - Gębicka Katarzyna, 2. Góralczyk Agata, 3. Jurkiewicz Mateusz, 4. 
Łada Beata, 5. Malinowski Marcin, 6. Szweda Anna 
6. Sołectwo Piotrowo 
SOŁTYS: Jackowski Dariusz 
RADA SOŁECKA: 1. Miąsko Sławomir, 2. Miąsko Sylwester 
7. Sołectwo Rogiedle 
SOŁTYS: Gorajczyk Marek 
RADA SOŁECKA: 1. Klimek Mariusz, 2. Sobczak Małgorzata, 3. Szadura Marzena 
8. Sołectwo Różyn 
SOŁTYS: Samsel Marek 
RADA SOŁECKA: 1. Filipowicz Mirosław, 2. Skrętkowski Zbigniew 
9. Sołectwo Samborek 
SOŁTYS: Mieczkowski Stanisław 
RADA SOŁECKA: 1. Mieczkowski Leszek, 2. Zalewska Grażyna 
10. Sołectwo Wapnik 
SOŁTYS: Naguszewski Zdzisław 
RADA SOŁECKA: 1. Gruszczyńska Krystyna, 2. Gulbinowicz Mariola, 3. Kubińska Teresa 
11. Sołectwo Wilczkowo 
SOŁTYS: Markiewicz Agnieszka 
RADA SOŁECKA: 1. Góralska Urszula 2. Krysik Dariusz, 3. Łapińska Stanisława, 4. Piłat 
Mirosław 
12. Sołectwo Wolnica 
SOŁTYS: Ciszewska Sylwia 
RADA SOŁECKA: 1. Buszowiecka Beata, 2. Dąbrowska Józefa, 3. Mastalerz Zdzisław, 4. 
Ruszczyk Jan 
13. Sołectwo Zagony 
SOŁTYS: Wiewiórska Beata 
RADA SOŁECKA: 1. Cilulko Adam, 2. Lindorf Alicja, 3. Sienkiewicz Natalia 
W 2021 r. poniesiono wydatek na diety Sołtysów w kwocie: 36 250,00 zł. 
 

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rogiedle – inwestycją na 
poprawę krajobrazu warmińskiej wsi” w ramach konkursu 

„MAŁE GRANTY SOŁECKIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO” W 
2021 ROKU.  

Kwota dotacji : 12 000,00 zł. 
Zagospodarowana została przestrzeń publiczna w miejscowości Rogiedle mająca na celu 
poprawę krajobrazu warmińskiej wsi i realizację potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców 
Sołectwa Rogiedle: 
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1. zagospodarowana została przestrzeń publiczna – stworzone zostało miejsce 
spotkań na świeżym powietrzu, miejsce odpoczynku mieszkańców poprzez 
wykonanie następującego zakresu prac: 

 dokonano wyrównania terenu,  
 dokonano utwardzenia kostką brukową powierzchni terenu 90m2 na 

placu wiejskim, co wpłynęło w znaczącym stopniu na poprawę estetyki 
miejscowości i zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców (zakup polbruku 
i obrzeży), 

 zostały wykonane ławy (w liczbie sztuk 8) i stoły drewniane (w liczbie sztuk 
4), meble drewniane zostały ustawione na utwardzonej powierzchni 
terenu, 

 na utwardzonej powierzchni terenu został ustawiony murowany grill, 
 oraz dokonano nasadzeń drzew (w liczbie sztuk 5 – lipa) i krzewów 

miododajnych 9w liczbie sztuk 10 – budleja) na placu wiejskim w 
miejscowości Rogiedle; 

2. w trosce o zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców dokonano zakupu 
ozonatora. 

 
 
 
  

Ważnym obszarem aktywności gminnej wpływającym na jakość życia mieszkańców w 
pierwszym kwartale 2021 r. były realizowane na terenie Gminy Lubomino wydarzenia 
kulturalne. W kolejnych miesiącach roku realizacja zaplanowanych wydarzeń została 
wstrzymana bądź uległa znacznemu ograniczeniu z uwagi na wprowadzenie na terytorium RP 
stanu epidemii i związanych z nim obostrzeń spowodowanych rozprzestrzenianiem się 
choroby zakaźnej COVID – 19. W rozwijanie szeroko rozumianej kultury na terenie Gminy 
Lubomino zaangażowanych było wiele instytucji samorządowych, organizacje pozarządowe, 
osoby indywidualne oraz grupy nieformalne. Opracowane przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego - 
Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa 
SARS-CoV-2 w Polsce” nakładały na organizatorów szereg wymogów, które miały na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa uczestników podczas zaplanowanych wydarzeń. Gromadzenie 
się dużej liczby osób w jednym miejscu zwiększało bowiem ryzyko zakażenia się wirusem. 
 

HARMONOGRAM WYDARZEŃ KULTURALNYCH, REKREACYJNYCH, SPORTOWYCH I 
EDUKACYJNYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY  LUBOMINO W 2021 r. 

Data Wydarzenie Organizator 

8. KULTURA, SPORT I REKREACJA 



44 

RAPORT O STANIE GMINY LUBOMINO WWW.LUBOMINO.PL 

 

III/IV kwartał 
2021 r. Warsztaty florystyczne 

Koło Gospodyń 
Wiejskich ,,Aktywna 
Warmia” 

III/IV kwartał 
2021 r Zumba 

Koło Gospodyń 
Wiejskich ,,Aktywna 
Warmia” 

III/IV kwartał 
2021 r. 

3.Brydżowy Mityng w Lubominie o puchar 
Wójta gminy Lubomino 

Warmińsko-Mazurski 
Okręgowy Związek 
Brydża Sportowego 

III/IV kwartał 
2021 r. ,,Pożegnanie lata- Lubomino 2021” 

Gminne Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 
Sportowe w Lubominie 

III/IV kwartał 
2021r. ,, Zdążyć z pomocą” 

Stowarzyszenie 
działaczy pomocy 
społecznej ,, Wszyscy 
Razem” 

 
W 2021 r. w ograniczonym zakresie zapewniono organizację i prowadzenie zajęć 

sportowo – rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” w Lubominie. 
 
Część wydarzeń kulturalnych zrealizowanych na terenie Gminy Lubomino w 2021 r. 

została opisana przy poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Lubomino. 
 

W 2021 r. cennym uzupełnieniem działań podejmowanych przez lokalne władze 
samorządowe w zakresie działalności kulturalnej, sportowej oraz rekreacyjnej były 
organizacje pozarządowe, które obok sektora publicznego i prywatnego są trzecim sektorem 
działającym na rzecz dobra publicznego, stanowiąc bazę dla rozwoju lokalnej społeczności, 
zrzeszając najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli 
lokalnego środowiska. Podstawą podejmowanych przez organizacje pozarządowe działań 
był:  

 
„ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMINO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3  
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021 
przyjęty uchwałą  Rady Gminy Lubomino Nr XXVI/182/2021 z dnia  30 czerwca 2021 r. 

Celem głównym Programu było budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Lubomino 
a organizacjami pozarządowymi w środowisku lokalnym, polegającego na rozpoznawaniu  
i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz kształtowaniu aktywnego społeczeństwa 
obywatelskiego świadomego problemów istotnych dla właściwego funkcjonowania 
wspólnoty lokalnej.  

Cele szczegółowe Programu obejmowały: budowanie społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez umacnianie w świadomości mieszkańców gminy poczucia odpowiedzialności za 
wspólnotę lokalną, swoje otoczenie i tradycje, zapewnienie udziału organizacji 
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pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji 
zadań publicznych, integrację na rzecz realizacji zadań publicznych, umacnianie lokalnych 
działań, stwarzanie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 
społeczności lokalnej oraz racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych.  
 

Obszar współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi obejmował w 
2021 r. sferę 3 zadań publicznych: 

1) „Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Lubomino”; 

2) „Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 
terenie Gminy Lubomino”; 

3) „Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych 
z uwzględnieniem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym lub działalności na 
rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino.” 

 
W dniu 04.08.2021 r. ogłoszony został na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubomino, 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed 
budynkiem urzędu konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.  

Informacja o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych w 2021 r.: 

Rodzaj zadania publicznego 
Nazwa 

Oferenta 

Tytuł zadania 
publicznego  

Kwota 
wnioskowanej 

dotacji 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Organizacja i 
współorganizacja wydarzeń: 
kulturalnych, artystycznych, 
edukacyjnych z 
uwzględnieniem działalności 
na rzecz osób w wieku 
emerytalnym lub działalności 
na rzecz dzieci i młodzieży na 
terenie Gminy Lubomino 

Gminne 
Zrzeszenie 
Ludowe 
Zespoły 
Sportowe w 
Lubominie 

„Pożegnanie Lata - 
Lubomino 2021 r.” 

34 878,66 zł 
31 078,66 

zł 

Koło Gospodyń 
Wiejskich 
„Aktywna 
Warmia” 

„Warsztaty florystyczne” 7 000,00 zł 2 500,00 zł 

Warmińsko-
Mazurski 
Okręgowy 
Związek Brydża 
Sportowego 

„3.Brydżowy Mityng w 
Lubominie o puchar 
Wójta Gminy Lubomino” 

10 270,00 zł 
10 000,00 

zł 
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Poprawa sprawności i 
umiejętności wśród dzieci i 
młodzieży z terenu Gminy 
Lubomino 

Stowarzyszenie 
Działaczy 
Pomocy 
Społecznej 
„Wszyscy 
Razem” 

„Zdążyć z pomocą” 7 200,00 zł 7 200,00 zł 

Działalność na rzecz 
wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu na 
terenie Gminy Lubomino 

Koło Gospodyń 
Wiejskich 
„Aktywna 
Warmia” 

„Zumba” 6 072,00 zł 6 072,00 zł 

 

Realizacja zadań publicznych: 

Zadanie: ,,Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 
terenie Gminy Lubomino.” 

1. Koło Gospodyń Wiejskich Aktywna - Warmia 
Tytuł zadania: „Zumba”  

Kwota dotacji: 6072,00 zł 
Środki wykorzystane: 6072,00 zł 
Środki niewykorzystane: 0,00 zł 
Środki zwrócone: 0,00 zł 

Zadanie: Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych 
z uwzględnieniem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym lub działalności na rzecz 
dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino 

2. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie 

Tytuł zadania: „Pożegnanie Lata- Lubomino 2021” 

Kwota dotacji: 31078,66 zł 
Środki wykorzystane: 30727,13 zł 
Środki niewykorzystane: 351,53zł 
Środki zwrócone: 351,53 zł 

Zadanie: Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych 
z uwzględnieniem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym lub działalności na rzecz 
dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino 

3. Koło Gospodyń  Wiejskich „Aktywna Warmia” 

Tytuł zadania: „Warsztaty florystyczne” .  

Kwota dotacji: 2500,00 zł 
Środki wykorzystane: 2500,00 zł 
Środki niewykorzystane: 00,00 zł 
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Środki zwrócone: 00,00 zł 

Zadanie: „Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, 
edukacyjnych z uwzględnieniem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym lub 
działalności na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino.” 

4. Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Brydża Sportowego 
Tytuł zadania: „ 3 Brydżowy Mityng w Lubominie o puchar Wójta Gminy Lubomino” 

Kwota dotacji: 10000,00 zł 
Środki wykorzystane: 10000,00 zł 
Środki niewykorzystane: 00,00 zł 
Środki zwrócone: 00,00 zł 

Zadanie: „ Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Lubomino.” 

5. Stowarzyszenie Działaczy Pomocy Społecznej ,, Wszyscy Razem” 
Tytuł zadania: „Zdążyć z pomocą” 

Kwota dotacji: 7200,00 zł 
Środki wykorzystane: 7200,00 zł 
Środki niewykorzystane: 00,00 zł 
Środki zwrócone: 00,00 zł 

Współpraca pozafinansowa pomiędzy Gminą Lubomino a organizacjami 
pozarządowymi w 2021 r. odbywała się m.in. poprzez: wzajemne informowanie się o 
planowanych kierunkach działalności, konsultowanie z podmiotami programu odpowiednio 
do zakresu ich działalności, umieszczanie informacji o organizacjach i ich ciekawych 
inicjatywach na stronie internetowej gminy oraz promocję działalności podmiotów 
uczestniczących w realizacji programu. Tym samym w minionym roku w zakresie jakim było 
to możliwe zrealizowany został cel operacyjny: 4 Wspieranie funkcjonowania organizacji 
pozarządowych w ramach 2 celu strategicznego: Poprawa warunków życia mieszkańców 
poprzez rozwój infrastruktury społecznej i wspieranie zasobów ludzkich Strategii Rozwoju 
Gminy Lubomino na lata 2012-2022 stanowiącej załącznik do Uchwały nr X/50/2011 Rady 
Gminy Lubomino z dnia 3 listopada 2011 r. 

 
Realizacja Programu została oceniona wg mierników: 

1) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy dla organizacji 
pozarządowych – 98 940,00 zł , 

2) liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych – 
5, 

3) liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi – 5. 
4) udzielona kwota dotacji ogółem –56 850,66 zł, 
5) wypłacona kwota dotacji ogółem – 56 850,66 zł. 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie jest samorządową instytucją kultury, 

wpisaną do rejestru Instytucji Kultury pod nr 1 prowadzonym przez Organizatora - Gminę 
Lubomino. Biblioteka od 73 lat służy mieszkańcom gminy wypełniając działalność statutową, 
upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz 
kulturalną. W 2021 r. działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie była 
uwarunkowana wystąpieniem trudnej sytuacji epidemicznej na terytorium RP. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie w 2021 r. obejmowała swoją działalnością 
obszar Gminy Lubomino. Sieć biblioteczną na terenie Gminy Lubomino tworzą trzy biblioteki: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie i dwie filie biblioteczne w Rogiedlach i w 
Wilczkowie. 

Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Lubominie jest  samorządową  instytucją  kultury,  
wpisaną  do  Rejestru  Instytucji  Kultury  pod  numerem  1  prowadzoną  przez  Organizatora. 
Wypełniając działalność  statutową  służy  mieszkańcom  gminy  upowszechniając,  promując  
książki  i  czytelnictwo.   W  2021  roku  realizowała  zadania  programowe  w  oparciu  o  plan  
pracy  i  budżet  przyznany  przez  Organizatora.   
 

SIEĆ  BIBLIOTECZNA 
 
 Na  terenie  gminy  Lubomino  funkcjonują  trzy  biblioteki :  Gminna   Biblioteka  
Publiczna  w  Lubominie  wraz  z  Filiami  Bibliotecznymi  w  Rogiedlach  i  Wilczkowie. 

1. Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Lubominie   mieszcząca  się  przy ulicy Kopernika  49,  
zajmuje  powierzchnię  96,03 m  / wypożyczalnia , czytelnia z  miejscem  
komputerowym,  dwa  pomieszczenia  magazynowe, toaleta /. 

2. Filia  w  Rogiedlach   zlokalizowana  jest  w  budynku  mieszkalnym  nr  29, zajmuje  
dwa  pomieszczenia  o  powierzchni  45,43  m /  wypożyczalnia, czytelnia  z  kącikiem  
komputerowym ,  toaleta /. 

3. Filia   Wilczkowo,  która  po  przeniesieniu  w  2019  roku  do  nowego  lokalu   zdobyła  
i  nadal  zdobywa  wielu  czytelników.  Powierzchnia   169,94  m   składa  się z / 
wypożyczalni z  miejscem  komputerowym,  czytelnia  z kącikiem  zabawowo  
czytelniczym  dla  dzieci,  archiwum,  pomieszczenie z kotłem  gazowym,  korytarz,  
pomieszczenie  służące  jako  magazyn/ . 

 
STAN  ZATRUDNIENIA 

W Gminnej  Bibliotece  Publicznej  w  Lubominie  na  dzień  31.12.2021 roku  
zatrudnionych  jest  5  osób,  co  daje  3,5  i  1/8  etatu   w  tym: 

• GBP  w  Lubominie – Kierownik -  1  etat, Stanowisko  biblioteczne  -  1  etat, 
Główna  Księgowa - 1/8  etatu, 

• Filia  Rogiedle - Stanowisko  biblioteczne - 1/2  etatu, 
• Filia  Wilczkowo- Stanowisko  biblioteczne -  1  etat. 
Zatrudniona  jest  jedna  osoba  na  umowę  zlecenie  i  pełni  funkcję Inspektora Ochrony  

9. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W 
LUBOMINIE  
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Danych  Osobowych  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w Lubominie. 
 

GROMADZENIE  OPRACOWYWANIE  ZBIORÓW 
Celem  zakupu  nowości  wydawniczych  jest   poprawienie  jakości  i  atrakcyjności  

zbiorów  bibliotecznych  i  wzmocnienie  aktywności  czytelniczej  w  bibliotekach. Wybór  
zakupionych  książek  był   dostosowany  do  potrzeb  i  zainteresowań  czytelników  w  każdej  
grupie  wiekowej.  Wzorem  lat   ubiegłych  Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Lubominie  
uczestniczyła  w   Wieloletnim  Programie : „ NARODOWY  PROGRAM  ROZWOJU  
CZYTELNICTW”. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie otrzymała „ Dofinansowanie ze środków 
finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 „ w kwocie 11.980 zł. 
„ Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi  
zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków 
- Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0   

W okresie sprawozdawczym  zbiory  biblioteczne  wzrosły  o    925   książek  na  łączną  
kwotę  23.960  zł. 
w  tym: 

• ze  środków    własnych   Gminna   Biblioteka  Publiczna   w  Lubominie    zakupiła 461  
woluminów  o  wartości :  11.980  zł 

• z  dofinansowania  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  zakupiono    
464  woluminy  o  łącznej  wartości:  11.980  zł. 

 
STAN  ZINWENTARYZOWANYCH  JEDNOSTEK  EWIDENCYJNYCH  I WARTOŚĆ  KSIĘGOZBIORU  
GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  W LUBOMINIE  NA  DZIEŃ  31.12.2021  ROKU  WYNOSI  
OGÓŁEM: 
29.595  jednostek  ewidency6jnych  o  wartości   352.201,95  zł. w  tym: 

• GBP  w  Lubominie - 17.667 jednostek  ewidencyjnych   o  wartości : 254.823,07 zł. 
• Filia  Rogiedle - 5.989  jednostek  ewidencyjnych  o  wartości :     45.768,18  zł. 
• Filia  Wilczkowo - 5.939  jednostek  ewidencyjnych o  wartości :  51.610,70  zł. 

   
W  bibliotekach  systematycznie  dokonujemy  selekcji  księgozbiorów  w  celu  aktualizacji  

i  odnowienia  zbiorów  bibliotecznych  poprzez  usunięcie  książek  zniszczonych,  zaczytanych  
oraz  zdezaktualizowanych. 
Systematycznie  prowadzono  renowację  i  konserwację  zbiorów  (  820  książek)  oraz  
oprawiono  folię  1346  woluminów. 
W  bibliotekach  znajdują  się  stanowiska  komputerowe  dla  Czytelników    z  bezpłatnym  
dostępem  do  Internetu. 
Zbiory  biblioteczne  uzupełniają  czasopisma  prenumerowane  dla  bibliotek   i  dostępne   
dla  każdej  grupy  wiekowej  na   miejscu  w  czytelniach  i  wypożyczane  do  domu. 

 
W  2021  ROKU  ZAPRENUMEROWANO  -  65  TYTUŁÓW  O  WARTOŚCI:         3.617,99  ZŁ 
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Przez  cały  rok,  sukcesywnie,  jest  tworzona  elektroniczna  baza  danych.  Katalogujemy  
zbiory  biblioteczne  w  systemie  „  MAK + „.            
Zbiory  opracowane  komputerowo   na  dzień  31.12.2021  roku   ogółem w  tym: 

• GBP  w  Lubominie - 100 % 
• Filia  Rogiedle -50  % 
• Filia  Wilczkowa -70 % 
W  Gminnej  Bibliotece  Publicznej  w  Lubominie  rozpoczęto   ewidencjonowanie    

zbiorów  przez  naklejanie  kodów  kreskowych  na  książki. 
CYFROWA   WYPOŻYCZALNIA     PUBLIKACJI   NAUKOWYCH       ACADEMICA 
 

 
    
 Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Lubominie    zawarła  porozumienie  z  Biblioteką  
Narodową  i  dołączyła   do  bibliotek   należących   do  systemu     Academica .  CWPN  
ACADEMICA   to  największa  cyfrowa  wypożyczalnia   książek  i  czasopism  naukowych  ze  
wszystkich  dziedzin  wiedzy  z  poszanowaniem    zapisów  prawa  autorskiego.   Umożliwia  
dostęp  do  zbiorów  Biblioteki  Narodowej, w tym też publikacji   niskonakładowych  lub  
niedostępnych  na  rynku  wydawniczym.   
 Zbiory   Biblioteki  Narodowej  są  dostępne  na specjalnie  do  tego  celu  
wyznaczonych  terminalach  w  Gminnej  Bibliotece  Publicznej  w  Lubominie,   Filii  
Bibliotecznej  w  Rogiedlach  i  Wilczkowie. 

 Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Lubominie   wzorem  roku  ubiegłego udostępniała   
Czytelnikom   bezpłatne  korzystanie  z  wypożyczalni  e- książek  Legimi,  w  ramach  którego   
biblioteki  oferują  dostęp  do  ponad 63  tysiące  tytułów  e-booków,  audiobooków  i  
synchrobooków. 

UDOSTĘPNIENIE  I  POPULARYZACJA  ZBIORÓW 
 
 Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Lubominie  rozpoczęła  pracę  zgodnie  z  założonym  
planem  pracy  i  kalendarium  rocznic , obchodów  literackich,  historycznych   oraz  
okolicznościowych  na  2021 roku. 
 
