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W minionych czterech latach gmina Lubawa zrealizowała wiele inwestycji. 
Większość z nich została dofinansowana w ramach różnych programów 
unijnych, środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg, czy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kluczowymi inwestycjami były: 
budowa oraz modernizacja dróg i chodników, modernizacja stacji uzdat-
niania wody w Łążynie i Wałdykach, doposażenie jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w nowe wozy strażackie, utworzenie interaktywnych klas 
językowych we wszystkich placówkach oświatowych czy też rozbudowa 
infrastruktury sportowej. W ramach programów unijnych gmina Lubawa 
pozyskała prawie 6 mln zł, z innych źródeł około 2 mln 500 tys. zł. 
W ramach środków własnych przeprowadzono także szereg inwestycji 
i prac remontowych. Między innymi remonty świetlic wiejskich (na to 
zadanie wydatkowano w sumie 1 mln 415 tys. zł), remonty szkół, remonty 
i modernizacje dróg czy budowę chodników. W sumie zmodernizowano 
ponad 40 km dróg: drogi bitumiczne – 11,7 km, drogi gruntowe – 22 km, 
wspólne inwestycje drogowe z powiatem 10,1 km oraz wybudowano 11 
km chodników. 
Ważnym zadaniem było doposażenie Ochotniczych Jednostek Straży 
Pożarnej w nowe wozy strażackie oraz nowoczesny sprzęt specjalistyczny. 
W sumie zakupionych zostało 11 wozów strażackich m.in. dla jednostek 
OSP z Rożentala, Byszwałdu, Targowiska, Tuszewa, Kazanic, Szczepankowa, 
Omula czy Rumienicy. Zakupiono 11 motopomp oraz agregaty prądo-
twórcze, pilarki do drewna, aparaty powietrzne.

DOFINANSOWANIA NA INWESTYCJE W GMINIE LUBAWA 2007-2010

Z przykrością należy stwierdzić, że niektóre media operując wycinkową in-
formacją na temat pozyskiwania przez gminy środków z Unii Europejskiej, 
formułują nieprawdziwe oceny skuteczności gmin w pozyskiwaniu tych 
funduszy. Odbywa się to często bez głębszego rozeznania tematu, ale 
nie można tez wykluczyć świadomego wprowadzania w błąd. 
Chcąc uniknąć nieporozumień informujemy, że program „Odnowa 
i rozwój wsi” jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW), w ramach którego zdefiniowano 4 osie: 1 – gospodarczą, 2 
– środowiskowa, 3 – społeczna (w tej osi umiejscowiona jest Odnowa 
i Rozwój Wsi) oraz 4 – Leader.
Ocenianie gmin na podstawie jednego z elementów programu jakim 
jest „Odnowa i rozwój Wsi”, w którym beneficjentami mogą być różne 
podmioty, np.: samorządy, parafie, stowarzyszenia, byleby kwota dofi-
nansowania nie przekraczała 500 tys. zł na jedną miejscowość, nie daje 
obiektywnego obrazu skuteczności.
W związku z powyższym prezentujemy w naszych materiałach infor-
macyjnych szczegółowy wykaz pozyskanych przez gminę Lubawa 
środków zewnętrznych, w tym środków z UE.
Str. 2-7

PRAWDA O ODNOWIE WSI
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Przedstawiamy ważniejsze inwestycje, na które Gmina Lubawa pozozyskała dofinansowanie w ramach programów unijnych oraz z innych źródeł.

DOFINANSOWANIA NA INWESTYCJE 
W GMINIE LUBAWA 2007-2010

1. RPO (Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013)

• Przebudowa drogi gminnej Rodzone – Kazanice na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w miejscowości Rodzone.

Wartość projektu: 1.436.282,72 zł
Kwota dofinansowania: 1.005.397,90 zł

Droga Rodzone – Kazanice,
 stan przed zakończeniem inwestycji. 

Droga Rodzone – Kazanice, 
stan przed inwestycją.

I. DOFINANSOWANIA UNIJNE

• Utworzenie interaktywnych klas językowych w 9 szkołach na terenie gminy Lubawa.