 Jednakże  pojawienie  się  zagrożenia  epidemiologicznego  w  połowie  marca  2021  
roku  zmusiło  do  modyfikacji  planów.  Zaplanowane  spotkania  autorskie,  z  teatrem ,  z  
poezją  śpiewaną   z  okazji  Roku  C. K.   Norwida,  K.K. Baczyńskiego,  Roku  Konstytucji  3  
Maja    w   bibliotekach   zostały  odwołane. 

Mimo  trudnej  sytuacji  epidemicznej  nasze  biblioteki  pozostały  w  kontakcie  z  
czytelnikiem   dostosowując  swoje  usługi  do aktualnych  potrzeb  i  oczekiwań. 
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 Prowadzona od  lat w  bibliotekach  usługa   „ Książka  i  czasopismo  na  telefon „  
adresowana  jest  do  osób  starszych  i  chorych, nadal  cieszy  się   dużym  powodzeniem.   Z  
myślą  o  osobach  niedowidzących  i  słabowidzących  w  2021  roku  zakupiliśmy  130  
książek  z  „  dużymi  literami „. 
 Nadal  kontynuowano  formę    rodzinnych  i  sąsiedzkich  wypożyczeń  książek  i  
czasopism  do  domu  w  Filii  Wilczkowo. 
 

STRUKTURA  WYPOŻYCZEŃ  KSIĄZEK  I  CZASOPISM  DO  DOMU  : 
14.643  wypożyczenia 

STRUKTURA  WYPOŻYCZEŃ    KSIĄŻEK  I  CZASOPISM  NA  MIEJSCU : 
4.377  wypożyczeń 

OGÓŁEM   ODWIEDZIŁO  BIBLIOTEKI :  6.523 
Z  INTERNETU  SKORZYSTAŁO :  73 

BIBLIOTEKI  W  CIĄGU  ROKU  ZAREJESTROWAŁY  690  CZYTELNIKÓW 
 

Kształtowanie  kultury  czytelniczej   ma  na  celu  promocję  czytelnictwa,  zwiększenie  
zainteresowania  książką  i  biblioteką  z  uwzględnieniem  różnych  grup  wiekowych    
poprzez   organizowane  w  bibliotekach  : wystawki  literackie, historyczne   i  gazetki  
tematyczne  -   113,  głośne  czytanie  książek  dla  przedszkolaków  i  uczniów , klas  I – III,  
rozmowy  i  dyskusje  o  przeczytanych  książkach,  ulubionych  bohaterach -   16, konkursy  
plastyczne  - 3,  warsztaty  literacko – plastyczne  1,   promocja  nowości  wydawniczych  przez  
cały  rok,  realizacja  projektu  „ Mała  Książka – Wielki  Człowiek „,  „Narodowe  Czytanie „. 

   
  PATRONI  ROKU  2021 

 
Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Lubominie   włączyła  się   w  obchody  ROKU    

KRZYSZTOFA  KAMILA  BACZYŃSKIEGO,  przygotowując  wystawę,                                                                  
„LEGENDY  POEZJI  -  KRZYSZTOF  KAMIL  BACZYŃSKI „( 100. rocznica  urodzin )    poświęconą  
pamięci   poety,  która  przybliża  jego  biografię  i  działalność  patriotyczną  .  Był  
człowiekiem  Szarych  Szeregów,  Żołnierzem  Armii  Krajowej,  uczestnikiem   Powstania  
Warszawskiego  i  zginął  w  jego  czwartym  dniu,  broniąc  Pałacu  Blanka.  Pozostawił  po  
sobie  kilkaset  wierszy,  kilkadziesiąt  poematów  i  opowiadań,  w  których  zawarł  swoją  
miłość  do  Polski,  do  swojej  matki  i  ukochanej  żony  Barbary.    Dzięki  biografowi  poety,  
wiemy – że  parę  lat  po  wojnie  nieżyjącego  Krzysztofa   poszukiwał  Urząd  Bezpieczeństwa.   
Gdyby  wyszedł  cało  z  Powstania  nie  przeżyłby  stalinowskiego  więzienia.   Uzupełnieniem  
wystawy  były  liczne  fotografie,  ukazujące  poetę  w  różnych  okresach  życia. 
 

 ROK   STANISŁAWA  LEMA 
 Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Lubominie,  chcąc  uczcić  to  wydarzenie,  
przygotowała  wystawę„ KRESY  -  ŚLADAMI  WIELKICH  POLAKÓW  - STANISŁAW  LEM                       
( 100.rocznica  urodzin)przedstawiającą  życie   jednego  z  największych  pisarzy XX  wieku.  
Światową  sławę  i  popularność przyniosła  mu  fantastyka  naukowa.  Jego  książki  
przetłumaczono  na  ponad  40  języków.  Ponadprzeciętny  intelekt  zauważono w 
dzieciństwie,  gdy  w  badaniach  w  okresie  międzywojennym  wśród  uczniów  szkół  
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podstawowych  młody  lwowianin  uzyskał  wynik 1Q  180,  najwyższy  w  południowej  Polsce. 
 Można  odnieść  wrażenie,  że  Lem  wymyślił  w  swoich  książkach  wszystko,  co  
obecnie  jest  w  powszechnym  użytku. 

ROK  CYPRIANA  KAMILA  NORWIDA 
 

„ KSIĘGA   NORWIDA  .  ŻYCIE,  POEZJA,  RYSUNKI „ ( 200.  rocznica  urodzin ) 
Geniusz  pióra, poeta, grafik, rzeźbiarz, malarz,  rysownik,  tłumacz  i  publicysta ,  filozof,  
badacz  kultur  i  cywilizacji.   Pisał  nowele  i  dramaty.  Jego  poezja  mądra  i  trudna  w 
odbiorze,  zarazem  niezwykła.  Do  najpiękniejszych  i  znanych  wierszy  nalezą  „ BEMA  
PAMIĘCI  ŻAŁOBNY   RAPSOD „  oraz   „  FORTEPIAN  CHOPINA „.  Całe  życie  zmagał  się  z  
niechęcią  innych,  postępującą  głuchotą  i  biedą.   Zmarł  w  nędzy  i  zapomnieniu.  
Twórczość  Norwida  doceniono  dopiero  na  początku  XX  wieku  w  okresie  Młodej  Polski. 
 Wystawa  była  okazją  do  pogłębienia  wiedzy  o  Norwidzie,  ale  też  do  przekazania  
dobrych  wartości  życiowych  z akcentowaniem  szacunku  do  wartości  chrześcijańskich  do  
drugiego  człowieka. 

ROK  KONSYTUCJI  3  MAJA 
 
„ REWOLUCJA   BEZ  PRZEMOCY,  CUD,   NARODZINY  NARODU  WOLNYCH  LUDZI  „    -  
ŚWIĘTO  KONSTYTUCJI  3  MAJA „ 
(  230.  rocznica  uchwalenia ) 

Konstytucja   3  Maja   to   najważniejszy   symbol    niepodległości   Polski.  Dokument   
stanowiący   źródło   historyczne,  ważny  tekst  prawny,  a  także   wydarzenie  historyczne,  
tak  przełomowe,  że    cała  Europa    okrzyknęła  je  swojego  czasu  rewolucją.    
Obchodzenie  rocznicy  uchwalenia  Ustawy  Rządowej  z  3  maja  było  zakazane  nie  tylko  
pod  zaborami,  ale  również,  podczas  okupacji  niemieckiej  i  przez  długie  lata  już  po  II  
wojnie  światowej. 
   

CYKLICZNE  SPOTKANIA    Z    KSIĄŻKĄ 
Biblioteka  Publiczna  w  Wilczkowie  podczas  cotygodniowych  wyjazdów  do   Szkoły  

Podstawowej  w  Wilczkowie  wypożycza  książki  dla   uczniów  dojeżdżających.    
 Nawiązując  do  wydarzeń  literackich,  historycznych  oraz  okolicznościowych       Pani  
Agnieszka    czytała   książki,    recytowała  wiersze ,  śpiewała  piosenki  dla  klas I – III  i   
Oddziału  Przedszkolnego. 
  Cykliczne  głośne czytanie  książek  dla   przedszkolaków  przez  Panią  Krystynę   z  
Biblioteki  Publicznej  w  Rogiedlach. 

 
MAŁA  KSIĄŻKA  -  WIELKI CZŁOWIEK 

„ BO  MIOŚĆ  DO  KSIĄŻEK  JEST  PREZENTEM  NA  CAŁE  ŻYCIE ” 

 
To  już  kolejny  rok  kiedy  Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Lubominie  na  podstawie  
porozumienia  o  współpracy  z  Instytutem  Książki ,  realizuje  projekt    „   Mała  Książka  -  
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Wielki  Człowiek „ .   Cieszymy  się,  że  kolejne  przedszkolaki  dołączyły  do  grona  
czytelników  Gminnej  Biblioteki  Publicznej   w   Lubominie  i  Filii   Bibliotecznych  w 
Rogiedlach   i  Wilczkowie.  Nowo  zapisani  czytelnicy  otrzymali  Wyprawki  Czytelnicze  oraz  
Karty  Małego  Czytelnika.  

WARSZTATY 
Swoimi  zdolnościami  i  kreatywnością,  można  było  wykazać  się  podczas  

warsztatów  literacko  -  plastycznych  pt.  „  Wakacyjne  spotkanie  z  biedronką  w  bibliotece  
„ .  W  warsztatach  organizowanych  przez   Bibliotekę  Publiczną  w  Wilczkowie  wzięły   
udział  dzieci  od  przedszkola  do  piątej  klasy. 
 Dzieci  poznały  gatunki  biedronek,  co  jedzą,  jak  wygląd  cykl  życia  i  jak  zaprosić  
biedronki  do  naszych  ogrodów.   W  trakcie  spotkania  dzieci  recytowały  wiersze    J.  
Brzechwy,  W.  Chotomskiej   i  śpiewały  piosenki  z  biedronką  w  roli  głównej ( „ 
Biedroneczki  są  w  kropeczki”,” Biedronka  i  muchomor”, „ Tylko  biedronka  nie  ma  
ogonka” ). 
 Zajęcia  praktyczne  z  malowania  biedronek  na  kamieniach  poprowadziła      
Pani  Jola  Orlik  z  Lubomina. Każdy  uczestników  miał  do  malowania  dwie  biedronki,  aby  
jedną  zostawić  w  bibliotece.   Dzieci  wykonały  w  parach   masażyk  relaksujący „ Spacer  
biedronki „  a  na   zakończenie  zajęć  był  słodki  poczęstunek .  Tak  powstała  piękna  
wystawa   prac  ,  którą  można  było  zobaczyć  w  bibliotece. 
  

PASOWANIE  NA  CZYTELNIKA 
 

 Jak  co  roku  w  Bibliotece  Publicznej  w  Wilczkowie    odbywa  się  uroczystość  
pasowania  na  czytelnika.  W  poczet  miłośników  książki  przyjęci   zostali   uczniowie  klasy I 
Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.  Dzieci  zapoznały  się   z  zadaniami  biblioteki,  
dowiedziały  się    co  wchodzi  w  skład  księgozbioru,  poznali  prośby  książki    oraz  
zachowania  się  w  bibliotece.    Brały  udział  w  ruchowej  interpretacji  wiersza    „  
Książeczka „,  zapoznały  się  z księgozbiorem  podręcznym  i  popularnonaukowym  podczas  
ekspozycji  interesujących  i  kolorowych  książek  dostosowanych   do  ich  grupy  wiekowej  
oraz  czasopism.    Dzieci  sprawdziły  swoją  wiedzę  o  bajkach , baśniach podczas  zagadek  i 
wspólnego  rozwiązywania  krzyżówki  oraz  testu.  Uczniowie  opowiadali  o  swoich  
domowych  biblioteczkach,  a  także  o  swojej  klasowej biblioteczce. Zwiedziły   kącik dla 
dzieci  i  dokonały  samodzielnie  wyboru  pierwszej  przez siebie wypożyczonej 
książki.                   .                                                                                                                                                
Koniec  spotkania  uwieńczyło uroczyste  pasowanie  na  czytelnika.  Każde  z  dzieci  
otrzymało  dyplom, zakładkę  oraz  książkę  pt. „ Najwyższa  na  świecie  wieża  z  książek”  ,  
które  zakupiła  Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Lubominie.  Dzieci  z  tej  okazji  zostały  
poczęstowane  pięknym  tortem  specjalnie  upieczonym  przez  jedną  z  mam  na  tą  okazję 

NARODOWE  CZYTANIE   
 
W  piękną  popołudniową  niedzielę ( 26.09.2021 r.)   w  Bibliotece  Publicznej  w  

Wilczkowie    odbyło  się  Narodowe  Czytanie.  Dramat  Gabrieli  Zapolskiej  pt.:  „  Moralność  
Pani  Dulskiej „  odczytało  dziewięcioro  osób  w  tym   młodzież  z  klas VII,  VIII  wraz  z  
uczniami  szkół  średnich  oraz  bibliotekarką.    Podczas  45  minutowego  występu  widownia  
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miała  przyjemność  wysłuchania   Aktu  I  -  zapewne  ta cześć  skusiła  widzów  do  
doczytania  pozostałych  dwóch  aktów  tejże  książki. Osoby  czytające  były  przebrane  
adekwatnie  do   przedstawionych  przez  siebie  postaci. 
  Z  okazji  100.  rocznicy  śmierci  widzowie  mogli  zapoznać  się  z  twórczością  G.  
Zapolskiej  w  przygotowanej  wystawie  publikacji  książkowych  autorki. 
 Osoby  biorące  udział  w  Narodowym  Czytaniu  zostały  nagrodzone  brawami ,   
słodkim  upominkiem  i  dyplomami od  Kierownika  Gminnej  Biblioteki  Publicznej   w  
Lubominie.                                                                                                             Niespodzianką  dla  
wszystkich  było  wspaniałe  ciasto,  babeczki,  domowy  kompot  oraz   tort   w  biało – 
czerwonych   barwach  specjalnie  przygotowany  na  tę   uroczystość. 
  

MISIE  OBCHODZĄ  SWOJE  ŚWIĘTO 
 „ Każdy  wie  już  nie  od  dzisiaj,  że  dziecko  powinno  mieć  misia” ! 

  Biblioteka Publiczna  w  Wilczkowie. włączyła się w obchody   Święta  Pluszowego  
Misia i  zaprosiła  dzieci  z  Oddziału  Przedszkolnego  Szkoły  Podstawowej   w  Wilczkowie  
wraz  z  wychowawczynią. Pani  Agnieszka  przygotowała  wiele  miłych     niespodzianek  dla  
najmłodszych  Czytelników.  Z  tej  okazji  nie  zabrakło  wystawki  bajek,  której  bohaterami  
są  ulubione  misie.  Dzieci  obejrzały    prezentację  multimedialną  z  Dnia  Pluszowego  Misia,  
recytowały  wspólnie  wiersze, brały  udział w „ Zgaduj – zgaduli” , quizie  przyrodniczym  i  
rozmawiały  o  szanowaniu  zabawek  i  książek. Nie  zabrakło  kolejnych  atrakcji: gimnastyka  
z  misiem,  jesienny  masaż  z  misiem, zabawy  w  kole  przy  piosence „ Jadą,  jadą  misie” .  
Po  zapoznaniu  się  z  książkami  w  których  głównym  bohaterem  jest  miś,  następnie  
doszło  do  wspólnej  nauki  rysowania  misia  i  zabawy  „ Niedźwiedzie  łapy”  .  Całość  
uwieńczył  słodki  poczęstunek  i  wspólne  zdjęcie. 
 

KLUB  HONOROWYCH  DAWCÓW  KRWI  PCK  PRZY   OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  W  
WILCZKOWIE 

  
 W  lokalu   Filii  Biblioteki  Publicznej  w  Wilczkowie  odbywają  się   akcje  poboru  
krwi -  Klubu  Honorowych  Dawców  Krwi  przy  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Wilczkowie.    
Podczas  akcji  ekipa  medyczna  wraz  z  lekarzem  i  oddający  krew  mogą  zawsze   liczyć  na  
gościnność   i  skosztować  pysznych  ciast  upieczonych  przez  bibliotekarkę.   
  
„ŚPIEWAJMY I GRAJMY MU” 

Wspólne  „ Noworoczne  kolędowanie   „   zorganizowała   Biblioteka  Publiczna  w  
Wilczkowie  w  świetlicy  wiejskiej  . 
Podczas  spotkania  zaśpiewano  16  kolęd   oraz  pastorałek  mniej  lub  bardziej  znanych.  
Śpiew  przepleciony  był  wierszami  oraz  wstawkami  dwóch  narratorów  przedstawiających  
genezę  słowa  kolęd  i  krótką  ich  historię .    Widzowie  mogli   wspólnie  śpiewać kolędy  ,  
ponieważ    teksty  poszczególnych  kolęd  były  wyświetlane  na  rzutniku  multimedialnym.    
W  noworocznym    kolędowaniu  wzięło   udział  14  osób,  które  grały   na  instrumentach  
takich  jak:  akordeon,  klarnet,  saksofon,  kontrabas,  gitara  i  ograny.     Występ   trwał   
ponad   półtorej  godziny  i  zgromadził   ponad  100  osób.    Uczestnicy  zostali  nagrodzeni   
brawami  i  słodyczami. 



55 

RAPORT O STANIE GMINY LUBOMINO WWW.LUBOMINO.PL 

 

SZKOLENIA 
Pracownicy  bibliotek  stale  podnoszą  swoje  kompetencje  i  biorą  udział  w  

szkoleniach  organizowanych  prze   Instytut  Książki,  Bibliotekę  Narodową,  Wojewódzką  
Bibliotekę  Publiczną  w  Olsztynie  i  Gminną  Bibliotekę  Publiczną  w  Lubominie. 

1. Szkolenia  dotyczące  obsługi  systemu  „ MAK + „ - Instytut  Książki – 
Administrator  systemu  „ MAK + „. 

2. Szkolenia   z  obsługi  -    Cyfrowej   Wypożyczalni  Publikacji  Naukowych  
ACADEMICA „  - Biblioteka  Narodowa. 

3. Szkolenia  przeprowadzane  przez    Wojewódzką  Bibliotekę  Publiczną   w  
Olsztynie. 

4. Szkolenia  i  spotkania   wewnętrzne  dla  bibliotekarzy  organizowane  przez  
Gminną  Bibliotekę  Publiczną  w  Lubominie. 

 
REMONT 

W   dniach  od  19 – 24  kwietnia  2021  roku  GMINNA  BIBLIOTEKA  PUBLICZNA  W  
LUBOMINIE   była   nieczynna  z  powodu  prac  malarskich. 

–  malowanie   ścian  i  sufitu  w  czytelni,  korytarzu,  magazynku  i  toalecie. 
 
 
 

W strukturach Gminy Lubomino w 2021 r. funkcjonowały dwie placówki oświatowe 
kształcące dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, tj.: 

 Zespół Szkół w Lubominie; 
 Szkoła Podstawowa w Wilczkowie. 

Placówki wchodzą w skład jednostek budżetowych Gminy Lubomino.  
Na podstawie Uchwały nr XVII/106/2016 Rady Gminy w Lubominie z dnia 3 listopada 

2016 r. Urząd Gminy w Lubominie zapewnił szkołom obsługę finansowo – księgową. 
Wybuch epidemii wywołanej chorobą zakaźną COVID – 19 spowodował, że 

działalność Zespołu Szkół w Lubominie oraz Szkoły Podstawowej w Wilczkowie w 2021 r. 
różniła się od działalności w latach poprzednich. Nastąpiło wiele zmian, do których należało 
się szybko przystosować. Przez wiele miesięcy nauczanie realizowane było w trybie zdalnym, 
co wiązało się z koniecznością wykorzystywania nowych technologii, zabezpieczenia 
odpowiedniego sprzętu, podniesienia kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów oraz 
dostosowaniem metodyki pracy na odpowiednią do zdalnej formy pracy. W trosce o 
bezpieczeństwo uczniów i wychowanków, rodziców i nauczycieli w placówkach oświatowych 
zaczęły obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. Szczególną troską zostali objęci 
uczniowie i wychowankowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z racji epidemii 
organizacja niektórych imprez i uroczystości szkolnych, zaplanowanych w „Kalendarzu 
imprez szkolnych” stała się niemożliwa. 

 
Zespół Szkół w Lubominie 

 
 
 Struktura organizacyjna, posiadana infrastruktura, przeciętne zatrudnienie 

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 
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- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lubominie, posiadająca siedzibę przy ul. Kopernika 4, 
11-135 Lubomino 
 
- Przedszkole Samorządowe w Lubominie, posiadające siedzibę w dwóch obiektach:  

 w Lubominie przy ul. Kopernika 4, 11-135 Lubomino,  
 oddział zamiejscowy w Rogiedlach – Rogiedle 27, 11-135 Lubomino 

 
Infrastruktura Zespołu Szkół 

Szkoła Podstawowa im. Orła 
Białego w Lubominie 

Przedszkole Samorządowe w Lubominie 

Lubomino Rogiedle 

Łączna powierzchnia: 4676,32 
m² 

Łączna powierzchnia: 140 m² Łączna powierzchnia: 414 m² 

Ilość sal lekcyjnych: 13 
Pracownie językowe: 2 
Pracownie komputerowe: 2 
Biblioteka 
Hala sportowa z zapleczem: 
siłownia, szatnie, łazienki 
Aula 
Łącznik szkolny 
Świetlica 
Stołówka szkolna: kuchnia i 
jadalnia 
Gabinet logopedyczny 
Gabinet pedagoga szkolnego 
Gabinet profilaktyczny 
Sanitariaty 
Szatnie: 2 
Boisko Orlik 
Kotłownia 
Sekretariat 
Pokój nauczycielski 

Ilość sal zajęć: 4 
Sala integracji sensorycznej 
Sala zabaw 
Sanitariaty 
Szatnia 
Plac zabaw 

Ilość sal zajęć: 2 
Sala ćwiczeń i integracji 
sensorycznej 
Sanitariaty 
Szatnia 
Kotłownia 
Plac zabaw 

 
Przeciętne zatrudnienie 
W 2021 r. przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Lubominie wynosiło 46,98 etatu, w tym 
nauczyciele: 32,98 etatu, obsługa 14,00 etatu. 

Pracownicy pedagogiczni (stan na dzień 31.12.2021 r.) 
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 Szkoła Podstawowa Przedszkole Samorządowe 

Liczba etatów 25,94 7,04 

Liczba osób 27 8  

 
Pracownicy niepedagogiczni (stan na dzień 31.12.2021 r.) 

 Administ
racja 

Pomoc 
nauczyciela 

Sprzątaczki Intendentk
a 

Kucharka Pomoc 
kuchenna 

Woźny/ko
nserwator 

Szkoła 
Podstawowa 

    
 
 
       2 

0 4  
 
 
         1 

 
 
 
       1 

 
 
 
       1 

      
 
       1 Przedszkole 

Lubomino 
         1         1 

Przedszkole 
Rogiedle 

         1         1        0 

 
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli  (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

 Szkoła Podstawowa Przedszkole Samorządowe 

Nauczyciele dyplomowani 22 2 

Nauczyciele mianowani 3 3 

Nauczyciele kontraktowi 1 3 

Nauczyciele stażyści 1 0 

 
 

 
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. do Szkoły Podstawowej w Lubominie im. Orła Białego 
uczęszczało 222 uczniów. Do czerwca  2021 r. i od września 2021 r. uczniowie kształcili się w 
12 oddziałach.  

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej (stan na 31 grudnia 2021 r.) 

Klasa Liczba uczniów 

I a 18 

I b 13 

II  19 

III  25 

Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza 
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IV a 19 

IV b 15 

V  24 

VI  15 

VII a 21 

VII b 19 

VIII a 15 

VIII b 19 

 
Do Przedszkola Samorządowego uczęszczało 100 wychowanków, którzy kształcili się w 4 
oddziałach w Lubominie i w 2 oddziałach w Rogiedlach.  

Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Lubominie 
 (stan na 31 grudnia 2021 r.) 

Grupa Oddziały w Lubominie Oddziały w 
Rogiedlach 

3 latki - 13 

4-5 latki - 15 

3 latki 14 - 

4 latki 19 - 

5 latki 20 - 

6 latki 19 - 

 
Zapewnienie żywienia w szkołach i przedszkolach jest zadaniem towarzyszącym działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W 2021 r. w szkolnej kuchni przygotowywane 
były posiłki dla uczniów i wychowanków Zespołu Szkół w Lubominie oraz uczniów i 
wychowanków Szkoły Podstawowej w Wilczkowie. Opłata za posiłek dla ucznia  i 
wychowanka wynosiła 2,70 zł, opłata za posiłek dla pracownika szkoły wynosiła 5,40 zł. 
Posiłki dla dzieci były finansowane z budżetu szkoły, wpłat indywidualnych oraz - dla dzieci z 
rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej - z budżetu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lubominie. 

Ilościowe zestawienie opłat za posiłki w stołówce szkolnej 
 Szkoła Podstawowa Przedszkole Szkoła Podstawowa Wpłaty  
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Miesiąc 

w Lubominie Samorządowe w Wilczkowie pracownikó

w 

 

Raze

m 

Wpłaty 

indywidualn

e 

 

Wpłaty 

z 

GOPS 

 

Wpłaty 

indywidualn

e 

Wpłat

y 

z 

GOPS 

Wpłaty 

indywidualn

e 

Wpłaty 

z 

GOPS 

 

Styczeń 42 13 59 20 24 9 8 175 

Luty 54 21 59 21 25 15 13 208 

Marzec 24 14 60 20 25 9 9 161 

Kwiecień 47 3 55 21 39 - 8 173 

Maj 105 27 61 20 47 24 10 294 

Czerwiec 97 29 62 20 45 24 9 286 

Wrzesień 102 42 76 13 37 26 9 305 

Październik 93 45 76 14 38 27 9 302 

Listopad 87 45 79 15 38 27 9 300 

Grudzień 87 44 73 15 38 27 9 293 

 
W maju 2021 r. uczniowie  klasy ósmej przystąpili do egzaminów. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
Zakres  

egzaminu 
Kraj Województwo 

warmińsko- 
mazurskie 

Powiat  
lidzbarski 

Szkoła  
Klasa VIII 

Stanin 

Język polski 60% 56% 55% 55,76% 4 
Matematyka 47% 42% 39% 38,4% 4 
Język angielski 66% 61% 57% 58,8% 5 

 
Uczniowie Zespołu Szkół w Lubominie za uzyskane wyniki w nauce otrzymują stypendia: 
uczniowie klasy czwartej po II półroczu, uczniowie klasy piątej, szóstej, siódmej i ósmej po I i 
II półroczu . W roku 2021 przyznano stypendia za wyniki w nauce na łączną kwotę 16 294,00 
zł. 

Zestawienie liczbowe przyznanych stypendiów za wyniki w nauce w 2021 roku. 
I półrocze II półrocze 

Klasa Liczba uczniów Klasa Liczba uczniów 
 V 4 IV 16 
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 VI a 8 V 5 
 VI b 5 VI a 11 
 VII b 6 VI b 5 
 VIII 4 VII b 6 

- - VIII 8 
 
Do szkoły i przedszkola (oddziału w Lubominie  i oddziału w Rogiedlach ) uczniowie           i 
wychowankowie są dowożeni z 13 miejscowości.  
 

Osoby dojeżdżające do Zespołu Szkół w Lubominie (stan na 31 grudnia 2021r.) 
 

Miejscowość 
 

Szkoła Podstawowa 

w Lubominie  

Przedszkole 

Samorządowe 
Oddział  

w Lubominie 
Odział  

w Rogiedlach 
Biała Wola 19 4 - 
Bieniewo 26 7 - 
Gronowo 9 3 - 

Lubomino (kolonia) 8 1 - 
Rogiedle 24 - - 

Samborek 2 - 1 
Wapnik 18 1 - 
Wolnica 18 4 - 
Wójtowo 2 - - 
Zagony 13 - - 
Zajączki - 1 - 

Ełdyty Wielkie - - 1 
Wilczkowo - - 4 

 139 21 6 
Razem: 166 osób 

 
W 2021 r. uczniowie Szkoły Podstawowej uczestniczyli w następujących konkursach: 

Ranga konkursu Tytuł konkursu i osiągnięcia 

Szkolny - Konkurs Recytatorski. 
- Konkurs na wiersz o koronawirusie. 
- Konkurs matematyczny „Mistrz tabliczki 
mnożenia”. 
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- Szkolne eliminacje konkursu z historii dla 
uczniów szkół podstawowych województwa 
warmińsko-mazurskiego. 
- Szkolne eliminacje konkursu z Chemii dla 
uczniów szkół podstawowych województwa 
warmińsko-mazurskiego. 
- Konkurs fotograficzny „Polska Złota Jesień w 
mojej okolicy”. 
- Konkurs mitologiczny. 
- Konkurs „Prawa Dziecka” 
- Konkurs „List do sprawcy” 

Międzyszkolny - Festiwal Piosenki Patriotycznej organizowany 
przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ornecie - 
laureaci 

Wojewódzki - Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół 
podstawowych województwa warmińsko-
mazurskiego – laureat. 
- Konkurs z Fizyki dla uczniów szkół 
podstawowych województwa warmińsko-
mazurskiego – finalista 
- Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół 
podstawowych województwa warmińsko-
mazurskiego - laureat 

Ogólnopolski - „Przemoc oczami dziecka” – ogólnopolski 
konkurs literacko-plastyczny. 

Międzynarodowy - Międzynarodowy konkurs „Matematyczny 
Kangur” - wyróżnienie 

 
Innowacje pedagogiczne: 

 Innowacja pedagogiczna, międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój 
czytelnictwa wśród uczniów klas I-III „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”.       II i 
III edycja. - kl. Ia i Ib 

 Innowacja pedagogiczna „English Drama Club. Nauka języka angielskiego z 
wykorzystaniem dramy”– wspieranie rozwoju umiejętności z języka angielskiego w kl. 
II. 

 „Matematyka jest wszędzie” – projekt edukacyjny wspierający rozwój umiejętności 
matematycznych wśród uczniów klasy V. 

 „Ruch zdrowie dla każdego” – wspieranie rozwoju fizycznego u dzieci – kl.III 



62 

RAPORT O STANIE GMINY LUBOMINO WWW.LUBOMINO.PL 

 

Programy, projekty i akcje: 
 Projekt pt. "Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w 
Lubominie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 
RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie 
jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów. Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe. 

 Działania i otrzymanie CERTYFIKATU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA 
OŚWIATY „SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO". 

 Działania związane z ubieganiem się o certyfikaty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora 
Oświaty: „Szkoła Przyjazna Środowisku”, „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. 

 Program  „Laboratoria przyszłości”  - realizacja zadania inwestycyjnego mającego na 
celu rozwój szkolnej infrastruktury. 

 „Program dla szkół” - Owoce i warzywa w szkole. Mleko w szkole. Program obejmuje 
wszystkich uczniów z klas I – V finansowany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa. 

 Program edukacyjny PAH pt. „Godziny wychowawcze ze światem”. – w kl. V. 
 Program edukacyjny Szkoła Przyjazna Wodzie „Aktywni Błękitni” 
 Program „Przyjaciele Zippiego” w kl. III. 
 Program „Szkoła Pozytywnego Myślenia” – wspieranie zdrowia psychicznego dzieci i 

młodzieży 
 Program ekologiczny „Ekoeksperymentarium online”. 
 „Dzień Bezpiecznego Internetu” – udział uczniów klas III w Live dla klas I-III Szkoły 

Podstawowej: Bezpieczeństwo w Internecie. 
 Konferencja on-line „Asy Internetu”. 
 Organizacja akcji „Niebieski Kwiecień” – miesiąc świadomości o spektrum autyzmu. 
 Projekt „Akademia Leśnika” na temat : Jak tropić ślady w przyrodzie ?. 
 Projekt „W kosmos z klasą” na temat: Jakie tajemnice kryje wszechświat ?. 
 Projekt „Kubusiowi przyjaciele natury”. 
 Projekt ogólnopolski „EKO – SZKOŁA”. 
 Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja” zgodny z podstawowymi kierunkami 

oświatowymi państwa w roku szk. 2021/2022 – w kl.VI. 
 Projekt „Kartki z iskierkami emocji” – współpraca z  partnerska szkołą w Lipcach 

Reymontowskich – w kl. VI. 
 Projekt edukacyjny „Ciekawscy drugoklasiści. Ile wiedzy mieści się w głowie?”. 
 Projekt edukacyjny „Ciekawskie pierwszaki”. 

• Narodowe Czytanie. Akcja pod patronatem Prezydenta RP. 
 Akcja „Sprzątanie Świata” – Myślę, więc nie śmiecę. 
 Akcja „Wiem i działam” na temat: Jak reagować na to, co się dzieje na świecie. 
 Akcja „Śniadanie daje moc” – w kl. IV. 
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 Akcja „Szkoła Pamięta”. 
 Akcja „Szkoła do hymnu”. 
 Akcja „Murem za polskim mundurem”. 
 Akcje: zbieranie nakrętek, tubek po kleju Amos, kredek, pojemników po tuszu. 
 Akcja „Góra Grosza”. 
 Warsztaty dla uczniów klasy VI z pierwszej przemocy. 
 Warsztaty edukacji ekologicznej dotyczące segregacji odpadów zorganizowanych 

przez Ekolandia.edu 
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Organizacja finału akcji. 
 Bohater ON - ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu 

upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję 
historii Polski XX wieku. 

 Biała Wstążka. Kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy. 
 Kampania „Białych Serc” pod hasłem „Od piwa nie tylko głowa się kiwa” 
 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. 
 Uroczystość z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
 Dzień Czwartaka. 
 Dzień Papieski. 
 Ślubowanie uczniów klas pierwszych. 
 Mikołajki. 
 Jasełka bożonarodzeniowe. 
 Kiermasz ekologiczny. 
 Zbiórka karmy dla kotów ze Stowarzyszenia „Miasto Dobre dla Zwierząt” – w kl. I-III. 
 Wyjazdy integracyjne: do kina, kręgielni, Parku Trampolin w Olsztynie. 

 
Współpraca Zespołu Szkół w Lubominie z instytucjami wspierającymi polega głównie  

Współpraca Zespołu Szkół w Lubominie z instytucjami wspierającymi polega głównie na 
podejmowaniu działań profilaktycznych i wychowawczych. Instytucje, z którymi w 2021 roku 
współpracowała nasza placówka: 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie 
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
• Warmiński Bank Spółdzielczy w Lubominie 
• Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie 
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie 
• Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ornecie 
• Komisariat Policji w Ornecie 
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
• Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie 
• Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmiński. 

Współpraca z instytucjami wspierającymi 
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• Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie 
• Związek Harcerstwa Polskiego 

 
 
 
 Działalność Zespołu Szkół w Lubominie przez wiele lat wpisywała się w życie 
samorządu i środowiska lokalnego. Aktywna działalność placówki w środowisku 
uatrakcyjniała edukację oraz wychowanie uczniów  i wychowanków, włączała społeczność do 
działań na rzecz szkoły a także promowała w środowisku lokalnym patriotyzm, przywiązanie 
do tradycji, budowała i wzmacniała więzi społeczne oraz reprezentowała Gminę Lubomino na 
zewnątrz. W roku 2021, z racji epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, działalność 
placówki została znacznie ograniczona. Wiele imprez i uroczystości realizowanych we 
współpracy z samorządem i środowiskiem lokalnym nie mogło się odbyć. Udało się 
przygotować występ wokalny z okazji „Gminnego Pożegnania Lata” oraz piękne 
przedstawienie pt. „PISK BIAŁEGO ORŁA”, które było zaprezentowane w kościele parafialnym 
w Lubominie oraz w szkolnej auli dla zaproszonych gości i całej społeczności szkolnej.  Mimo 
trudności Zespół Szkół na bieżąco współpracował z Wójtem Gminy Lubomino i pracownikami 
Urzędu Gminy Lubomino w zakresie opracowywania oraz realizacji projektów unijnych oraz w 
zakresie wszystkich bieżących spraw związanych z działalnością placówki. 

 
 
 
 

Finansowanie z budżetu Gminy Lubomino: 
 Na wynagrodzenia i pochodne , odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano:  

3 544 243,23zł; 
 Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, które wyniosły: 641 388,66 zł; 
 Zespół Szkół w Lubominie – 337 841,47 zł  w tym : 
 a. „Rozwój uniwersalnych umiejętności , postaw oraz kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lubominie”  – 
205 942,91 zł w tym wkład własny 15 385,00 zł 

 b. „Akademia przedszkolaka” – 131 898,56 zł  w tym wkład własny 21 442,69 zł.. 

 Środki zewnętrzne są wykorzystywane na działalność dydaktyczną, wychowawczą, 
potrzebną do nauczania infrastrukturę, wycieczki edukacyjne, dowożenie uczniów na zajęcia 
oraz finansowanie szkoleń przygotowujących nauczycieli do prowadzenia specjalistycznych 
zajęć. 

W 2021 roku w Zespole Szkół realizowane były dwa projekty: 
 „ Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w 
Lubominie”, 

Współpraca z samorządem i środowiskiem lokalnym 

Źródła finansowania działalności Zespołu Szkół w Lubominie 
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 „Akademia Przedszkolaka” kontynuacja projektu przedszkolnego „Nasz 
Przedszkolak”. 

 
Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 

 
 

 
 

Szkoła Podstawowa w Wilczkowie posiada siedzibę w Wilczkowie, Wilczkowo 73, 11- 
135 Lubomino. 

Infrastruktura Szkoły Podstawowej w Wilczkowie: 
Szkoła Podstawowa w Wilczkowie składa się z dwóch budynków: szkoły o powierzchni  

867,60 m² i sali gimnastycznej o powierzchni 157,50 m². Łącznie 1025,10 m². Do szkoły 
przynależny jest lasek, boisko trawiaste, boisko kafelkowe o łącznej przeliczeniowej 
powierzchni 3479 m². 

W szkole znajduje się:  
 9 sal lekcyjnych,  
 1 sala gimnastyczna,  
 biblioteka,  
 świetlica,  
 3 łazienki,  
 sekretariat,  
 gabinet dyrektora, 
 pokój nauczycielski, 
 gabinet logopedy, 
 kuchnia z zapleczem 

Przeciętne zatrudnienie 
NAUCZYCIELE: 

W szkole zatrudnionych jest 18 nauczycieli: 

 Pełnozatrudnionych - w tym             11 osób 
  na urlopie wychowawczym  1 osoba 
 na urlopie macierzyńskim              1 osoba 
 niepełnozatrudnionych  7 osób 

Stopień awansu zawodowego Ilość osób 

Nauczyciel stażysta - 

Nauczyciel kontraktowy 3 

Nauczyciel mianowany 8 

Nauczyciel dyplomowany 7 

 

Struktura organizacyjna, posiadana infrastruktura, przeciętne zatrudnienie 
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Wykształcenie Ilość osób 

Wyższe zawodowe z przygotowaniem 
pedagogicznym 

2 

Wyższe magisterskie z przygotowaniem 
pedagogicznym 

16 

 

Kwalifikacje do nauczania: Ilość osób 

1 przedmiotu 8 

2 przedmiotów i więcej 10 

 
Awans zawodowy: 

Jeden nauczyciel kontynuuje staż ubiegając się o stopień nauczyciela dyplomowanego, 
którego zakończenie planowane jest na 31.05.2023r. Dwoje nauczycieli zakończyło staż , w 
tym jeden nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego dnia  23.08.2021r.  

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI: 

 Administracja 
Pracownicy 
obsługi 

Pracownik 
gospodarczy 

Pracownik 
sezonowy 
(palacz) 

Ilość osób 1 2 

2 (jeden z 
pracowników 
na zwolnieniu 
lekarskim0 

1 

 
UCZNIOWIE: 

Do szkoły dowożonych jest 79 uczniów 

Klasa Liczba uczniów 

0 7 

I 7 

II 7 

III 12 

IV 4 



67 

RAPORT O STANIE GMINY LUBOMINO WWW.LUBOMINO.PL 

 

V 6 

VI 12 

VII 12 

VIII 12 

RAZEM 79 

 
Stypendium Ilość osób 

socjalne 26 

naukowe 15 

 

Projekty w jakich szkoła brała udział: 

 Mega Misja – ogólnopolski program edukacyjny - budowanie kompetencji cyfrowych, 
komunikacyjnych oraz medialnych najmłodszych uczniów szkół podstawowych 
poprzez zaangażowanie w wykonywanie wyzwań edukacyjnych. 

 Szkolne przygody Gangu Swojaków-ogólnopolski program propagujący edukację 
ekologiczną w szkołach wśród najmłodszych uczniów. 

  Innowacje pedagogiczne.  
- Innowacja programowo – metodyczna „Myślę, odkrywam i doświadczam” – 
eksperymentowanie przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzona w 
klasie II. Jej głównym celem jest rozbudzanie chęci eksperymentowania i 
wielozmysłowego poznawania rzeczywistości, rozwijanie pasji badawczej uczniów w 
młodszym wieku szkolnym..  
- Innowacja programowo-metodyczna #Zalekturowani dla uczniów klasy VII i VIII. Jej 
głównym celem jest przyswojenie treści lektur obowiązkowych za pomocą metod 
aktywizujących oraz z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno – 
komunikacyjnej.  

 Akademia dojrzewania – program wspierający zajęcia Wychowania do życia w 
rodzinie 

 Działaj z ImPETem - Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt ponad 
podziałami, którego celem jest zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych 
recyklingowi butelek PET. 

 ,,Niepodległa”- program kuratoryjny na rok 2021 -działania na rzecz edukacji 
patriotycznej, poznawania polskiej kultury, historii. 

 Centrum Mistrzostwa Informatycznego – projekt grantowy. Celem projektu jest 
podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia 
pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji 
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młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania 
współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. 

 Szczepienia-profilaktyka chorób zakaźnych-program GIS . Celem programu jest 
upowszechnianie wiedzy wśród uczniów i rodziców na temat profilaktyki i korzyści ze 
szczepień przeciw COVID-19. 

 Szkolna Przerwa Śniadaniowa -program Unii Europejskiej dla szkół. Celem programu 
jest promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom 
owoców, warzyw i produktów mlecznych. 

 Skąd się biorą produkty ekologiczne? - program Powiatowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej w Lidzbarku Warmińskim dedykowany dzieciom przedszkolnym. 
Celem programu jest promowanie produktów ekologicznych. Kształtowanie dbałości 
o zdrowie. 

 Laboratoria Przyszłości-program MEN skierowany do szkół podstawowych , którego 
celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. 

 Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie – 
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej mający na celu rozwój 
umiejętności matematycznych, przyrodniczych, informatycznych jak również 
językowych uczniów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie. 