Wartość projektu: 290.726,01 zł
Kwota dofinansowania: 246.598,59 zł

Interaktywna sala językowa 
w Zespole Szkół w Prątnicy
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Samochód pożarniczy 
z funkcją likwidacji 
zagrożeń ekologicznych, 
OSP Rożental

2. PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013)

W ramach tego programu zdefiniowano 4 osie: 1 – gospodarczą, 2 – środowiskową, 3 – społeczną (w tej osi umiejscowiona jest Odnowa i Rozwój 
Wsi) oraz 4 – Leader.

– Działanie : ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Boisko wielofunkcyjne 
w Kazanicach, odbiór techniczny

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zagrożeń ekologicznych dla jednostki OSP Rożental.

Wartość projektu: 667.999,98 zł
Kwota dofinansowania: 533.911,98 zł

Razem w mijającej kadencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego gmina Lubawa pozyskała w sumie 1.785.908,47 zł.

• Przebudowa chodników w miejscowości Kazanice i Wałdyki.

Wartość projektu: 437.282,09 zł
Kwota dofinansowania: 264.441,00 zł

• Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Kazanicach.

Wartość projektu: 469.823,83 zł
Kwota dofinansowania: 200.000,00 zł

• Budowa boiska sportowego przy ZS w Prątnicy oraz budowa placu 
rekreacyjnego wraz z przebudową chodnika.

Wartość projektu: 697.084,16 zł
Kwota dofinansowania: 428.535,00 zł

Boisko wielofunkcyjne 
w Prątnicy
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– Działanie: WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA MAŁYCH PROJEKTÓW  

• Budowa placów zabaw w m. Szczepankowo, Targowisko, Łążyn oraz remont świetlicy wiejskiej w Mortęgach.

Wartość projektów: 122.110,00 zł
Kwota dofinansowania: 64.718,00 zł

Plac zabaw w Targowisku

Razem w mijającej kadencji w ramach różnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina Lubawa pozyskała 
w sumie 1.774.520,83 zł.

• Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Sampławie.

Wartość projektu: 469.823,50 zł
Kwota dofinansowania: 288.826,83 zł

– Działanie: PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ

• Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Omule wraz z wymianą zbiorników retencyjnych w miejscowości Wałdyki.

Wartość projektu: 1.056.000,00 tys. zł
Kwota dofinansowania: 528.000,00 zł

Inwestycja w Omulu zakończyła kompleksową modernizację 
ujęć wody – jedno z ważniejszych zadań realizowanych przez 

Gminę. Pierwszą stacją, na którą Gmina Lubawa otrzymała 
dofinansowanie była stacja w Targowisku (dofinansowanie ze 

środków UE w wysokości 50 proc. inwestycji)

Odbiór techniczny boisk 
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3. ZPOR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) 

• Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rożentalu.

Wartość projektu: 925.322,99 zł
Kwota dofinansowania: 693.992,24 zł (dotacja wpłynęła w 2009 roku)

• Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Łążynie.

Wartość projektu: 909.837, 49 zł
Kwota dofinansowania: 770.945,86 zł (dotacja wpłynęła w 2007 roku)

W mijającej kadencji w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego gmina Lubawa pozyskała w sumie 1.464.938,10 zł.

4. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

• PROJEKTY SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW
(„Aktywna Rodzina”,  „Jesień życia – czas seniora” i inne)

Wartość projektów: 1.031.009,16 zł
Kwota dofinansowania: 964.092.03 zł

Pierwsza sala o nowatorskiej 
konstrukcji łukowej z drewna 

klejonego powstała przy Szkole 
Podstawowej w Rożentalu

W Omulu w ramach projektu
 „Sposób na nudę” 

powstało m.in. boisko 
do piłki plazowej siatkowej

Uczestnicy projektu
„Jesień życia – czas seniora”
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1. NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH (tzw. 
„schetynówki”) 

• Remont i przebudowa drogi gminnej w Rożentalu.