Miesiąc Uroczystości i imprezy szkolne 

Styczeń Dzień Babci i Dziadka- online 

Udział w konkursie polonistycznym,, Fraszka”, Ogólnopolski konkurs 
,,Moja ulubiona książeczka” Akcja ekologiczna pod hasłem Dzieci 
zbierają elektrośmieci”,  

Luty Walentynki szkolne- wirtualne, ,Dzień bezpiecznego Internetu”, 
obchody Dnia Nauki Polskiej, Konkurs plastyczno-językowy ,,Picture 
Dictionary”, Pasowanie uczniów na czytelników biblioteki 

Marzec Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Bezpiecznie na wsi” KRUS, Dzień w 
piżamie i papuciach, Klasowe obchody Dnia Wiosny-online ,,Wiosenne 
nastroje uczniów”, Konkurs matematyczny Kangur 

Kwiecień Ogólnopolski konkurs fotograficzny ,,W ułamku sekundy-Żywioły”, 
Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu ,,Przybijamy piątki 
dla autyzmu”, Wielkanocne życzenia online, Teatr Miniatura ,,Kosmici” 

maj Święta Majowe ,,Kocham Cię Polsko”, Dzień Matki- program słowno- 
muzyczny online ,konkurs, ,Olimpiada zdrowego stylu życia” ,Studio 
Teatralne ACADA ,,Dobre rady na odpady” 

Czerwiec  Dzień Dziecka na wesoło, lekcja w Bibliotece Gminnej- pasowanie na 
czytelnika,  konkurs ekologiczny ,,Jestem eko”,występ Szkolnego Koła 
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Teatralnego Kabaret ,,Zdalniachy , Bal ósmoklasistów ,uroczyste 
zakończenie roku szkolnego 

Wrzesień Międzynarodowy Dzień Kropki- święto talentu” ,akcja,, Sprzątanie 
świat”, Dzień Chłopaka , obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego 
Czytania, akcja charytatywna ,,Pomóż i ty”, 

 

Październik Światowy Dzień Zwierząt, ,Mój pupil”- konkurs fotograficzny, wybory 
do Samorządu Uczniowskiego, akcja  

,,Moje dziecko idzie do szkoły” , warsztaty dla rodziców ,,Dziennik 
elektroniczny”, Światowy Dzień Życzliwości , ,,Zdrowe śniadanie”-
zajęcia warsztatowe, warsztaty dietetyczne, Świtowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia, 

Listopad Dzień życzliwości i pozdrowień ,,Życzliwość dodaje skrzydeł” konkurs 
plastyczny ,,Zakładka do książeczki z motywem jesieni” WBS, Szkolne 
przygody Gangu Swojaków, ,,Szkoła pamięta”-akcja MEiN ,, Szkoła do 
Hymnu – uczczenie święta 11 listopada, uroczystość z okazji 11 
Listopada, Andrzejki – wróżby andrzejkowe, ,,Odpowiedzialność 
prawna osób nieletnich”- spotkanie on-line Komenda Wojewódzka 
Policji w Olsztynie ,próbna ewakuacja, ,,Dzień postaci z bajek”, 
kuratoryjny konkurs przedmiotowy- matematyka, język polski 

Grudzień Mikołajkowy wyjazd do kina, konkurs plastyczny ,,,Zima- list do 
Mikołaja” WBS ,akcja charytatywna ,,Góra grosza”, 

 

 
 
  

 
Finansowanie z budżetu Gminy Lubomino 

 na wynagrodzenia i pochodne ,na odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano: 
1 388 078,78  zł; 

 pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, które wyniosły: 151 433,83  zł; 
Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 
”Rozwój uniwersalnych umiejętności , postaw oraz kompetencji kluczowych  niezbędnych na 
rynku pracy w szkole Podstawowej w Wilczkowie ” – 266 248,65 zł  w  tym wkład własny 
30 268,00 zł. 
 
 

 

Źródła finansowania działalności Szkoły Podstawowej w Wilczkowie 

11. PROMOCJA GMINY LUBOMINO, WSPÓŁPRACA KRAJOWA I ZAGRANICZNA 
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Działania związane z promocją Gminy Lubomino w 2021 r. stanowiły jeden ze 
sposobów wspierania rozwoju gminy, wpływając tym samym na wyższą jakość życia 
mieszkańców. Promocja gminy oparta została na realnych przesłankach, sięgając po 
autentyczne cechy, atuty i zalety Gminy Lubomino. Promocja Gminy Lubomino w 2021 r. to 
realizacja działań zmierzających do poinformowania i zachęcania określonych osób prawnych 
i/lub fizycznych do aktywności gospodarczej na terenie gminy ukierunkowanej tak, aby ta 
aktywność dawała efekty zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Lubomino na lata 2012-2022. 
Realizacja zaplanowanych działań/wydarzeń uległa ograniczeniu w stosunku do lat ubiegłych 
z uwagi na wprowadzenie na terytorium RP stanu epidemii i związanych z nim obostrzeń 
spowodowanych rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19. 

 
Przygotowując program strategii promocyjnej gminy na rok 2021, wzięto pod uwagę 

następujące czynniki: 
 przeanalizowano obecną sytuację dotyczącą realizacji działań promocyjnych; 
 wyznaczono cele promocji na rok 2021; 
 zidentyfikowano adresatów przekazów promocyjnych; 
 podejmowano decyzje z zakresu intensywności działań w oparciu o zatwierdzony 

budżet i wprowadzony na terytorium RP stan epidemii; 
 dokonano oceny zrealizowanych działań. 

 
Ocena zrealizowanych działań 

W 2021 r. zrealizowane zostały działania związane z promocją Gminy Lubomino w 
następującym zakresie: 

1) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Lubomino w kraju i za granicą; 
2) współpracę z firmami w zakresie promocji gminy; 
3) informowanie o gminie (lokalizacji, dostępnych zasobach); 
4) koordynowanie działań promocyjnych gminy; 
5) wskazywanie unikalnych korzyści, przekonywanie o zaletach gminy; 
6) promocja walorów turystycznych gminy; 
7) tworzenie sprzyjającego klimatu dla działań podejmowanych przez lokalnych liderów, 

współpraca z sołectwami i organizacjami III sektora w dziedzinie promocji gminy; 
8) stałą współpracę z Lokalną Grupą Działania „Warmiński Zakątek”; Związkiem Gmin 

Warmińsko-Mazurskich, Stowarzyszeniem „Dom Warmiński”, Związkiem Gmin 
„EKOWOD”; 

9) opracowywanie informacji umieszczanych na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Lubomino; 

10) stałą współpracę ze środkami masowego przekazu (Gazeta Olsztyńska); 
przygotowanie informacji prasowych i opracowanie materiałów udostępnianych 
mediom. Informacje były kompletowane na bieżąco i dotyczyły: informacji o 
działalności gminy, planowanych przedsięwzięciach; 

11) stałą współpracę z placówkami oświatowymi: Zespołem Szkół w Lubominie, Szkołą 
Podstawową w Wilczkowie, Gminną Biblioteką Publiczną w Lubominie, Starostwem 
Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim. 
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Promocja Gminy Lubomino w 2021 r. pociągała za sobą koszty, które były związane: 
1) z zakupem artykułów promocyjno – reklamowych Gminy Lubomino z indywidualnym 

nadrukiem;  
2) współpracą z prasą, multimedia, publikacje w zakresie promocji lokalnych wydarzeń 

kulturalnych, promocyjnych, publikację życzeń, informacji i ogłoszeń, utrzymanie 
serwera wirtualnego; 

3) z zakupem artykułów biurowych; 
4) z zakupem artykułów promocyjno – reklamowych Gminy Lubomino; 
5) z publikacją materiałów/ogłoszeń na temat działalności gminy w prasie lokalnej; 
6) utrzymaniem serwera wirtualnego: lubomino.pl; 
7) z zakupem artykułów różnych w tym: spożywczych, kwiatów; 
8) z współorganizacją przedsięwzięcia: 

 Turniej Piłki Nożnej  – zakup medali, statuetek, pucharów; 
9) pasowaniem na ucznia 1 klasy Szkoły Podstawowej w Wilczkowie oraz Szkoły 

Podstawowej im. Orła Białego w Lubominie; 
10) promocją Gminy Lubomino przez Polski Związek Brydża Sportowego; 
11) z zakupem kwiatów doniczkowych na klomby  

 
12)  

 
 
 Gmina Lubomino w 2021 r. była członkiem organizacji i stowarzyszeń skupiających 
samorządy o lokalnym zasięgu: 

 Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich (data przystąpienia: 12 września 1991 r. na 
podstawie Uchwały Nr XI/57/91 Rady Gminy Lubomino); 

 
 Związek Gmin „EKOWOD” (data przystąpienia: 23 kwietnia 1997 r. na podstawie 

Uchwały Nr II/16/97 Rady Gminy Lubomino); 
 Stowarzyszenie „Dom Warmiński” (data przystąpienia: 30 sierpnia 2005 r. na 

podstawie Uchwały Nr V/27/2005 Rady Gminy Lubomino); 

 
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” (data przystąpienia: 8 

stycznia 2009 r., na podstawie Uchwały nr XXIV/111/09 Rady Gminy Lubomino); 

Przynależność Gminy Lubomino do związków międzygminnych i stowarzyszeń 
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 Przynależność do stowarzyszeń i związków opierała się na wzajemnej współpracy, 
polegającej m.in. na : 

 podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć; 
 reprezentowaniu wspólnych interesów; 
 przedstawianiu wspólnych inicjatyw odpowiednim organom władzy publicznej; 
 wymianie doświadczeń; 
 współpracy z instytucjami; 
 promowaniu obszarów wiejskich. 

W 2021 r. zostały poniesione wydatki związane z opłatami - składkami członkowskimi 
na rzecz związków i stowarzyszeń, których Gmina Lubomino jest członkiem: 

1) Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” – 10 000,00 zł; 
2) Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 2 345,20 zł; 
3) Związek Gmin EKOWOD – 36 080,00 zł, w tym: 

 18 040,00 zł do dnia 30.03.2021 r. 
 18 040,00 zł do dnia 30.06.2021 r. 

4) Stowarzyszenie Dom Warmiński – 572,48 zł na rok 2021, w tym:  
 286,24 zł w pierwszym półroczu 2021 r.; 
 286,24 zł w drugim półroczu 2021 r. 

 
 
 

Zgodnie z uchwałą nr VII/38/2011 Rady Gminy Lubomino z dnia 2 czerwca 2011 r. 
zawarto partnerską współpracę pomiędzy Gminą Lubomino a Miastem Kostopol w Obwodzie 
Rówieńskim (Ukraina). 

Z kolei dnia 28 kwietnia 2013 r. Gmina Lubomino  zawarła czterostronną umowę 
partnerską z  Gminami Vrees i Lorup z Niemiec oraz z Gminą Lintgen z Luksemburga. Na 
podstawie uchwały nr XX/135/2013 Rady Gminy Lubomino z dnia 25 marca 2013 r. 
określono cele współpracy jako podejmowanie wspólnych działań w zakresie: 

 wymiany informacji o kierunkach współpracy, w tym kultury, oświaty, wychowania, 
turystyki, zdrowia, gospodarki komunalnej; 

 nawiązywania wzajemnych kontaktów między społecznościami; 
 wymiany doświadczeń w dziedzinie samorządności terenowej; 
 współpracy między instytucjami kultury, oświaty, sportu i turystyki; 
 wzajemnej wymiany delegacji dziecięcych, młodzieżowych oraz delegacji w innych 

dziedzinach. 
 
Gmina Lubomino w 2021 r. podejmowała działania służące utrzymaniu wzajemnej 

współpracy z gminami partnerskimi z Niemiec, Luksemburga i Ukrainy, poprzez pogłębianie 
wzajemnych kontaktów oraz wymianę doświadczeń w dziedzinie samorządności, kultury, 

Współpraca zagraniczna 
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oświaty, turystyki. W minionym roku Gmina Lubomino posiadała następujących partnerów 
zagranicznych:  

Lintgen (Luksemburg, Kanton Mersch) 
Historia Gminy: Lintgen leży w dolinie rzeki Alzette i jest otoczone lasami, co nadaje gminie 
wyjątkowego uroku. Gmina liczy obecnie 2770 mieszkańców o bardzo zróżnicowanej 
narodowości, wśród których obok luksemburczyków dominują portugalczycy. Pierwsze 
wzmianki o Lintgen pochodzą już z roku 896. Na terenie Gminy zostały odnalezione 
pozostałości po kulturze celtyckiej oraz ślady po starożytnych rzymianach. Pierwszy kościół 
został wzniesiony dzięki wsparciu frankońskiego szlachcica Rotgera z Lintgen i jego żony. Był 
to kościół pod wezwaniem Św. Piotra i został oddany pod opiekę klasztorowi Św. Maksyma. 
W 1794 roku do wsi wkroczyła armia francuska. Od 1815 roku Lintgen zaczęło się 
przekształcać w niezależną gminę, która stała się gminą parafialną. W 1829 r. został 
wybudowany kościół parafialny. Po wojnie, Lintgen stało się wsią rolników i pracowników 
dniówkowych, którzy założyli własne zakłady i przedsiębiorstwa, a ich produkty są po dziś 
dzień eksportowane na cały świat. 

Vrees (Niemcy, Powiat Emsland, Dolna Saksonia)  
Historia Gminy: Pierwsze wzmianki o Vrees pochodzą już z 947 r. Vrees leży w powiecie 
Emsland, a od 1973 r. gmina należy do gminy zbiorczej Werlte. Obecnie zamieszkuje ją ok. 
1700 mieszkańców. Vrees nazywane jest „Złotą Wsią”, a to ze względu na liczne wygrane w 
konkursie p.n. „Nasza wieś powinna stać się piękniejsza”, podczas którego trwania 
zdobywało złote i srebrne medale. Dom Ojczyźniany, staw wiejski (znajduje się w centrum 
miejscowości) czy pobliskie lasy „Eleonorenwald” (największe w półn.-zach. Niemczech) to 
tylko niektóre możliwości spędzania wolnego czasu. Na terenie Vrees działa szkoła 
podstawowa. W 2001 r. w miejscowości powstało Regionalne Centrum Ochrony Środowiska 
wyposażone w laboratorium , zajmujące się organizacją zajęć pozaszkolnych dla młodzieży, 
również z poza terenu gminy. Gmina otoczona jest obszarami chronionymi- „Vreeser Dose” 
chroniony obszar bagienny, „Vreeser Wiesen”- chronione miejsca lęgowe rzadkich gatunków 
ptaków np. czajki, rycyka czy kulika wielkiego. 

Lorup (Niemcy, Powiat Emsland, Dolna Saksonia) 
Historia Gminy: Lorup jest drugą co do wielkości gminą (powyżej 3000 tys. mieszkańców) 
wchodzącą w skład gminy zbiorczej Werlte. Krajobraz gminy jest bardzo zróżnicowany: 
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wzniesienia, lasy, łąki i torfowiska zachęcają do wędrówki. Lorup oferuje sieć szlaków 
turystycznych o łącznej długości 88 km. Do połowy lat 20-stych Lorup było typową gminą 
rolniczą. Teraz jest obszar o działalności gospodarczej. Lorup ma bogate życie kulturalne. 
Działa tutaj aż 40 stowarzyszeń oraz inne organizacje. Zabytkami jakimi może poszczycić się 
gmina to m.in. najstarszy Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w regionie 
Hümmling, barokowy prospekt organowy z 1855 roku, dzwonnica z dzwonem z 1680r., 
zakład tokarski z 1900r. 

Kostopol (Ukraina, obwód rówieński) 
Historia Gminy: Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z lat 1648-1658. W XVIII wieku 
kuchmistrz wielki koronny Rzeczypospolitej Leonard Worcell zmienił nazwę osady na Kostopol 
i w 1792 roku uzyskał dla niej przywileje miejskie od króla Stanisława Augusta. W 1922r. 
Kostopol zostało miastem powiatowym dla północnej części dawnego powiatu rówieńskiego. 
W 1929 roku liczyło 1600 mieszkańców, a w 1939 r. liczba sięgała już prawie 10 tys., obecnie 
liczy ok. 30 tys. Kostopol wśród miast wołyńskich należał do najczystszych miast. W latach 
dwudziestych zostało w mieście wybudowanych dużo nowych dworków w zakopiańskim 
stylu. Mieszkańcami była też pewna ilość Niemców ewangelików, którzy mieli tu swój kościół 
ewangelicki. Niegdyś wydobywano tu rudę poddarniową. Jeszcze w latach 30-tych 
funkcjonowała duża huta szklana. W 1929 roku zakończono budowę lokalnej linii kolejowej 
do Janowej Doliny. Działały tu sklepy spółdzielni "Społem", konkurując ze sklepami 
żydowskimi. Obecnie na terenie Kostopola działa fabryka szkła oraz przemysł drzewny. 
 
 
 
 Gmina Lubomino posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego uchwalone w 1999 r. oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
uchwalony 30 sierpnia 2005 r. (Uchwała Nr V/25/2005 Rady Gminy Lubomino): 

 w roku 2021 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objętych było 
100 % powierzchni Gminy Lubomino; 

 w związku z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
Inwestorzy na terenie Gminy Lubomino nie mają obowiązku uzyskania decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy; 

 w roku 2021 wydano 8 wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego inwestorom planującym realizację zamierzeń inwestycyjnych na 
terenie Gminy Lubomino; 

 w roku 2021 podjęto procedurę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działki w obrębie Rogiedle.  

Gminny portal mapowy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubomino. 
Na poniższej stornie dostępny jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 

12. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
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przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lubomino; https://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_lubomino 
 
 
  
 Gmina Lubomino w 2021 r. zawarła umowę z Pracownią Dokumentacji Zabytków, 
której przedmiotem było opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego 
programu opieki nad zabytkami na lata 2022-2025. Wójt Gminy Lubomino Zarządzeniem Nr 
0050.84.2021 z dnia 31.12.2021 r. przyjął Gminną Ewidencję Zabytków. W gminnej ewidencji 
zabytków ujęto zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków województwa warmińsko 
– mazurskiego oraz inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków. 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372ze zm.), art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.954 ze zm.) 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Olsztynie, Rada Gminy Lubomino przyjęła program opieki nad zabytkami gminy 
Lubomino na lata 2022 – 2025. Program określa zasadnicze kierunki działań i zadań na rzecz 
ochrony i opieki nad zabytkami w gminie. Przeanalizowane zostały dokumenty strategicznie 
dotyczące zarówno województwa warmińsko - mazurskiego, jak i Gminy Lubomino w 
zakresie ochrony zabytków. Analiza zasobów kulturowych gminy pozwoliła wyznaczyć 
kierunki działań w obszarach zachowania dziedzictwa kulturowego. 
 Na potrzeby gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Lubomino na lata 
2022-2025 wyznaczono trzy podstawowe priorytety, które poprzez realizowane w ich 
ramach działania wypełniają cele ustawowe dla opracowywania gminnych programów opieki 
nad zabytkami. Są to: 
Priorytet I - Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju społeczno-
gospodarczego gminy  
Priorytet II - Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego  
Priorytet III - Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja, 
służące budowaniu tożsamości mieszkańców 
W ramach Priorytetu I ustalono trzy kierunki działań związanych z:  

 zahamowaniem procesu degradacji zabytków i doprowadzeniem do poprawy ich 
stanu zachowania, 

 wspieraniem inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad 
zabytkami, 

 podejmowaniem współpracy z właścicielami zabytków położonymi na terenie gminy. 
W ramach Priorytetu II ustalono trzy kierunki działań związanych z:  

 realizowaniem zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki nad 
zabytkami, jako potwierdzenia uznania znaczenia dziedzictwa kulturowego dla 
rozwoju gminy,  

 budowaniem zintegrowanego systemu ochrony dziedzictwa kulturowego i 
środowiska przyrodniczego, 

 rozszerzeniem zasobu i ochrony dziedzictwa kulturowego gminy.  

13. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
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W ramach Priorytetu III ustalono trzy kierunki działań związanych z:  
 opracowaniem dokumentacji zasobów dziedzictwa kulturowego gminy oraz 

monitorowanie ich stanu zachowania, 
 umożliwieniem jak najszerszego dostępu do informacji o dziedzictwie kulturowym 

gminy, 
 rozwojem edukacji i popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym gminy 

Lubomino. 
 
 Zadania opisane w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla Gminy Lubomino 
będą realizowane poprzez wspólne działania władz samorządowych, Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, Powiatowego Urzędu Pracy, właścicieli oraz zarządców obiektów, 
parafie, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia w ramach posiadanych przez te jednostki 
kompetencji, praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 
 Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
na każdym właścicielu i posiadaczu zabytku spoczywają obowiązki, wynikające z zasad 
sprawowania opieki nad zabytkami. Dbanie o stan zabytku, tym samym ponoszenia 
nakładów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane spoczywa na 
właścicielu i posiadaczu obiektu zabytkowego, dysponującego tytułem prawnym do zabytku. 
 Finansowanie ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce może odbywać się z różnych 
źródeł. Podstawowe to:  

1. Źródła publiczne: krajowe  
a. budżet państwa – m.in. środki w ramach programów Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Warmińsko-
Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

b. budżety jednostek samorządu terytorialnego – m.in. dotacje na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, dotacje inwestycyjne dla instytucji kultury 
podległych jednostce samorządu terytorialnego, jeżeli są to obiekty wpisane 
do rejestru zabytków; dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji 
zadań publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego; 

2. Źródła publiczne: zagraniczne 
a. fundusze Unii Europejskiej związane z programami uwzględniającymi 

dziedzictwo kulturowe, m.in.: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 

3. 3. Źródła prywatne: 
a. osób fizycznych – składki i zbiórki publiczne na określony cel; 
b. osób prawnych; 
c. organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, fundacji;  
d. kościelnych osób prawnych. 
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Wykaz obiektów zabytkowych (poza stanowiskami archeologicznymi) ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków gminy Lubomino 

L.p. Adres Obiekt Datowanie Nr rejestru 
zabytków 

1. Biała Wola 
wg mapy  

zespół dworsko-
parkowy 

2. połowa 
XVIII w. 

A-4260 z 
17.10.2003 r. 

2. Biała Wola 1 
dz. geod. nr 24/89 
obręb Wójtowo 

dwór murowany w 
zespole dworsko-
parkowym 

1772-1785 r. A-4260 z 
17.10.2003 r. 

3. Biała Wola 
dz. geod. nr 24/89 
obręb Wójtowo 

park krajobrazowy w 
zespole dworsko-
parkowym 

2. połowa 
XVIII w. 

A-4260 z 
17.10.2003 r. 

4. Biała Wola 
dz. geod. nr 24/178 
obręb Wójtowo 

kapliczka przydrożna koniec XVIII 
w. 

--- 

5. Bieniewo 56 
dz. geod. nr 176 

kościół pw. św. Marii 
Magdaleny wraz z 
cmentarzem 
przykościelnym 

1697-1702 r. A-1155 z 
3.09.1968 r. 

6. Bieniewo 
dz. geod. nr 186 

cmentarz 
rzymskokatolicki z 
grobem wojennym z 
czasów I wojny 
światowej 

koniec XVIII 
w. 

A-2282 z 
7.10.1987 r. 

7. Bieniewo 25 
dz. geod. nr 115 

kapliczka przydrożna koniec XVIII 
w. 

A-3737 z 
6.10.1994 r. 

8. Bieniewo 26/27 
dz. geod. nr 68/4, 69 

dom murowany koniec XVIII 
w. 

A-1149 z 
3.09.1968 r. 

9. Bieniewo 37 
dz. geod. nr 155/3 

kapliczka przydrożna lata 80. XIX 
w. 

A-3739 z 
6.10.1994 r. 

10. Bieniewo 38 
dz. geod. nr 154 

kapliczka przydrożna 4. ćwierć XIX 
w. 

A-3744 z 
11.10.1994 r. 

11. Bieniewo d. 44 
dz. geod. nr 163 

kapliczka przydrożna 3. ćwierć XIX 
w. 

A-3747 z 
11.10.1994 r. 

12. Bieniewo 46 
dz. geod. nr 166/1 

kapliczka przydrożna połowa XIX 
w. 

A-3746 z 
11.10.1994 r. 

13. Ełdyty Małe 2 
dz. geod. nr 16/1 

kapliczka przydrożna około 1880 r. A-3730 z 
5.10.1994 r. 

14. Ełdyty Wielkie 
dz. geod. nr 27 obręb 
Ełdyty Małe 

kościół pw. św. Marcina 
wraz z cmentarzem 
przykościelnym 

1. połowa XIV 
w. 

A-1151 z 
3.09.1968 r. 

15. Ełdyty Wielkie 
dz. geod. nr 49 obręb 

cmentarz 
rzymskokatolicki 

początek XIX 
w. 

A-2283 z 
7.10.1987 r. 
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Ełdyty Małe 
16. Ełdyty Wielkie 

teren wg mapy 
zespół dworsko-
folwarczny   

2. połowa XIX 
w. 

A-4184 z 
27.06.2000 r. 

17. Ełdyty Wielkie 
dz. geod. nr 132 obręby 
Ełdyty Małe 

dwór murowany w 
zespole dworsko-
folwarcznym 

2. połowa XIX 
w. 

A-4184 z 
27.06.2000 r. 

18. Ełdyty Wielkie 18 
dz. geod. nr 1/16 obręb 
Ełdyty Małe 

kapliczka przydrożna koniec XIX w. --- 

19. Ełdyty Wielkie 19B 
dz. geod. nr 2/8, 2/10, 
2/12 obręb Ełdyty Małe 

młyn murowany 1902 r. --- 

20. Ełdyty Wielkie 
dz. geod. nr 4/14 obręb 
Ełdyty Małe 

kapliczka przydrożna około 1880 r. --- 

21. Gronowo 11 
dz. geod. nr 59 

kapliczka przydrożna koniec XVIII 
w. 

--- 

22. Gronowo 22 
dz. geod. nr 204/2 

kapliczka przydrożna koniec XIX w. --- 

23. Lubomino 
ul. Kopernika 
dz. geod. nr 215/6 

kaplica pw. św. Rocha 
wraz z najbliższym 
otoczeniem 

1617 r. A-1129 z 
30.08.1968 r. 

24. Lubomino 
ul. Kopernika / 
Szymanowskiego 
dz. geod. nr 285 

kościół pw. św. 
Katarzyny wraz z 
wyposażeniem wnętrza 

1340-1370 r. A-210 z 
11.03.1957 r. 

25. Lubomino 
ul. Kopernika / 
Szymanowskiego 
dz. geod. nr 285 

cmentarz przykościelny XIV w. --- 

26. Lubomino 
ul. Szymanowskiego 
dz. geod. nr 285 

kapliczka w linii 
ogrodzenia cmentarza 
przykościelnego 

4. ćwierć XIX 
w. 

A-3740 z 
6.10.1994 r. 

27. Lubomino 
ul. Kopernika / 
Szymanowskiego 
dz. geod. nr 434/9 

pomnik ku czci 
poległych w czasie I 
wojny światowej, ob.  
kapliczka przydrożna   

lata 20. XX w. A-3734 z 
6.10.1994 r. 

28. Lubomino 
ul. Szymanowskiego 2a 
dz. geod. nr 345/2 

plebania przełom XVIII 
i XIX w. 

A-1139 z 
1.09.1968 r. 

29. Lubomino  
ul. Kopernika 
dz. geod. nr 241 

cmentarz ewangelicki, 
obecnie 
rzymskokatolicki z 

koniec XVIII 
w. 

--- 
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grobem wojennym z 
czasów I wojny 
światowej 

30. Lubomino 3/4 
(d. Lubomino 3) 
dz. geod. nr 97/4, 97/11 

dom murowany koniec XIX w. --- 

31. Lubomino 54 
dz. geod. nr 9/1 

kapliczka przydrożna 4. ćwierć XIX 
w. 

A-3733 z 
6.10.1994 r. 

32. Wójtowo 
dz. geod. nr 10/6 
( w WEZ Lubomino, 
karta 1880) 

kapliczka przydrożna 4. ćwierć 
XVIII w. 

--- 

33. Lubomino  
ul. Kopernika 4 
dz. geod. nr 240/42 

budynek szkolny lata 20.-30. 
XX w. 

--- 

34. Lubomino 16/17 
(w WEŹ: ul. Kopernika 
16) 
dz. geod. nr 312/1 

kapliczka przydrożna 4. ćwierć 
XVIII w. 

A-3745 z 
11.10.1994 r. 

35. Lubomino 
ul. Szymanowskiego 16 
dz. geod. nr 295 

kapliczka przydrożna 3. ćwierć XIX 
w. 

A-3742 z 
6.10.1994 r. 

36. Lubomino 
ul. Kopernika 27 
dz. geod. nr 350/1 

kapliczka przydrożna 4. ćwierć XIX 
w. 

A-3738 z 
6.10.1994 r. 

37. Lubomino 
ul. Warmińska 10  
(d. Świerczewskiego 10) 
dz. geod. nr 539 

kapliczka przydrożna 3. ćwierć XIX 
w. 

A-3748 z 
12.10.1994 r. 

38. Piotrowo 6 
dz. geod. nr 47/4 

kapliczka przydrożna 1876 r. A-3728 z 
5.10.1994 r. 

39. Piotrowo 15 
dz. geod. nr 103/6 

kapliczka przydrożna koniec XVIII 
w. 

A-3731 z 
5.10.1994 r. 

40. Piotrowo kapliczka przydrożna A 
kapliczka na północnym 
skraju wsi, nie istnieje, 
przewróciła się (karta 
1923) 

   

41. Piotrowo 
dz. geod. nr 98/1 

kapliczka przydrożna koniec XVIII 
w. 

--- 

42. Piotrowo 
dz. geod. nr 53/1 

kapliczka przydrożna koniec XVIII 
w. 

--- 

43. Rogiedle 40 kościół pw. św. XV w. A-1125 z 
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dz. geod. nr 171 Małgorzaty wraz z 
cmentarzem 
przykościelnym 

25.08.1968 r. 

44. Rogiedle 
dz. geod. nr 151/3 

cmentarz ewangelicki, 
rzymskokatolicki 

XIX w. A-2284 z 
7.10.1987 r. 

45. Rogiedle 37 
dz. geod. nr 174 

dom murowany (cechy 
zabytkowe zatarte, 
przebudowany) 

koniec XIX w. --- 

46. Rogiedle 42 
dz. geod. nr 169/1 

kapliczka przydrożna koniec XIX w. A-3729 z 
5.10.1994 r. 

47. Rogiedle 42 
dz. geod. nr 169/1 

plebania murowana około 1930 r. --- 

48. Różyn 4 
dz. geod. nr 61/1 

kapliczka przydrożna koniec XVIII 
w. 

A-3750 z 
21.10.1994 r. 

49. Różyn 10 
dz. geod. nr 94/1 

kapliczka przydrożna połowa XIX 
w. 

A-3758 z 
21.10.1994 r. 

50. Różyn 14 kapliczka przydrożna – 
nie istnieje, zniszczona 
w 2004 r.  
Obiekt pozostanie w 
GEZ do czasu 
wykreślenia z rejestru 
zabytków 

koniec XVIII 
w. 

A-3757 z 
21.10.1994 r. 

51. Różyn 14 
dz. geod. nr 36/3 

kapliczka przydrożna koniec XVIII 
w. 

--- 

52. Różyn 
dz. geod. nr 40/1 

kapliczka przydrożna połowa XIX 
w. 

--- 

53. Samborek 5 
dz. geod. nr 215/4 

kapliczka przydrożna koniec XVIII 
w. 

--- 

54. Samborek 
dz. geod. nr 75/8 

kapliczka przydrożna 2. połowa XIX 
w. 

--- 

55. Świękity 
dz. geod. nr 1/20 

park dworski 
krajobrazowy 

XIX w. A-2574 z 
28.10.1988 r. 

56. Świękity bez nr (d. 1) 
dz. geod. nr 19/1 

kapliczka przydrożna połowa XIX 
w. 

A-3749 z 
12.10.1994 r. 

57. Wapnik 35 
dz. geod. nr 19/3 

kościół parafialny pw. 
św. Andrzeja Apostoła 
wraz z otoczeniem 

1923 r. A-4277 z 
30.12.2003 r. 

58. Wapnik 5 
dz. geod. nr 23 

kapliczka przydrożna około 1880 r. A-3727 z 
5.10.1994 r. 

59. Wapnik, pomiędzy nr 
10 i 11 
dz. geod. nr 44/2 

kapliczka przydrożna 4. ćwierć 
XVIII w. 

--- 
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60. Wapnik 11 
dz. geod. nr 42 

kapliczka przydrożna około 1880 r. A-3741 z 
10.06.1994 r. 

61. Wapnik 18 
dz. geod. nr 117/8 

kapliczka przydrożna 4. ćwierć XIX 
w. 

--- 

62. Wapnik 21/22 
dz. geod. nr 101 

kapliczka przydrożna koniec XIX w. A-3735 z 
6.10.1994 r. 

63. Wapnik 30 
dz. geod. nr 85/7 

dom murowany 2. połowa XIX 
w. 

--- 

64. Wapnik 
dz. geod. nr 28/1 

kapliczka przydrożna 1882 r. --- 

65. Wapnik 
dz. geod. nr 19/3 

cmentarz ewangelicki  początek XIX 
w. 

--- 

66. Wilczkowo 
dz. geod. nr 89 

kościół pw. św. Jana 
Chrzciciela wraz z 
cmentarzem 
przykościelnym 

1786-1787 r. A-1123 z 
23.08.1968 r. 

67. Wilczkowo 
dz. geod. nr 89 

cmentarz ewangelicki, 
ob. katolicki 
(przykościelny)  

XVIII w. --- 

68. Wilczkowo 
dz. geod. nr 522 

cmentarz ewangelicki, 
ob. katolicki  

początek XIX 
w. 

--- 

69. Wilczkowo 6/7 
dz. geod. nr 66/5 

kapliczka przydrożna 1906 r. A-3756 z 
21.10.1994 r. 

70. Wilczkowo 8/9 
dz. geod. nr 68/1 

kapliczka przydrożna 4. ćwierć 
XVIII w. 

A-3755 z 
21.10.1994 r. 

71. Wilczkowo 26 
dz. geod. nr 79/14 

kapliczka przydrożna koniec XIX w. A-3754 z 
21.10.1994 r. 

72. Wilczkowo 45 
dz. geod. nr 188/1 

kapliczka przydrożna koniec XIX w. --- 

73. Wilczkowo, 
naprzeciwko nr 52 
dz. geod. nr 222 

kapliczka przydrożna koniec XIX w. --- 

74. Wilczkowo 69 
dz. geod. nr 200 

kapliczka przydrożna połowa XIX 
w. 

A-3753 z 
21.10.1994 r. 

75. Wilczkowo 77 
dz. geod. nr 4/3 

kapliczka przydrożna połowa XIX 
w. 

--- 

76. Wilczkowo 79 
dz. geod. nr 8/3 

kapliczka przydrożna połowa XIX 
w. 

A-3752 z 
21.10.1994 r. 

77. Wilczkowo 82 
dz. geod. nr 21/3 

kapliczka przydrożna 1940 r. --- 

78. Wolnica 4 
dz. geod. nr 16/14 

kapliczka przydrożna 3. ćwierć XIX 
w. 

A-4241 z 
30.12.2002 r. 

79. Wolnica 54 kaplica filialna pw. św. 1842 r. A-4279 z 



82 

RAPORT O STANIE GMINY LUBOMINO WWW.LUBOMINO.PL 

 

dz. geod. nr 211 Michała Archanioła 30.12.2003 r. 
80. Wolnica 56 

dz. geod. nr 184 
dwór z najbliższym 
otoczeniem w postaci 
działki nr 184 

XVII w. A-1120 z 
23.08.1968 r. 

81. Wolnica 
dz. geod. nr 3137/3 

kapliczka przydrożna 3. ćwierć XIX 
w. 

--- 

82. Zagony 4 
dz. geod. nr 42 

kapliczka przydrożna koniec XVIII 
w. 

A-3736 z 
6.10.1994 r. 

83. Zagony 24 
dz. geod. nr  

kapliczka przydrożna 2. połowa 
XVIII w. 

A-3751 z 
21.10.1994 r. 

84. Zagony 34 
(przy dawnej szkole) 
dz. geod. nr 96 

kapliczka przydrożna połowa XIX 
w. 

--- 

85. Zagony 37 
dz. geod. nr 95 

kapliczka przydrożna połowa XIX 
w. 

A-3732 z 
6.10.1994 r. 

86. Zajączki 
teren wg szkicu 

zespół folwarczny 2. połowa XIX 
w. 

--- 

87. Zajączki 1 
dz. geod. nr 2/28 obręb 
Ełdyty Małe 

dom murowany w 
zespole folwarcznym 

lata 20. XX w. --- 

88. Zajączki 2 
dz. geod. nr 2/37, 2/38, 
2/39 obręb Ełdyty Małe 

dom murowany (trojak) 
w zespole folwarcznym 

4. ćwierć XIX 
w. 

--- 

89. Zajączki 
dz. geod. nr 2/51 obręb 
Ełdyty Małe 

obora w zespole 
folwarcznym 

2. połowa XIX 
w. 

--- 

90. droga 1360N 
skrzyżowanie z drogą nr 
593 Ełdyty Wielkie – 
Świękity – Wapnik – 
Wójtowo – droga nr 
507 Lubomino 

aleja przydrożna na 
odcinku Wapnik-
Lubomino 

początek XX 
w. 

--- 

91. droga 1356N Orneta – 
Opin – Wolnica - 
Lidzbark Warmiński 

aleja przydrożna na 
odcinku Wolnica-
skrzyżowanie z drogą nr 
1415N 

początek XX 
w. 

--- 

 
Na terenie Gminy występują liczne obiekty kulturowe o znaczeniu historycznym 

wpisane do rejestru zabytków. Na szczególną uwagę zasługuje najstarszy murowany wiejski 
kościół na Warmii pw. Św. Marcina w Ełdytach Wielkich, w całości wybudowany z kamienia 
polnego. 
 Gotycki kościół parafialny pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie został 
wybudowany w latach 1340-70. W środku kościoła znajdują się barokowe ołtarze z I połowy 



83 

RAPORT O STANIE GMINY LUBOMINO WWW.LUBOMINO.PL 

 

XVIII w i stare witraże. Kościół zadziwia pięknymi rzeźbami i malowidłami świętych z XVIII w. 
Zadziwiają rozmaitością liczne kapliczki usytuowane przy drogach gminnych. 
 
 
 

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wszystkie odpady zebrane z terenu Gminy Lubomino 
przekazywane są do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK)) – Zakładu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Lubelska 53, 10-410 
Olsztyn. 

Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 
Lubomino w roku 2021 zajmował się Zakład Usług Transportowych i Komunalnych s. c. 
Dariusz Jastrzębski Mariola Jastrzębska z siedzibą w Wadąg 13 10 - 373 Olsztyn. Zakład 
prowadził również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy 
ulicy Kopernika 7 w miejscowości Lubomino. Godziny otwarcia: środa od godziny 12.00 do 
18.00 i sobota od godziny 10.00 do 15..00. 
 

W roku 2021 od właścicieli 1051 nieruchomości z terenu gminy Lubomino odebrano 
550 ton odpadów komunalnych, w tym 175 ton odpadów zebranych w sposób selektywny.  

W roku 2021 osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych wyniósł 35,79 %. Łączna 
masa innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe wyniosła 123 tony. 

System odbierania odpadów komunalnych funkcjonujący w Polsce jako zadanie zlecone 
gminom jest systemem samofinansującym. Oznacza to, że pobrana od właścicieli 
nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi w 100 % pokryć 
koszty funkcjonowania tegoż sytemu. Gminy  nie mogą przeznaczyć pobranych tzw. „opłat 
śmieciowych” na inny cel. Zgodnie z uchwałą Nr XV/111/2020 Rady Gminy Lubomino z dnia 
21 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy w przypadku selektywnej zbiórki odpadów wynosi 22,00 zł od 
osoby, natomiast za nieselektywną zbiórkę wynosi 44,00 zł od osoby. Zwolnienie z części 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy właścicieli nieruchomości - 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie przysługuje na 
jednego mieszkańca w wysokości 2,00 zł miesięcznie. 

Natomiast opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady zbierane w 
sposób selektywny w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne została określona w wysokości: 

 za pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l – w wysokości 5,80 zł; 
 za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 58,00 zł. 
Podwyższona opłata za nieselektywną zbiórkę w przypadku nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne została określona w wysokości: 
 za pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l – w wysokości 17,40 zł; 
 za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 174,00 zł. 

14. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH, OCHRONA 
ŚRODOWISKA 
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Mając na względzie rozwój systemu zagospodarowania odpadów z tworzyw 

sztucznych z rolnictwa oraz realizację celu operacyjnego 2.Podnoszenie efektywności 
produkcji rolniczej w ramach 5 celu strategicznego Rozwój rolnictwa jako elementu 
funkcjonowania lokalnej gospodarki Strategii Rozwoju Gminy Lubomino na lata 2012-2022 
stanowiącej załącznik do Uchwały nr X/50/2011 Rady Gminy Lubomino z dnia 3 listopada 
2011 r. Wójt Gminy Lubomino w 2021 r. przedłożył do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie 
dotacji pn.: 

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej  
z terenu Gminy Lubomino” 

w Programie priorytetowym z dziedziny Ochrony Ziemi: nr 2.8 „Usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w zakresie, transportu 
oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 
balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag. Program realizowany będzie w 2022 
roku . Odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Lubomino. 

 

 
 
 
 

Na terenie Gminy Lubomino w 2021 r. znajdowały się obszary objęte różnymi 
formami ochrony przyrody. Należą do nich: 
Natura 2000 Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Pasłęki PLB280002 

Teren obejmujący dolinę rzeki Pasłęki, która jest drugą co do wielkości rzeką Warmii i 
Mazur o długości 211 km i powierzchni dorzecza 2330 km². Cechą charakterystyczną tego 
terenu jest krajobrazowe zróżnicowanie: od wąskiej i wciętej doliny otoczonej wysoczyznami 
(gdzie rzeka ma charakter podgórski), przez płaskie dno doliny rozszerzające się do 1 
kilometra, aż do uregulowanych i obwałowanych brzegów. Dolina należy do obszaru Natura 
2000. 
Rzeka Pasłęka uchodzi do Zalewu Wiślanego trzema odnogami: Starą Pasłęką, Nową Pasłęką i 
Ujściem. 

Obszar ten ma rangę europejską: jest ostoją ptasią. Powołano go ze względu na 
występowanie cenionych gatunków awifauny. Zagrożenie dla Doliny Pasłęki stanowi głównie 
brak geodezyjnego wydzielenia granic rezerwatu, a także obfite melioracje i zmiany sposobu 
zagospodarowywania użytków rolnych (głównie zbyt intensywny wypas). Problemem jest 
także wycinanie nadrzecznych zadrzewień łęgowych, wypalanie traw oraz eksploatacja 
nadbrzeży przez rybaków i kłusowników. 