Wartość projektu: 815.302,94 zł
Kwota dofinansowania: 407.600,00 zł

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Targowisko Dolne 
  – etap II (wniosek zakwalifikowany do realizacji w 2011 r.)

Wartość projektu: 1.674.200,00 zł
Kwota dofinansowania: 837,100,00 zł

• Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno.
   Inwestycja zrealizowana wspólnie z 19 samorządami, członkami Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
 

II. DOFINANSOWANIA Z INNYCH ŹRÓDEŁ

2. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI – FUNDUSZ ROZWOJU   
     KULTURY FIZYCZNEJ

• Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Złotowie.

Wartość projektu: 1.422,000,00 zł
Kwota dofinansowania: 200.000,00 zł

• Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy 
  ZS Grabowo-Wałdyki.

Wartość projektu: 301.300,00 zł
Kwota dofinansowania: 150.650,00 zł

• Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP w Byszwałdzie.

Wartość projektu: 427.018,00 zł
Kwota dofinansowania: 180.500,00 zł

Kolejny etap przebudowy drogi w Targowisku 
zostanie zrealizowany w 2011 r. w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg

Pierwsze boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 
polipropylenowej powstało przy SP w Byszwałdzie

Nowo powstała
sala gimnastyczna w Złotowie

Boisko wielofunkcyjne 
w Grabowie-Wałdykach

Wartość projektu: 27.000.000,00 zł
Kwota dofinansowania: 12.000.000,00 zł

Inwestycja dofinansowana została przez:
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
  w Warszawie (1 mln 500 tys. zł)
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
  w Olsztynie (600 tys. zł)
- Fundacja Ekofundusz (9 mln 250 tys. zł)
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3. PROGRAMY I PROJEKTY SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW
     (dofinansowania na świetlice środowiskowe, 
     socjoterapeutyczne, młodzieżowe kluby integracji społecznej)

     Kwota dofinansowania: 674.438,78 zł

W 2008 roku Gmina Lubawa była współuczestnikiem jednej z największych inwestycji w regionie. W miejscowości Rudno k/Ostródy powstał no-
woczesny zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych, spełniający wszelkie normy krajowe i unijne w zakresie ochrony środowiska. Wraz z tą 
inwestycją mamy rozwiązany problem prawidłowej gospodarki odpadami stałymi na kilka dziesięcioleci, jednocześnie staliśmy się beneficjentami 
znaczących środków finansowych w wysokości 12 milionów złotych pozyskanych przez Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste 
Środowisko”. Satysfakcja jest tym większa, ponieważ decyzja o przystąpieniu Gminy Lubawa do związku podejmowana była pod ogromną presją 
wywieraną na radnych przez niektóre lokalne media. Sugerowano alternatywne rozwiązania zmodernizowania istniejącego składowiska odpadów w 
m. Sampława, dla którego decyzje administracyjne zezwalające na eksploatację straciły ważność. Organizowano różnego rodzaju akcje i „konkursy” 
z nagrodami, podczas których przedstawiano nieprawdziwe dane liczbowe oraz manipulowano siatką pojęciową z zakresu gospodarki odpadami. 
Celowo mylono pojęcie wysypiska z zakładem utylizacji dezawuując decyzje rady gminy o przystąpieniu do związku gmin „Czyste Środowisko”.  
Ostatecznie okazało się, że straszenie mieszkańców znaczną podwyżką cen za wywóz śmieci po przystąpieniu do Związku Gmin „Czyste Środowisko”, 
było całkowicie bezzasadne i nieuczciwe. Wiedzieliśmy wcześniej, a dzisiaj mamy tego potwierdzenie, że sugerowane budowanie zakładu utyli-
zacji odpadów dla dwóch jednostek administracyjnych, miasta i gminy Lubawa, nie ma uzasadnienia ani organizacyjnego, ani ekonomicznego. 
Funkcjonowanie zakładu utylizacji w obecnym kształcie, zarządzanego przez samorządy daje gwarancje konkurencyjności cen na rynku gospodarki 
odpadami w regionie. Cieszy nas fakt, że jesteśmy w gronie prężnych jednostek administracyjnych, które mają rozwiązany problem gospodarki 
odpadami w sposób nowoczesny i kompleksowy.