Formy ochrony przyrody 
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Odnotowano tu takie gatunki awifauny, jak: bąk, trzmielojad, bielik, kania czarna, 
kania ruda, orlik krzykliwy, włochatka, zimorodek, dzięcioł białogrzbiety, żuraw, gąsiorek, 
lekra, podróżniczek, mewa siodłata oraz dzięcioł zielonosiwy. W okresie lęgowym obszar 
zasiedla: bocian biały, bocian czarny, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, derkacz i rybitwa 
czarna. Cały bieg rzeki objęty jest rezerwatem przyrody Ostoja bobrów na rzece Pasłęce. 

Flora jest bardzo zróżnicowana ze względu na zmienność krajobrazową rzeki. 
Natura 2000 Specjalny obszar ochrony siedlisk Rzeka Pasłęka PLH280006 

Obszar obejmuje system rzeczno-jeziorno-dolinny rzeki Pasłęki i niektórych jej 
dopływów, w tym Wałszy, przebiegający w kierunku północno-zachodnim. Rzeka Pasłęka to 
druga pod względem długości rzeka Pojezierza Mazurskiego (211 km). Jedna z lepiej 
zachowanych rzek nizinnych, lokalnie z cechami rzek podgórskich. Przepływa przez tereny o 
bardzo zróżnicowanym ukształtowaniu. W dolinie Pasłęki znajduje się 5 jezior: Pasłęk, 
Wymój, Sarąg, Łęguty i Isąg o łącznej powierzchni 673,3 ha, w dolnej części utworzono 
reolimniczny Zbiornik Pierzchalski o długości ok. 7 km. Krajobraz doliny jest zróżnicowany, w 
którym obszary leśne występują na zmianę z bezleśnymi. Jest to obszar o ogromnej wartości 
przyrodniczej ze względu na bardzo bogatą i zróżnicowaną szatę roślinną oraz faunę 
środowisk wodnych. 

Do głównych walorów tego obszaru należy obecność 12 typów siedlisk 
przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: starorzecza i inne naturalne, 
eutroficzne zbiorniki wodne (3150); naturalne dystroficzne zbiorniki wodne (3160); 
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410); górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe 
(6430); niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510); żyzne buczyny (9130); grąd 
subatlantycki (9160); grąd środkowoeuropejski (9170); lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla 
wierzbowe (91E0); łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (91F0). 

Na obszarze stwierdzono występowanie rzadkich gatunków roślin, objętych w Polsce 
ścisłą ochroną takich, jak: kukułka krwista, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata, lilia 
złotogłów, turzyca bagienna. 

Na terenie ostoi występuje 17 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: 
skójka gruboskorupowa, trzepla zielona, zalotka większa, czerwończyk nieparek, pachnica 
dębowa, minóg strumieniowy, minóg rzeczny, boleń, różanka, piskorz, koza, głowacz 
białopłetwy, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, bóbr europejski, wydra. 
Podstawowym celem ochrony jest zachowanie siedlisk fauny wodnej, a w szczególności 
skójki gruboskorupowej oraz bogatego zespołu ryb związanych z rzeką i płazów 
zasiedlających głównie zbiorniki dolinne. Ważne jest też zachowanie istniejącego korytarza 
ekologicznego. 
Rezerwat przyrody - Ostoja bobrów na rzece Pasłęce 

Największy w województwie warmińsko-mazurskim rezerwat przyrody ma 
powierzchnię ok. 4250 ha. Obejmuje rzekę Pasłękę wraz z przylegającymi do niej gruntami 
oraz jeziorami, przez które przepływa. 

Ochroną objęta jest niemal cała długość rzeki – od jej źródeł w okolicy wsi Gryźliny w 
gminie Stawiguda aż do granic Braniewa, kilka kilometrów od ujścia do Zalewu Wiślanego. W 
pobliżu Olsztyna malowniczy górny odcinek Pasłęki przepływa przez gminy Olsztynek i 
Gietrzwałd. 
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Celem utworzenia w 1970 r. rezerwatu była ochrona stanowisk bobra europejskiego. 
Obecnie na terenie ostoi żyje ponad 70 bobrzych rodzin. Wzdłuż Pasłęki te największe z 
żyjących w Polsce gryzoni zamieszkują głównie w norach wykopanych w stromych zboczach 
wąwozu, którym płynie rzeka. 

Rozległy teren rezerwatu jest niezwykle zróżnicowany pod względem krajobrazowym 
oraz szaty roślinnej. Oprócz bobrów występują tu także inne rzadkie gatunki zwierząt, m.in. 
wydra, zimorodek, pluszcz, bielik, orlik krzykliwy, żuraw, tracz nurogęś, a także 24 gatunki 
ryb. 

Na terenie rezerwatu obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych. 
Obszary chronionego krajobrazu Dolina Pasłęki 

Pasłęka o długości 211 km jest drugą co do wielkości rzeką Warmii. Jej dwa 
największe dopływy to Wałsza i Drwęca Warmińska. W początkowym biegu rzeka płynie 
przez tereny leśne, przepływając przy tym przez 5 jezior. Na tym odcinku dolina wcina się 
głęboko w morenowe wysoczyzny, przybierając fragmentami charakter górski. Poniżej 
Mostkowa do ujścia Pasłęka płynie głównie w krajobrazie rolniczym przez grunty orne, 
nieużytki oraz ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska. Bliżej ujścia nurt jest bardziej 
powolny ale zbocza wznoszą się jeszcze stosunkowo stromo nawet do kilkunastu metrów 
wysokości. Do Zalewu Wiślanego rzeka uchodzi trzema odnogami, odcinając dwie wyspy. 
Dolina Pasłęki jest ostoją ptasią o randze europejskiej E 78, występują tu co najmniej 23 
gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi 
(PCK). W okresie lęgowym stwierdza się tu występowanie co najmniej 1% populacji krajowej: 
nurogęsi, błotniaka łąkowego, kani czarnej, kani rudej (PCK), bielika (PCK), orlika krzykliwego 
(PCK), trzmielojada, samotnika, zimorodka i siniaka. W wysokim zagęszczeniu występują 
również: bąk (PCK), bocian biały, bocian czarny, błotniak stawowy, derkacz i rybitwa czarna. 
Niszczenie roślinności porastającej brzegi, wycinanie zadrzewień łęgowych, zmiana 
użytkowania gruntów rolnych, intensyfikacja wypasu i koszenia na łąkach i pastwiskach 
ekstensywnych, wiosenne wypalanie traw, melioracje prowadzące do osuszania terenów 
podmokłych oraz brak geodezyjnego wyznaczenia granic rezerwatu. 
Obszary chronionego krajobrazu Równiny Orneckiej 

Obszar Chronionego Krajobrazu Równiny Orneckiej leży pomiędzy Wzniesieniami 
Górowskimi a Pojezierzem Olsztyńskim. Jego powierzchnia wynosi 9696 ha, w tym użytki 
rolne - 32,1%, lasy - 60,1%, a wody powierzchniowe - 1,6%. Elementami 
krajobrazotwórczymi są:  
- tereny zwartego kompleksu leśnego, boru mieszanego, lokalnie suchego lub świeżego, wraz 
z terenami przyjeziernymi jeziora Tawty;  
- tereny leśne krajobrazowego rezerwatu przyrody "Dolina Rzeki Wałszy";  
- tereny przyrzecza rzeki Wałszy, od miejscowości Wojnity do jej ujścia do Pasłęki.  
Rzeźba terenu jest w miarę płaska, porozcinana młodymi, erozyjnymi korytami różnych 
cieków wodnych. W krajobrazie dominują tereny leśne o siedliskach typu borowego. 
Na Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Orneckiej obowiązują postanowienia 
rozporządzenia Nr 32 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008r. w 
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Orneckiej (Dz. Urz. Woj. W-M nr 71 z 
2008r. 
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Gmina Lubomino na tle form ochrony przyrody 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie  http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy 

 
W 2020 r. przystąpiono do opracowywania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Lubomino na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r. wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeżeli 
byłaby wymagana) oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii. 
 
 
 
 
 

 Długość czynnej sieci wodociągowej w 2021 r. wraz z przyłączami wynosiła 129,94 
km; 

 Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w 2021 r. wynosiła 42,57 km.  
 
W celu poprawy gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Gminie Lubomino oraz 

realizacji celu operacyjnego 2.Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej oraz rozwiązanie 
problemów gospodarki odpadami w ramach 1 celu strategicznego Wzrost konkurencyjności 
gminy poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej, ochrony środowiska i teleinformatycznej 
Strategii Rozwoju Gminy Lubomino na lata 2012-2022 stanowiącej załącznik do Uchwały nr 

Infrastruktura ochrony środowiska 

15. GMINNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
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X/50/2011 Rady Gminy Lubomino z dnia 3 listopada 2011 r. Wójt Gminy Lubomino wystąpił 
w 2019 r. z wnioskiem o dofinansowanie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w 
ramach poddziałania 5.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia pn.: 

 
„Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej w gminie Lubomino” 
obejmującego: 

 budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Świękitach; 
 budowę ujęć wody w Bieniewie i 2 w Rogiedlach; 
 rozbudowę stacji uzdatniania wody w Rogiedlach; 
 rozbudowę sieci wodociągowej w Wilczkowie. 

  
W 2021 r. inwestycja została zakończona.  
  

Ogólna wartość inwestycji: 2 876 749,37 zł 
Wartość dofinansowania: 1 488 191 zł 

Wkład własny: 1 388 558,37 zł 
 

 
Na terenie Gminy Lubomino w 2021 r. funkcjonowało 5 stacji uzdatniania wody w 
miejscowościach: Lubomino, Wilczkowo, Wapnik, Bieniewo, Rogiedle.  
 Na terenie Gminy Lubomino eksploatowane są 3 oczyszczalnie ścieków w 
miejscowościach: Ełdyty Wielkie, Lubomino i Biała Wola oraz 14 zbiorczych przepompowni 
ścieków.  
 

 
Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 

 

96
43

4
57

DOSTĘP DO SIECI WODOCIĄGOWEJ DOSTĘP DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Dostęp do sieci wodociągowej i knalizacyjnej 
mieszkańców Gminy Lubomino w 2021 r.

posiadają nie posiadają
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 W 2021 r. administratorem infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie 
Gminy Lubomino był Zakład Budżetowy Związku Gmin „EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim. 
 

 
 
 Przez teren Gminy Lubomino przebiegają dwie drogi wojewódzkie: 

 droga nr 507 Braniewo – Pieniężno – Orneta – Dobre Miasto; 
 droga nr 529 Miłakowo – Dobre Miasto. 

 Łączna długość dróg wojewódzkich w Gminie Lubomino wynosi 19,2 km. Obie drogi 
są na całym odcinku o nawierzchni bitumicznej.  
W 2021 r. poniesiono koszt związany z opłatą za zajęcie pasa drogowego – 4 362,50 zł. 
 Sieć drogową w Gminie Lubomino tworzą drogi powiatowe, których łączna długość 
na terenie gminy wynosi 76,092 km, z tego 25,651 km dróg powiatowych posiada 
nawierzchnię bitumiczną, 50,441 km ma powierzchnię gruntową.  
W 2021 r. poniesiono koszt związany z opłatą za zajęcie pasa drogowego – 1 724,58 zł. 

Sieć dróg powiatowych na terenie Gminy Lubomino 
Nr 

drogi Nazwa drogi Długość w 
km Nawierzchnia 

1954N Wapnik - Limity 1,780 gruntowa 
1952N Lubomino - Świękity 9,400 gruntowa 

1364N 
Świękity – Rogiedle – Praslity - 
Smolajny 9,372 gruntowa 

1362N Lubomino - Samborek 4,108 gruntowa 
1405N Biała Wola – Piotrowo - Wilczkowo 4,115 gruntowa 
1950N Wolnica – Miejska Wola 4,220 gruntowa 
1413N Zagony – Gronowo - Wolnica 8,197 gruntowa 
1409N Ełdyty Wielkie - Konradowo 1,248 gruntowa 
1417N Wilczkowo - Konradowo 1,340 gruntowa 
1356N Lidzbark Warmiński - Opin 5,684 gruntowa 
1358N Gronowo - Piotraszewo 1,084 gruntowa 
1360N Pityny - Lubomino 10,213 bitumiczna 
1403N Lubomino - Wolnica 7,249 bitumiczna 
1407N Zagony - Żardeniki 5,181 bitumiczna 
1356N Wolnica - Łaniewo 2,200 bitumiczna 
1415N Wolnica - Praslity 0,808 bitumiczna 
Razem: 76,092 

Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 
 W 2021 r. na sieć dróg gminnych składały się 52 drogi gminne o łącznej długości 93,30 
km, w tym: 

 drogi o nawierzchni bitumicznej – 12,05 km; 
 drogi o nawierzchni brukowej i betonowej – 3,6 km; 
 drogi o nawierzchni z kruszywa – 16,4 km; 
 drogi pozostałe o nawierzchni ze żwiru, gruzu, pospółki– 61,25 km. 

Infrastruktura transportowa 
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 Układ drogowy występujący na terenie Gminy Lubomino stwarza dogodne 
powiązania zarówno wewnętrzne pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, jak i 
zewnętrzne regionalne. 

Sieć dróg gminnych na terenie Gminy Lubomino 
Numer 
drogi Przebieg drogi Długość w km 

116001N gr. gm. Wapnik 1,5 
116002N gr. gm. Wójtowo 2,0 
116003N dr. pow.nr 1360N-dr. pow. nr 1952N 3,5 
116004N dr.woj.nr 593 – Ełdyty Małe – gr. gminy (Klony) 1,0 

116005N gr. gm. Opin – droga powiatowa nr 2403N 
(Lubomino) 1,9 

116006N Lubomino ul. Konopnickiej 0,3 
116007N dr. pow. nr 1952N – dr. pow. nr1364N 3,7 
116008N dr. pow. nr 1405N - Wilczkowo 4,5 

116009N dr. gm.nr 116008N – dr. woj. nr 593 
(Wilczkowo) 2,0 

116010N granica gminy-dr. gm. nr 116005N (Lubomino) 3,5 
116011N dr.gm. nr 116010N – dr. pow. nr 1403N 1,4 
116012N dr. woj. nr 507 – dr. pow. nr 1403N (Lubomino) 2,0 
116013N Lubomino, ul. Kolejowa 0,2 
116014N dr. pow. nr 1360N - Lubomino 3,9 
116015N dr. pow. nr 1356N - Wolnica 3,3 
116016N Wolnica (była stacja PKP) 0,5 
116017N dr. gm. (Opin) - Bieniewo 2,0 
116018N dr.gm. nr 116029N – droga pow. nr 1413N 3,8 
116019N Zagony – dr.pow.nr 1362N (Samborek) 1,8 
116020N dr gm. nr 116019N (Samborek) - Rogiedle 2,0 
116021N Samborek - Wilczkowo 4,3 
116022N dr .pow. nr 1364N- dr. pow. nr 1407N 2,0 

116023N dr. pow. nr 1364N (Piotrowo) – dr.gm. nr 
116021N 2,0 

116024N Piotrowo – dr.gm.nr 116021N 1,8 
116025N Wilczkowo – granica gminy 2,0 
116026N dr. woj. nr 593 (Wilczkowo) – dr. pow. nr  1407N 2,2 
116027N dr. pow. nr 1356N (Wolnica) – granica gminy 3,3 
116028N dr. pow. nr 1403N - Wolnica 0,5 
116029N Bieniewo-Różyn 3,0 
116030N dr. pow. nr 1413N - Różyn 2,3 
116031N dr.woj.nr 507 (Zagony) – dr. pow. nr 1413N 2,5 

116032N dr.woj.nr 507 (Rogiedle kol.) – dr. pow. nr 
1407N 2,0 

116033N dr.woj.nr 507 – dr. pow. nr 1364N (Rogiedle) 2,5 
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116034N dr.gm. nr 116032N dr. gm. nr 116033N 1,3 
116035N dr. gm. nr 116043N – dr. pow.nr 1358N 0,3 
116036N dr. pow.nr 1413N – dr. pow. nr 1358N 0,9 
116037N Gronowo – granica gminy 1,3 
116038N Wilczkowo (wieś) 0,9 
116039N dr. pow. nr 1356N – dr. gm. nr 116017N 1,0 
116040N dr. gm. nr 116017N – dr. pow. nr 1403N 1,9 
116041N dr. pow. nr 1356N - Bieniewo 1,3 
116042N Zagony (wieś) 0,9 
116043N Gronowo – granica gminy 1,7 
116044N Granica gminy – dr. pow. nr 1358N (Gronowo) 0,5 
116045N Gronowo (wieś) 0,5 
116046N Wójtowo – Biała Wola 2,5 
116047N Lubomino ul Krótka 0,1 
116048N Lubomino ul. Sportowa 0,7 
 Lubomino ul. Baranowskiego 0,9 
 Wapnik (wieś) 0,5 
 Lubomino ul. Warmińska 0,8 
 Ełdyty Wielkie (wieś) 0,5 
116051N Rogiedle ( wieś) 0,4 

Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 
 

 W 2021 r. na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Lubomino 
wydatkowano kwotę 138 929,43 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego  2 895,42 zł  m. 
innymi na: 

zakupiono olej napędowy, etylinę, części do ciągników, przyczep i sprzętu drogowego, 
kruszywo, rury przepustowe, tablicę, znaki drogowe, mieszankę solną, wyposażenie 
pracowników /szpadle, łopaty, kamizelki itp./, wynajem koparko-ładowarki, WUKO, 
wykonano usługi remontowe pojazdów i sprzętu, usługi geodezyjne, dokumentację 
techniczną, wycinkę drzew przydrożnych,  przeglądy sprzętu,                                                                  
ubezpieczenie dróg oraz  pojazdów: ciągniki, przyczepy, samochód, podatek od środków 
transportowych 
W związku z w/w wydatkami bieżącymi i  wykonano: 
- równanie , profilowanie i wałowanie dróg o długości około 120 km, 
- zamontowano 4 nowe przepusty drogowe ( 2 szt.  Ełdyty Małe, 1 szt. Bieniewo , 1 szt. 
Wapnik), 
- odmulono i udrożniono 3 przepusty, 
- uzupełniono mieszanką mineralną , gruzem kruszonym , wysiewką kolejową oraz pospółką 
ok 30 km dróg, 
- usunięto drzewa niebezpieczne przy drodze do Zajączek i Ełdyt Małych , 
- wykoszono pobocza dróg gminnych o długości 100 km za pomocą kosiarki bijakowej i 
rotacyjnej , 
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- wykoszono pobocza ulic , chodników i parkingi za pomocą kos spalinowych , 
- wykonano wznowienia graniczników przy drodze w Różyniu, 
- zamontowano znaki  drogowe informacyjne w Rogiedlach , Zagonach i Świękitach . 
 

Inwestycje drogowe realizowane z udziałem środków pochodzących z 
Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r. 

 
 

W 2021 r. mając na celu: 
 przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej 

na szczeblu lokalnym stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i 
rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli; 

 poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
 poprawę parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej; 
 a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów 

inwestycyjnych oraz rozwój lokalnej infrastruktury drogowej; 
 podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców; 
 oraz realizację celu operacyjnego: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach 1 celu strategicznego 
Wzrost konkurencyjności gminy poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej 
ochrony środowiska i teleinformatycznej Strategii Rozwoju Gminy Lubomino na 
lata 2012-2022 stanowiącej załącznik do Uchwały nr X/50/2011Rady Gminy 
Lubomino z dnia 3 listopada 2011 r.  

zrealizowana została inwestycja drogowa pn.: 
 

 
„Przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną w miejscowości Rogiedle” 

 
Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonana została 
przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną o długości 400 mb o nawierzchni 
bitumicznej. Szerokości jezdni 2x2,5m = 5,00 m, z wykonaniem po obu stronach poboczy o 
szerokości 0,75 m. Powierzchnia bitumiczna wynosi 2200 m2. Wykonanie zjazdów o 
nawierzchni bitumicznej. Zabezpieczenie kabli doziemnych rurami osłonowymi. Poprawa 
odwodnienia drogi poprzez przebudowę i oczyszczenie przepustów. Wykonanie oświetlenia 
ulicznego. Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o powierzchni 97,5 m2, chodnika z kostki 
polbrukowej o powierzchni 178,5m2. Opracowanie dokumentacji projektowej. 

 
Wydatek zrealizowany w kwocie - 660.123,96 zł 
dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 660.123,96 zł. 
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 Gmina Lubomino jest gminą typowo rolniczą, o charakterystycznej dla obszaru 
Warmii rozproszonej sieci osadniczej. Gęstość zaludnienia jest bardzo niska, ale zasadniczo 
nie odbiega od średnich dla województwa. Stanowi to utrudnienie w wyposażeniu 
mieszkańców w podstawową infrastrukturę techniczną i zabezpieczeniu dostępu do 
najważniejszych dóbr i usług. Na ogólną powierzchnię Gminy Lubomino, która wynosi 14 898 
ha, 10 401,00 ha stanowią użytki rolne, w tym: 7 451 ha – orne, 2 938 ha zielone. 
Powierzchnia leśna wynosi 2 698 ha. Na terenie Gminy istnieje 443 indywidualnych 
gospodarstw rolnych. Większość z tych gospodarstw prowadzi mieszaną produkcję rolną. 
 Ze względu na uwarunkowania klimatyczno-przyrodnicze rolnictwo jest jednym z 
głównych dochodów mieszkańców. Główne kierunki produkcji rolnej to hodowla bydła 
mlecznego i mięsnego oraz uprawa zbóż, rzepaku, kukurydzy. W niewielkich ilościach 
występuje produkcja bobiku, łubinu, ziemniaków, warzyw, truskawek i kwiatów. Na terenie 
gminy prowadzona jest hodowla trzody chlewnej. 
 

Liczba i struktura indywidualnych gospodarstw rolnych w 2021 r. 

Lp. 
Gospodastwa rolne o 

powierzchni  

GMINA : Lubomino 

Liczba w sztukach 
Struktura 

w % 

1 od 1,00 do 1,99 ha 32 7,22 

2 od 2,00 do 4,99 ha 104 23,48 

3 od 5,00 do 9,99 ha 39 8,80 

4 od 10,00 do 14,99 ha 80 18,06 

5 od 15,00 do 19,99 ha 118 26,64 

6 od 20,00 do 49,99 ha 45 10,16 

7 od 50,00 do 99,99 ha 15 3,39 

8 100 ha i więcej 10 2,26 

x w tym: powyżej 300 ha 3 x 

Razem: 443 100,00 
Źródło: Źródło: dane przekazane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego za 

2021 r. 
  
 
 
 

            

             
             
             

 
 
             

             

16. ROLNICTWO 
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Źródło: dane przekazane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego za 2021 r. 
 
 
 
 Polityka finansowa Gminy Lubomino realizowana jest w oparciu o Wieloletnią 
Prognozę Finansową uchwałę budżetową corocznie uchwalaną przez Radę Gminy Lubomino, 
która określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków, przychody i rozchody 
gminy na dany rok budżetowy. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku 
wprowadzane były uchwałami Rady Gminy Lubomino oraz zarządzeniami Wójta Gminy 
Lubomino. 
 Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 przygotowany został przez Wójta Gminy 
Lubomino we współpracy ze Skarbnikiem Gminy, pracownikami poszczególnych stanowisk 
pracy Urzędu Gminy oraz kierownikami jednostek organizacyjnych gminy. Zgodnie z ustawą 
o samorządzie gminnym, uchwała budżetowa została podjęta do końca roku 
poprzedzającego rok budżetowy.  
 Rada Gminy Lubomino co roku ocenia: wykonanie budżetu przez Wójta Gminy 
Lubomino oraz sposób gospodarowania mieniem. 
 
 
 
Lp
. 

                   Treść Plan z uchwały 
budżetowej 

Plan po 
zmianie 

 Wykonanie  % 
5:4 

1 2 3 4 5 6 
 A. Dochody budżetowe 27 350 824,38 27 097 363,58 28 218 555,24 104,14 
 z tego:     
 Dochody bieżące 20 261 960,98 21 622 950,36 21 777 679,72 100,72 
 Dochody majątkowe w 

tym: 
7 088 863,40 5 474 413,22 6 440 875,52 117,65 

7%

24%

9%

18%

27%

10%

3% 2%
STRUKTURA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

od 1,00 do 1,99 ha od 2,00 do 4,99 ha od 5,00 do 9,99 ha od 10,00 do 14,99 ha

od 15,00 do 19,99 ha od 20,00 do 49,99 ha od 50,00 do 99,99 ha 100 ha i więcej

17. WYKONANIE BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA 2021 r. 

Wykonanie budżetu Gminy Lubomino za rok 2021 
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 - dochody ze sprzedaży 
majątku 

423745,00 423745,00 483337,75 114,06 

B. Wydatki budżetowe 28 136 037,35 30 061 017,01 28 330 495,65 94,24 
 z tego:     
 Wydatki bieżące 20 545 175,48 21 697 219,90 20 173 594,64 92,98 
 Wydatki majątkowe 7 590 861,87 8 363 797,11 8 156 901,01 97,53 
 C. Nadwyżka(+)  Deficyt(-) 

(A-B) 
-785 212,97 -2 963 653,43 -111 940,41 3,78 

      
D1
. 

Przychody ogółem 
z tego: 

1 108 898,97 3 371 233,43 4 841 450,22 143,61 

 Kredyty  0,00 2 519 339,53 2 519 339,53 100,00 
 Pożyczki 0,00    
 Spłata pożyczek 

udzielonych 
0,00 83 894,00 83 332,00 99,33 

 Inne źródła ( wolne 
środki )  

525 759,97 42 900,86 1 513 679,65 3528,3
2 

 Przychody gminy z 
wynikających z  
rozliczenia środków 
określonych w art.5 
ust.1 pkt 2 ustawy i 
dotacji na realizację 
programu, projektu lub 
zadania finansowanego 
z udziałem tych środków 

0,00    

 Przychody gminy z 
niewykorzystanych 
środków pieniężnych na 
rachunku budżetu, 
wynikających z 
rozliczenia dochodów i 
wydatków nimi 
finansowanych 
związanych ze 
szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu 
określonymi w 
odrębnych ustawach 

583 139,00 725 099,04 725 099,04 100,00 

D2
. 

Rozchody ogółem 
z tego: 

323 686,00 407 580,00 407 018,00 99,86 

 Spłaty kredytów  323 686,00 323 686,00 323 686,00 100,00 
 Spłaty pożyczek 0,00    
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 Pożyczki udzielone 0,00 83 894,00 83 332,00 99,33 
Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 

 W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki 
budżetowe.                                                                                                                                           
Dochody budżetowe zrealizowano  w wysokości  28 218 555,24 zł, co stanowi  104,14 % 
zakładanego planu rocznego po zmianie.                                                                             
Wydatki  budżetowe wykonano w kwocie  28 330 495,65 zł co daje wskaźnik wynoszący  
 94,24  % planu po zmianie.      
Wykonanie  budżetu za 2021 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie  111 940,41 zł. 

 
Dochody Gminy Lubomino za rok 2021 r. 

 Dochody gminy za 2021 rok zostały zrealizowane w wysokości 28 218 555,24 zł, tj. 
104,14 % planu, z tego dochody majątkowe to 6 440 875,52 zł. 
 

 
Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 

 
 

 
Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 

 
 

21 047 131,30

24 272 198,33

28 218 555,24

Dochód Gminy Lubomino w 
latach 2019-2021

rok 2019 rok 2020 rok 2021

0,00
2 000 000,00
4 000 000,00
6 000 000,00
8 000 000,00

10 000 000,00

dochody
własne

część
oświatowa
subwencji

ogólnej

część
wyrównawcza

subwencji
ogólnej

dotacja celowa
na zadania
zlecone i

własne bieżące

dotacja celowa
na zadania

własne
inwestycyjne

3823 913,88
3 861 890,00 3 259 173,00

8 061 767,53
5 957 368,27

Udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem za 2021 r.

dochód w zł
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Dochody  majątkowe 
Lp. Treść    Plan    Wykonanie     % 
1.2.1 Z tytułu dotacji oraz środków 

przeznaczonych na 
inwestycje w tym: 

5 048 668,22 5 957 368,27 118,00 

 PROW Poprawa Gospodarki 
wodno- kanalizacyjnej w 
gminie Lubomino 

23 479,47 0,00 0,00 

 Dotacja z budżetu 
województwa W-M na 
zadanie „Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej 
miejscowości  Rogiedle ” 

12 000,00 12 000,00 100,00 

 Fundusz Dróg 
Samorządowych- Przebudowa  
drogi wewnętrznej na drogę 
gminną  w miejscowości 
Rogiedle 

407 486,77 407 486,77 100,00 

 Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego -Informatyzacja 
usług publicznych i dostępu 
do informacji przestrzennej w 
gminie Lubomino 

921 765,07 921 765,07 100,00 

 Dotacja z budżetu państwa z 
tytułu wykonanego Funduszu 
Sołeckiego za rok 2020 

26 823,95 26 823,95 100,00 

 Środki z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID -19  

0,00 1 000 000,00 0,00 

 Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego -Modernizacja  
energetyczna budynków 
publicznych w gminie 
Lubomino 

2 590 112,96 2 589 292,48 99,97 

 Środki z budżetu państwa na 
uzupełnienie subwencji 
ogólnej  z przeznaczeniem na 
wsparcie finansowe inwestycji 
w zakresie kanalizacji 

900 000,00 900 000,00 100,00 

 Środki z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19  
Wsparcie na realizację 
programu „Laboratoria 
Przyszłości „ 

100 000,00 100 000,00 100,00 
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 PROW Budowa świetlicy 
wiejskiej w Wolnicy  
Wykonanie 2022 r. 

67 000,00 0,00 0,00 

1.2.2 Ze sprzedaży majątku  423 745,00 483 337,75 114,06 
1.2.3 Przekształcenie prawa 

wieczystego w prawo 
własności 

2 000,00 169,50 8,48 

 Razem : 5 474 413,22 6 440 875,52 117,65 
 

 
Wydatki Gminy Lubomino za rok 2021 

Wydatki gminy zostały zrealizowane w  wysokości 28 330 495,65 zł tj. 94,24 % planu. 
Struktura wykonania wydatków gminy: 

 wydatki bieżące 20 173 594,64 zł tj. 92,98 % planu 
 wydatki majątkowe 8 156 901,01 zł tj. 97,53 % planu. 

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 8 156 901,01 zł tj. 97,53 % planu w 
tym wydatki inwestycyjne na kwotę 8 138 866,01 zł. 

 
 

 
Wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2021 r.: 

1. Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubomino 
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości  Rogiedle 
3. Sołectwo Różyń- modernizacja odcinka drogi gminnej nr 116030N/ utwardzenie  

płytami drogowo-betonowymi 

12,92
3,51
0,13
0,03

24,11
0,00
0,30
0,35
2,23

22,55
0,15

7,63
0,05
0,62

19,01
4,34

2,40
0,05

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3661482,92
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 886 675,39

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 37507,46
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7789,10

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6830912,85
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY …

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA …
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 98293,49

RÓŻNE ROZLICZENIA 631639,56
OŚWIATA I WYCHOWANIE 6389673,71

OCHRONA ZDROWIA 41465,22
POMOC SPOŁECZNA 2161228,20

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI …
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA …

RODZINA 5385843,57
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA …

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA …
KULTURA FIZYCZNA 13272,00

udział działów w wydatkach ogółem w 2021r.

 udział % do ogółu wydatków
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4. Przebudowa drogi wewnętrznej  na drogę  gminną w miejscowości Rogiedle 
5. Modernizacja dróg gminnych w obrębie  Sołectwa Ełdyty Wielkie – droga Ełdyty Małe 
6.  Remont i modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Piotrowo w kierunku 

Wilczkowa  
7. Modernizacja dróg gminnych  sołectwa Zagony, montaż progów zwalniających  
8. Modernizacja dróg gminnych w obrębie Sołectwa Ełdyty Wielkie – drogi Zajączki , 

Świękity 
9. Informatyzacja usług publicznych i dostęp do informacji przestrzennej w gminie 

Lubomino 
10. Modernizacja energetyczna budynków publicznych  w gminie Lubomino 
11. Wymiana pokrycia dachowego budynku magazynowo- garażowego zlokalizowanego 

przy Urzędzie Gminy Lubomino 
12. Laboratoria Przyszłości  w Szkole w Wilczkowie 
13. Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkół w Lubominie 
14. Doposażenie sprzętu specjalistycznego szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Lidzbarku Warmińskim 
15. Modernizacja  instalacji  wodociągowo- kanalizacyjnych 
16. Modernizacja oświetlenia ulicznego / wymiana na oprawy LED, dobudowa  nowych 

punktów/ Samborek 
17. Modernizacja oświetlenia ulicznego/wymiana na oprawy LED, dobudowa nowych 

punktów/ Piotrowo 
18. Budowa wiaty drewnianej na utwardzonym podłożu  Biała Wola 
19. Ogrodzenie placu wiejskiego w Wilczkowie 
20. Budowa świetlicy w Gronowie I etap roboty ziemne, fundamenty 
21. Modernizacja świetlicy w Bieniewie – budowa instalacji wodno- kanalizacyjnej i 

łazienki 
22. Modernizacja świetlicy w Lubominie- II etap 
23. Kontynuacja budowy świetlicy – rozbudowa  budynku gospodarczego na sezonowe 

zaplecze imprez kulturalno- plenerowych w Rogiedlach 
24. Modernizacja świetlicy w Wapniku – wymiana oświetlenia na LED , wymiana drzwi, 

malowanie , szpachlowanie ścian . 
25. Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy 

 
- Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej  w Gminie Lubomino” 
Inwestycja realizowana z dofinansowaniem  środków PROW. Rozbudowano stację 
uzdatniania  wody w Rogiedlach , wybudowano przydomową oczyszczalnie ścieków w 
Świękitach , ujęcie wody w Bieniewie , dwa ujęcia wody w Rogiedlach , rozbudowano sieć 
wodociągową w Wilczkowie o długości 2,5453km . Poniesiony wydatek 2 841 079,37 zł. 
Realizacja inwestycji w roku 2021. 
- Wymiana pokrycia dachowego budynku magazynowo- garażowego zlokalizowanego przy 
Urzędzie Gminy Lubomino 

Wydatek zrealizowany w kwocie – 140.995,42 zł 
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Środki własne – 140.995,42 zł 
Inwestycja zrealizowana ze środków własnych w celu wymiany pokrycia dachowego 
dostosowanego do umieszczenia paneli fotowoltaicznych.  
- Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy 
 Wydatek zrealizowany w kwocie – 107.669,54 zł 
 Środki funduszu sołeckiego - 24.775,48 zł 
 Środki funduszy unijnych – 67.000,00 zł 
 Środki własne – 15.894,06zł 
Budowa świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 64,80 m2.  
- Informatyzacja usług publicznych i dostęp do informacji przestrzennej w Gminie Lubomino  

Wydatek zrealizowany w kwocie – 942.979,50 zł 
Środki funduszy unijnych – 801.532,57 zł 
Środki własne - 141.446,93 zł 

Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów 
informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego 
sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych i dostępu 
do informacji przestrzennej w gminie Lubomino”. 
- Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino 

Wydatek zrealizowany w kwocie – 3.126.562,76  zł 
Wykonanie prac budowlanych poprawiających efektywność energetyczną budynków 
publicznych przy ul. Kopernika 7 i 4 w Lubominie, nr 28 w Rogiedlach i nr 73 w Wilczkowie w 
Gminie Lubomino. 
Budynek Rogiedle 28: 

 Wymiana źródła ciepła 
 Docieplenie dachu budynku oraz nadziemnych ścian zewnętrznych  
 Montaż instalacji wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła. 
 Montaż instalacji fotowoltaicznej 
 Roboty uzupełniające: wymiana obróbek blacharskich, wymiana parapetów 

zewnętrznych, rynien i rur spustowych, wykonanie opaski wokół budynku 
Budynek Wilczkowo 73: 

 Wymiana źródła ciepła 
 Wymiana instalacji grzewczej w budynku 
 Docieplenie dachu budynku szkoły oraz dachu hali gimnastycznej, docieplenie 

nadziemnych ścian zewnętrznych oraz ścian piwnicznych 
 Montaż instalacji wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła.  
 Wymiana okien zewnętrznych znajdujących się w złym stanie technicznym na 

energooszczędne. 
 Wymiana drzwi zewnętrznych na energooszczędne. 
 Montaż instalacji fotowoltaicznej 
 Roboty uzupełniające: wymiana obróbek blacharskich, wymiana parapetów 

zewnętrznych, rynien i rur spustowych, wykonanie opaski wokół budynku 
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Budynek ul. Kopernika 7 w Lubominie: 
 Wymiana źródła ciepła 
 Montaż instalacji wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła 
 Docieplenie nieocieplonych ścian zewnętrznych w nowej części budynku za pomocą  
 Wymiana drzwi zewnętrznych w nowej części budynku na energooszczędne 
 Montaż instalacji fotowoltaicznej 
 Roboty uzupełniające: wymiana obróbek blacharskich, wymiana parapetów 

zewnętrznych, rynien i rur spustowych, wykonanie opaski wokół budynku 
Budynek ul. Kopernika 4 w Lubominie: 

 Wymiana źródła ciepła 
 Montaż instalacji wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła.  
 Docieplenie dachu łącznika pomiędzy starą, a nową bryłą szkoły, docieplenie 

nadziemnych ścian zewnętrznych oraz ścian piwnicznych  
 Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych 
 Wymiana drzwi zewnętrznych w wejściu głównym oraz drzwi do kotłowni na 

energooszczędne 
 Montaż instalacji fotowoltaicznej 
 Roboty uzupełniające: wymiana obróbek blacharskich, wymiana parapetów 

zewnętrznych, rynien i rur spustowych, wykonanie opaski wokół budynku, 
uporządkowanie terenu budowy niezwłocznie po zakończeniu prac 
modernizacyjnych. 

- Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych: 
Wykonanie przewiertów rurą Ø 110 o długości 2x27 mb w miejscowości Zagony. Poniesiony 
wydatek w kwocie 5 313,60 zł. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych w celu 
przeprowadzenia sieci wodociągowej pod drogą wojewódzką 
 

Dochody, wydatki budżetu Gminy Lubomino za 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 

 
 

Przychody Gminy Lubomino za rok 2021 r. 
Zaplanowane przychody budżetowe w wysokości 4 841 450,22 zł wykonano w 143,61 

%. Przychody wykonano wg następujących tytułów:  
 niewykorzystanych środków pieniężnych  725 099,04 zł; 

27 097 363,58

30 061 017,01

28 218 555,24 28 330 495,65

24 000 000,00

26 000 000,00

28 000 000,00

30 000 000,00

32 000 000,00

dochody wydatki

plan wykonanie
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 wolnych środków 1 513 679,65 zł; 
 oraz zaciągniętych kredytów 2 519 339,53 zł. 

 
Rozchody Gminy Lubomino za rok 2021 r. 

Planowane rozchody gminy w wysokości 407 018,00 zł zostały zrealizowane w 99,86 
%. Spłacono raty kredytów bankowych w wysokości 323 686,00  zł. 

 
Deficyt budżetu 

Deficyt budżetu wyniósł 111 940,41 zł. 
 

Zadłużenie i obsługa zadłużenia 
Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek i odsetek od zaciągniętego długu 

wyniosła 421 979,49 zł, w tym odsetki kapitałowe w wysokości 98 293,49 zł.  
Zadłużenie Gminy Lubomino na koniec 2021 roku wynosi 5 208 370,82 zł. Planowana 

całkowita spłata zadłużenia wg zawartych umów nastąpi w 2030 roku. 
 

Należności i zobowiązania 
Stan należności gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł  1 094 563,46 zł, w tym 

należności wymagalne 1 008 309,96  zł. Stan zobowiązań Gminy Lubomino na 31 grudnia 
2021 r. wyniósł 691 370,04 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec roku nie wystąpiły. 

Udziały w spółkach 
Zgodnie z uchwałą nr XXIX/143/2009 Rady Gminy Lubomino Gmina Lubomino 

przystąpiła do spółki pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o. o. z 
siedzibą w Olsztynie  ul. Lubelska 43d dotyczy projektu „System gospodarowania odpadów 
komunalnych w Olsztynie-Budowa Zakładu unieszkodliwiania Odpadów”. Na koniec 2021 r. 
stan udziałów wynosi 231 udziałów o wartości 500,00 zł za 1 udział, co stanowi 115 500,00 zł. 
9 
 

 
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubomino obejmuje zestaw danych o 

majątku Gminy Lubomino według stanu na 31 grudnia 2021 roku. 
Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r.poz.559 z późn.zm.), który stanowi, że mieniem 
komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin. 
Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może 
przysługiwać prawo własności i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, 
ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, 
które mogą pochodzić  z różnych źródeł. 

 
Wartość mienia będącego własnością Gminy Lubomino, stanowiącego nieruchomości 

wynosi: 15.627.612,06 zł 

- wartość gruntu:6.621.310,88 zł 

18. STAN MIENIA KOMUNALNEGO 2021 r. 
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- wartość budynków: 9.006.301,18  w tym: 5.132.260,00  wartość budynków oddanych w 
trwały zarząd. 

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności. 