Zakład w Rudnie to jedna z największych i pierwsza 
o charakterze kompleksowym inwestycja z dziedziny 
zagospodarowania odpadów komunalnych realizowana 
przez 19 samorządów na Warmii i Mazurach

Po konsultacjach społecznych, na wniosek gminy Lubawa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w ramach RPO, będzie realizował 
w 2011 roku budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz przebudowę dróg:

Razem w mijającej kadencji w ramach dofinansowań z różnych 
programów i projektów gmina Lubawa pozyskała w sumie 

2.450.288,78 zł. (kwota bez dotacji na budowę ZUOK Rudno). 

Dodatkowo w ramach dofinansowań z innych źródeł zostały także 
przeprowadzone remonty i modernizacje w gminnych placówkach 
oświatowych, świetlicach wiejskich, zakupiony został sprzęt strażacki 
oraz przeprowadzono karosacje strażackich samochodów. 

• Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze wojewódzkiej 541 
w miejscowości Tuszewo 7,5 km (bez udziału finansowego gminy 
Lubawa).

Wartość projektu: 4 mln 500 tys. zł
Kwota dofinansowania: 3 mln 375 tys. zł (75%)

• Budowa ciągu pieszego na drodze wojewódzkiej 536 na odcinku 
Rodzone-Sampława 2,2 km.

Wartość projektu: 370 tys. zł
Kwota dofinansowania: 277 tys. 500 zł (75%)

• Przebudowa drogi powiatowej Gierłoż-Byszwałd.

Wartość projektu: 5 mln zł
Kwota dofinansowania: 1 mln zł – gmina Lubawa; 500 tys. zł – powiat iławski; 
3 mln 500 tys. zł – RPO.  Realizacja od marca 2011 roku.

Na odcinku Rodzone-Sampława 
w 2011 roku powstanie ciąg pieszy

Uczestnicy świetlicy środowiskowej 
w Prątnicy – pożegnanie zimy
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OSTATNIA SESJA RADY GMINY LUBAWA
W poniedziałek, 8 listopada odbyła się XLII – a zwyczajna zarazem 
ostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy Lubawa. 

Zgodnie z tradycją sesja kończąca czteroletnią kadencję Rady Gminy 
rozpoczęła się od dźwięków hymnu państwowego. W spotkaniu uczest-
niczyli radni gminni, radni powiatowi, sołtysi oraz zaproszeni goście. 
Była to jedna z dłuższych sesji. W porządku obrad obok sprawozdania z 
działalności Wójta w okresie między sesjami, 

RADA GMINY LUBAWA W KADENCJI 2006-2010
JAN LASKOWSKI – PRZEWODNICZĄCY RADY, BENEDYKT CZARNECKI – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY, JAN LICZNERSKI – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

RADNI: JACEK DEMBKOWSKI, JOACHIM DUTKIEWICZ, ANNA GUZOWSKA, ROMAN JANKOWSKI, BOGUSŁAW JÓZEFOWICZ, ANDRZEJ KARPIŃSKI, ZBIGNIEW 
KŁOSOWSKI, JAN KOWALKOWSKI, STANISŁAW KRUSZEWSKI, GRZEGORZ PALCZEWSKI, STANISŁAW RUDZYŃSKI, JÓZEF SENKOWSKI

Pamiątkowe zdjęcie 
radnych i sołtysów

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lubawa za rok 
szkolny 2009/2010, sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz 
podjęciu wielu uchwał, m.in. dotyczących zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady na 2011r oraz planu pracy Rady na 2011r. zaprezentowany 
został film dotyczący działalności
organów Gminy za okres kadencji (film dostępny jest na stronie interne-
towej gminy Lubawa: www.gminalubawa.pl w zakładce videorelacje).
Miłym akcentem było wręczenie wszystkim radnym podziękowań za 
pracę w organach samorządu gminnego w latach 2006 – 2010.