BUDYNKI UŻYTKOWE I GOSPODARCZE 

Lp. Rodzaj składników Liczba lokali 
znajdująca 

się w 
budynku 

Nr działki Powierzchnia Wartość 

1. Budynek Biurowy 
Urząd Gminy 

- 251/2 0,1817 125.067,40 

2. Budynek Gminnego 
Ośrodka Zdrowia 

 374/4 0,3269 341.219,87 

3. Budynek użytkowy 
Kopernika 7  

- 252/2 0,3621 166.445,17 

4. Budynek użytkowy ul. 
Kopernika 51 

 374/4 0,3269 12.741,90 

5. Budynek użytkowy 
Biała Wola 

- 8/4 0,1535 3.714,21 

6. Budynek użytkowy 
Wolnica nr 50 (ŚDS) 

- 216/15 0,2232 130.016,73 

7. Dobudowa budynku 
Rehabilitacji w 
Wolnicy nr 50 

- 216/15 0,2232 1.340.366,32 

8. Segment budynku 
gospodarczego 
Lubomino 18 

1 318/2 0,1423 859,27 

9. Budynek gospodarczy( 
garaże) Rogiedle 

 108 0,2453 76.841,22 

10. Budynek gospodarczy 
Świękity nr 1 

2 6/15 0,0961 2.557,74 

11. Budynek gospodarczy 
Świękity  

- 6/17 0,1007 4.840,39 

12. Budynek gospodarczy 
Zajączki 

 2/26 0,0340 3.259,94 

13. Pomieszczenie 
gospodarcze Wapnik 

29 

1 99/2 0,0670 1.238,50 

14. Budynek gospodarczy 
(garaż) Kopernika 7 

- 252/2 0,3621 16.200,00 

15. Lokal użytkowy 
Rogiedle 25(świetlica) 

1 115/21 0,0737 12.000,00 
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 RAZEM:    2.237.368,66 
Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 

BUDYNKI USŁUGOWE 

Lp. Rodzaj składników Liczba lokali 
znajdująca 

się w 
budynku 

Nr działki Powierzchnia Wartość 

1. Budynek usługowy 
Weterynaria 

- 248/6 0,1359 37.687,66 

2. Budynek usługowy 
Ełdyty Wielkie (młyn) 

1 2/10 i 2/12 - 126800,00 

 RAZEM:    164487,66  
Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 

BUDYNKI OSP (REMIZY) 

Lp. Rodzaj składników Liczba lokali 
znajdująca 

się w 
budynku 

Nr działki Powierzchnia Wartość 

1. Budynek remizy 
Wilczkowo 

- 209/1 0,1104 20.199,64 

2. Budynek remizy 
Lubomino 

- 273/2 0,1718 386.862,56 

 RAZEM:    407062,20 
Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 

ŚWIETLICE 

Lp. Rodzaj składników Liczba lokali 
znajdująca 

się w 
budynku 

Nr działki Powierzchnia Wartość 

1. Świetlica Gronowo - 229/4 0,2368 14.500,00 
2. Świetlica Bieniewo - 170/3 0,0428 138.716,30 
3. Świetlica w Ełdytach 

Wielkich 
- 12/6 0,0513 106.087,03 

4. Świetlica Zagony 1 96 0,4900 13.630,00 
5. Świetlica Piotrowo - 51/4 0,0347 10.000,00 
6. Świetlica Wapnik 1 99/1 0,0942 20.488,99 
7. Świetlica Wilczkowo - 232 0,3445 57.000,00 
8. Świetlica Biała Wola 1 2/16 0,1699 27.738,99 
9. Świetlica Wolnica -   180.549,85 
 RAZEM:    568.711,16 

Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 
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BUDYNKI MIESZKALNE 

Lp. Rodzaj składników Liczba lokali 
znajdująca 

się w 
budynku 

Nr działki Powierzchnia Wartość 

1. Budynek mieszkalno-
użytkowy Rogiedle 

2 lokale 
mieszkalne 

1 lokal 
użytkowy 

103/1 0,1098 52.414,80 

2. Budynek mieszkalny 
Lubomino nr 18 

3 lokale 
mieszkalne 

2 lokale 
użytkowe 

318/2 0,1423 181.302,70 

3. Budynek mieszkalny 
Lubomino nr 70 

2 lokale 
mieszkalne 

70/2 0,2952 58.775,00 

4. Budynek mieszkalny ½ 
Wapnik 25 1 

- 1/14 0,2186 4.160,00 

5. Budynek mieszkalny 
Świękity 7 

- 20 0,0338 10.081,10 

6. Budynek mieszkalny 
Wolnica 60 

- 203/1 0,1096 87.013,27 

7. Budynek mieszkalny 
Świękity 4 

 6/7 0,0358 83.683,53 

8. Budynek mieszkalny 8 1 8/4 0,1535 10.081,10 
9. Budynek mieszkalny 

Zagony 28 
 102 0,0891 8.900,00 

 RAZEM:    496.411,50 
Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne oddane w trwały zarząd 

Lp. Nieruchomość Powierzchnia Wartość 
1. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie  1.310.000,00 
2. Zespół Szkół w Lubominie  3.822.260,00 
 Suma:  5.132.260,00 

Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 
Biblioteki  

Lp. Nieruchomość Powierzchnia Wartość 
1. Biblioteka Lubomino Kopernika 49 działka 374/37 pow. 

0,0349 ha 
59.650,50  

2. Biblioteka Rogiedle 29 działka 103/1 pow. 
0,1098 ha 

135.000,00 

3. Biblioteka Wilczkowo 14 Działka 71/6 o pow. 100.000,00 
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0,0706 ha 
Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 

BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE 

1. Hydrofornie 
Lp. Nazwa Wartość 
1. Hydrofornia Lubomino 449.252,25 
2. Hydrofornia Bieniewo 176.076,42 
3. Hydrofornia Rogiedle 644.201,35 
4. Hydrofornia Wilczkowo 751.675,98 
5. Hydrofornia Wapnik 203.790,85 
6. Stacja uzdatniania wody w Rogiedlach 2.277.997,46 
 Suma: 4.502.994,31 

Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 
2. Oczyszczalnie ścieków 

Lp. Nazwa Wartość 
1. Lubomino 74.300,80 
2. Ełdyty Wielkie 2.157.886 
3. Biała Wola 537.182,16 
 Suma: 2.769.368,96 

Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 
 

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 127,79 km.  o wartości 13.244.080,21          

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 42,57 km. o wartości 6.006,567,63. 

1.INFORMACJA O GRUNTACH 

Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego są przedmiotem obrotu tj. : sprzedaży, 
oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, użytkowania w tym: 

Lp
. 

Wyszczególnie
nie gruntów 

Powierzch
nia ogółem 

ha 

Grunty 
usługowe

, 
budowla

ne, 

Grunty 
rolne 

Tereny 
zielone 

Drogi Pozostał
e  grunty 

inne, 
pod 

rowami 
1. Grunty 

wchodzące w 
skład 

gminnego 
zasobu w tym: 

254,2801 31,0200 28,0500 7,6447 175,7075 11,8600 

2. Grunty 
przekazane w 
trwały zarząd 

4,5802 4,5802 - - - - 

3. Grunty w 3,13 2,7279 - - - - 
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użytkowaniu 
wieczystym 

4. Grunty 
oddane w 

najem i 
dzierżawę 

7,0369 7,0369 - - - - 

5. Grunty w 
bezpośrednim 

zarządzie 
gminy 

239,5300 16,6800 28,0500 7,6447 175,7075 11,8600 

 Wartość 
ogólna 

składników w 
/ tys. zł./ 

6.621.310,
88 

610.142,
94 

548.983,
84 

181.222,
92 

4.587.674,
53 

693.286,
65 

Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 
2.DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 

2021R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2021R. 

Zmiany w stanie mienia komunalnego przedstawiają się następująco: 

1. Podziały nieruchomości wchodzących do zasobu gminy  
Obręb Stan dotychczasowy Stan nowy Uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości 

Pow. 
działki 
w ha 

Oznaczenie 
nieruchomości 

Pow. 
działki 
w ha 

Ełdyty Małe 126/4 0,4555 126/5 
126/6 

 

0,0100 
0,4455 

 

Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 
2. Zbywanie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości 

Lp. Położenie 
nieruchomości 

Oznaczenie 
nieruchomości 

Opis nieruchomości 

1. Biała Wola 
 

8/4 Podpisano akt notarialny Rep A 835/2021 
umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 
4 w budynku nr 8 w Białej Woli wartość : 
31020,00 zł 

2. Piotrowo 63 Podpisano akt notarialny Rep A 8572/2021 
umowa sprzedaży udziału 6 / 18 w 
budynku i działce nr 63 obręb Piotrowo 
wartość :33000,00 zł, 
 

3. Rogiedle 6/3 Podpisano akt notarialny Rep A 5789/2021 
umowa sprzedaży niezabudowanej 
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nieruchomości gruntowej nr 6/3 obręb 
Rogiedle 446490,00 zł brutto, 
 

4. Ełdyty Małe 126/5 Podpisano akt notarialny Rep A 
11238/2021 umowa sprzedaży 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
nr 126/5 obręb Ełdyty Małe wartość: 
2472,30 zł brutto 

5. Gronowo 229/5 Podpisano akt notarialny Rep A 
11729/2021 umowa sprzedaży 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
nr 229/5 obręb Gronowo wartość: 
12841,20 zł brutto. 
 

6. Gronowo 229/3 Podpisano akt notarialny Rep A 4992/2021 
umowa sprzedaży lokal użytkowy działka 
229/3 obręb Gronowo wartość: 59565,00 
zł 
 

Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 
3. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości 

Lp. Położenie 
nieruchomości 

Oznaczenie 
nieruchomości 

Opis 
nieruchomości 

Forma i tryb 
nabycia 

nieruchomości 

Uwagi 

1. Wilczkowo 233 
o pow. 0,2129 

ha 

Inne tereny 
zabudowane – 
udział 13/200 

Umowa 
darowizny 

Rep. A Nr 
6795/2021 

 
Lp. Położenie 

nieruchomości 
Oznaczenie 

nieruchomości 
Opis 

nieruchomości 
Forma i tryb 

nabycia 
nieruchomości 

Uwagi 

1. Ełdyty Małe 38/4 o 
pow.0,1267 

ha   
 39/6 o pow. 

0,0034 ha  

Teren rolny, 
teren 

zabudowy 
zagrodowej 

Umowa 
zamiany 

Rep. A Nr 
6279/2021 

Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 
 

 

3. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW 
WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH 

1) Z tytułu sprzedaży 
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Wyszczególnienie Wykonanie w zł na dzień 31 grudnia 2021r. 
 
Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i  
Niezabudowanych 
 

 
 554.368,50 zł 

 
Wpływy z rat za nieruchomości sprzedane w 
latach ubiegłych 
 

 
14.722,75 zł 

Razem: 569.091,25 zł 
Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 

2) Z tytułu opłat majątkowych 
 

Wyszczególnienie 
 

Wykonanie w zł na dzień 31 grudnia 2021r. 

Czynsze za lokale mieszkalne 20 346,53 zł. 
Czynsze za lokale użytkowe 49563,96 zł. 
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 
gruntów 

2275,38 zł. 

Dzierżawa gruntów 6283,78 zł. 
Przekształcenie użytkowania wieczystego 
we własność 

169,50 zł 

Razem: 78 639,15 zł. 
 

Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 
 

 
 
 

 REALIZACJA UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ GMINY LUBOMINO W 2021 r. 
Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

Lp. Nr uchwały Tytuł uchwały Stan realizacji 
 

Data 
Podjęcia 

1 XXII/160/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Lubomino 
na lata 2021-2030. 

Uchwała zrealizowana 28.01.2021 

2 XXII/161/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Lubomino na rok 2021. 

Uchwała zrealizowana. 
 
Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. W-M dnia 3.02.2021r. 
poz. 521. 
 

28.01.2021 

19. REALIZACJA UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ GMINY LUBOMINO W 2021 r. 
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3 XXII/162/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Gminie Lubomino na lata 
2021-2026. 

Uchwała stosowana. 28.01.2021 

4 XXII/163/2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Gminy Lubomino na rok 
2021. 

Uchwała zrealizowana. 28.01.2021 

5 XXIII/164/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Lubomino 
na lata 2021-2030. 

Uchwała zrealizowana. 31.03.2021 

6 XXIII/165/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Lubomino na rok 2021. 

Uchwała zrealizowana. 
 
Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. W-M dnia 12.04.2021r., 
poz. 1325. 

31.03.2021 

7 XXIII/166/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Lubomino w 2021 roku. 

Uchwała zrealizowana. 
 
Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. W-M dnia 12.04.2021 
r., poz. 1326. 
 

31.03.2021 

8 XXIII/167/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Rady Gminy na rok 2021. 

Uchwała zrealizowana. 
 

31.03.2021 

9 XXIV/168/2021 w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Lubomino 
na lata 2021 – 2030. 

Uchwała zrealizowana. 20.05.2021 

     

10 XXIV/169/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Lubomino na rok 2021. 

Uchwała zrealizowana. 
 
Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. W-M dnia 21.05.2021 
r., poz. 1991. 

20.05.2021 

11 XXIV/170/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 
Komitetu Tymczasowej Rady Stanu 
Narodu Polskiego Społecznego 

Uchwała zrealizowana. 
 

20.05.2021 
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Komitetu Konstytucyjnego. 

12 XXIV/171/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 
Instytutu Strategie 2050 Warmińsko-
Mazurskie przy Stowarzyszeniu Polska 
2050. 

Uchwała zrealizowana. 
 
 

20.05.2021 

13 XXIV/172/2021 w sprawie przyjęcia „Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy 
Lubomino na lata 2021-2024 z 
perspektywą do 2028 r.”. 

Uchwała stosowana. 
 
 

20.05.2021 

14 XXIV/173/2021 w sprawie ustalenia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy 
Lubomino. 

Uchwała stosowana.  
 
Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. W-M dnia 30.08.2021 
r., poz. 3256. 

20.05.2021 

15 XXIV/174/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku 
o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego. 

Uchwała stosowana.  
 
Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. W-M dnia 9.06.2021 r., 
poz. 2244. 

20.05.2021 

16 XXIV/175/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Gminą 
Lubomino a Gminą Lidzbark 
Warmiński w zakresie zapewnienia 
wsparcia w mieszkaniu chronionym 
osobom z terenu Gminy Lubomino. 

Uchwała zrealizowana. 
 

20.05.2021 

17 XXV/176/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Lubomino wotum zaufania. 

 

Uchwała zrealizowana. 
 
 

23.06.2021 

18 XXV/177/2021 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Lubomino za 2020 
rok. 

Uchwała zrealizowana. 
 
 

23.06.2021 

19 XXV/178/2021 w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Lubomino z tytułu 

Uchwała zrealizowana. 
 

23.06.2021 
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wykonania budżetu za 2020 rok. 

20 XXVI/179/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Lubomino na lata 2021-2030. 

 

Uchwała zrealizowana 
 

30.06.2021 

21 XXVI/180/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Lubomino na rok 2021. 

 

Uchwała zrealizowana.  
 
Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. W-M 05.07.2021 r., poz. 
2611. 

30.06.2021 

22 XXVI/181/2021 w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie Lubomino 
w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Uchwała stosowana. 
 
Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. W-M 12.07.2021 r., poz. 
2743. 

30.06.2021 

23 XXVI/182/2021 w sprawie uchwalenia Rocznego 
programu współpracy Gminy 
Lubomino z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie na rok 2021. 

Uchwała zrealizowana. 
 
 
 
 
Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. W-M 12.07.2021 r., poz. 
2744. 

30.06.2021 

24 XXVI/183/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie oraz przystąpienie Gminy 
Lubomino do Stowarzyszenia Miast, 
Gmin i Powiatów – Szlak Świętej 
Warmii. 

Uchwała zrealizowana. 30.06.2021 

25 XXVII/184/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Lubomino na lata 2021 - 2030. 

Uchwała zrealizowana. 
 

21.09.2021 

26 XXVII/185/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Lubomino na rok 2021. 

 

Uchwała zrealizowana. 
 
Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. W-M 23.09.2021 r., poz. 
3499. 
 

21.09.2021 

27 XXVIII/186/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 

Uchwała zrealizowana. 23.11.2021 
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Lubomino na lata 2021 - 2030. 

 

28 XXVIII/187/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Lubomino na rok 2021. 

Uchwała zrealizowana.  
 
Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. W-M 25.11.2021 r., poz. 
4515. 

23.11.2021 

29 XXVIII/188/2021 w sprawie określenia stawek 
podatku od nieruchomości. 

Uchwała stosowana. 
 
Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. W-M 25.11.2021 r., poz. 
4516. 

23.11.2021 

30 XXVIII/189/2021 w sprawie wysokości i zasad 
ustalania oraz rozliczania dotacji 
celowej dla podmiotów 
prowadzących klub dziecięcy na 
terenie Gminy Lubomino w roku 
2022. 

W związku z podjęciem 
uchwały nr XXX/200/2021 z 
dnia 16.12.2021 roku 
uchwała straciła moc. 
 
Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. W-M dnia 25.11.2021r., 
poz. 4517. 

23.11.2021 

31 XXVIII/190/2021 w sprawie ustalenia opłat za usługi 
przewozowe wykonywane gminną 
komunikacją publiczną której 
organizatorem jest Gmina Lubomino. 

 

Uchwała stosowana.  
 
Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. W-M dnia 10.01.2022r., 
poz. 162. 

23.11.2021 

32 XXVIII/191/2021 w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy 
Lubomino. 

Uchwała stosowana.  
 
Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. W-M dnia 28.12.2021r., 
poz. 5198. 
 
Rozstrzygnięciem 
nadzorczym z dnia 23 
grudnia 2021 r. Wojewoda 
warmińsko-Mazurski 
stwierdził nieważność 
załącznika do uchwały w 
części dotyczącej §15 ust.1 w 
zakresie zwrotu ”przez okres 
minimum 5 lat oraz, że 

23.11.2021 
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dotychczasowy najemca ani 
pozostawiona osoba nie 
posiadają tytułu prawnego 
do innego lokalu”.  

33 XXVIII/192/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym części 
niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej położonej w miejscowości 
Wolnica, gmina Lubomino, na okres 
powyżej trzech lat. 

Uchwała zrealizowana. 23.11.2021 

34 XXVIII/193/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Lubomino na lata 2022-2026. 

Uchwała stosowana.  
 
Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. W-M dnia 10.01.2022r., 
poz. 163. 

23.11.2021 

35 XXVIII/194/2021 w sprawie uchwalenia Rocznego 
programu współpracy Gminy 
Lubomino z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2022. 

Uchwała stosowana.  
 
 
Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. W-M dnia 10.01.2022r., 
poz. 164. 

23.11.2021 

36 XXVIII/195/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w mieszkaniu chronionym. 

 

Uchwała stosowana.  
 
 
Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. W-M dnia 10.01.2022r., 
poz. 165. 

23.11.2021 

37 XXIX/196/2021 w sprawie uchwalenia Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Lubomino na 
lata 2021-2027. 

 

Uchwała stosowana.  
 

07.12.2021 

38 XXIX/197/2021 w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 
2022. 

Uchwała stosowana.  
 
 

07.12.2021 

39 XXIX/198/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Uchwała w trakcie realizacji. 07.12.2021 
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Finansowej Gminy Lubomino na lata 
2022-2030. 

 

40 XXIX/199/2021 w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy Lubomino na rok 2022. 

 

Uchwała w trakcie realizacji.  
 
 
Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. W-M dnia 10.12.2021r., 
poz. 4901. 

07.12.2021 

41 XXX/200/2021 w sprawie wysokości i zasad 
ustalania oraz rozliczania dotacji 
celowej dla podmiotów 
prowadzących niepubliczne 
instytucje opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 na terenie Gminy 
Lubomino w roku 2022. 

 

Uchwała stosowana. 
 
Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. W-M dnia 20.12.2021r., 
poz.5088. 

16.12.2021 

42 XXX/201/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Lubomino na lata 2021 - 2030. 

 

Uchwała zrealizowana.  
 

16.12.2021 

43 XXX/202/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Lubomino na rok 2021. 

 

Uchwała zrealizowana. 
 
Opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. W-M dnia 20.12.2021r., 
poz.5089. 

16.12.2021 

44 XXX/203/2021 w sprawie odwołania Skarbnika 
Gminy Lubomino. 

Uchwała zrealizowana.  16.12.2021 

45 XXX/204/2021 w sprawie powołania Skarbnika 
Gminy Lubomino. 

Uchwała zrealizowana. 16.12.2021 

46 XXX/205/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy. 

 

Uchwała stosowana. 16.12.2021 

Źródło: opracowanie własne UG Lubomino 
 

Objaśnienia:  
- „uchwała zrealizowana” – uchwała, której postanowienia zostały zrealizowane,  
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- „uchwała w trakcie realizacji” – uchwała, której postanowienia są w trakcie realizacji i 
zostaną zrealizowane w określonym czasie,  
- „uchwała stosowana” – uchwała, której postanowienia są stosowane podczas realizacji 
zadań Gminy (np. pobór opłat, zmiany statutu, regulaminy, programy, rozliczanie dotacji, 
itp.). 
 

W 2021 r. zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz.1372) wszystkie uchwały Rady Gminy były przekazywane 
organom sprawującym nadzór merytoryczny. Organem takim, z wyłączeniem spraw 
budżetowych, jest Wojewoda Warmińsko – Mazurski, natomiast w zakresie spraw 
dotyczących budżetu i spraw podatkowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie. 
Rada Gminy Lubomino kadencji 2018-2023 podjęła w 2021 r. – 46 uchwał 

 
 

Raport obejmuje jedynie okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., jest więc 
wycinkiem wieloletniej pracy całego samorządu Gminy Lubomino.  

Dziękuję za wysiłek i współpracę wszystkim tym osobom, które stawiają sobie za cel, 
by Gmina Lubomino była jeszcze bardziej przyjazna dla mieszkańców, aby dawała możliwość 
wyboru miejsca pracy, szansę godnego życia, dobre warunki kształcenia dzieci. Raport 
pokazuje, że na każdym odcinku działania samorządu potrzebna jest zgodna praca i 
zaangażowanie wszystkich organów i pracowników gminy, jednostek organizacyjnych, 
jednostek pomocniczych, instytucji kultury. I za tą pracę, która ma bezpośrednie przełożenie 
na codzienną jakość życia mieszkańców, wszystkim dziękuję. 

Mimo ograniczonych możliwości finansowych samorządu gminnego miniony rok 
należy uznać za czas pełen wyzwań. Ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 
stało się nową rzeczywistością zarówno obywateli jak i jednostki samorządu terytorialnego. 
Pandemia pokazała, że niektóre dziedziny naszego życia mogą funkcjonować inaczej – praca 
zdalna, konieczność zdalnej lub hybrydowej edukacji, bezpieczeństwa pod kątem nowych 
globalnych zagrożeń, te dziedziny przeszły największą zmianę wymuszoną ograniczeniami 
epidemicznymi. Miejmy nadzieję, że straty wynikające z pandemii będą dla naszego 
samorządu jak najmniejsze. 

Podsumowanie 


