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Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Dzikowiec! 

 
 

 

Z satysfakcją przedstawiam Raport o stanie Gminy Dzikowiec za 2020 rok. 

Przedkładam go Radzie Gminy oraz mieszkańcom jako podsumowanie 

działalności samorządu w 2020 roku. Dokument zawiera roczne sprawozdanie z 

realizacji inwestycji, programów, polityk, strategii, uchwał przyjętych przez Radę 

Gminy oraz informacje o stanie nieruchomości, gospodarki przestrzennej, 

edukacji, pomocy społecznej, bezpieczeństwie, a także innych działań 

podejmowanych na rzecz naszej „małej ojczyzny”. 

Treści zamieszone w tym dokumencie obrazują również to, jak dużą dynamiką 

cechuje się dziś życie samorządowe i jak wiele zróżnicowanych czynników je 

kształtuje. Zmieniamy na lepsze życie naszej lokalnej społeczności, przy 

współudziale funduszy zewnętrznych. 

Chociaż działamy lokalnie, myśleć musimy globalnie, nie pozostając obojętnym 

na wszelkie procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w kraju. Raport o stanie 

gminy ma za zadanie poszerzyć Państwa wiedzę na temat działań prowadzonych 

przez samorząd w 2020 roku, a także zachęcić do dyskusji, do zgłaszania 

propozycji i pomysłów mających na celu dalszy rozwój naszej Gminy. 

 

 

    Z poważaniem,  

 Józef Tęcza 

Wójt Gminy Dzikowiec 
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 INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Ogólna charakterystyka 

Gmina Dzikowiec położona jest w powiecie kolbuszowskim, w północno - zachodniej 

części województwa podkarpackiego. Jej obszar o powierzchni  121,66 km² zamieszkuje 6 550 

mieszkańców. Sąsiednimi gminami są: Bojanów, Cmolas, Jeżowe, Kolbuszowa, Majdan 

Królewski, Raniżów. Na jej terenie zlokalizowanych jest 8 sołectw: Dzikowiec, Kopcie, 

Lipnica, Mechowiec, Nowy Dzikowiec, Płazówka, Spie, Wilcza Wola.  

Dzikowiec jest to dawna wieś królewska, należąca do zamku w Przyszowie, a później 

do klucza raniżowskiego. Lokowana ok. 1566 r. z wójtostwem wspólnym dla Dzikowca, 

Lipnicy i Woli Raniżowskiej. 

Gmina Dzikowiec to gmina o charakterze typowo rolniczym. Leży ona 

w makroregionie Kotliny Sandomierskiej i w obrębie mezoregionów: Równiny Tarnobrzeskiej 

i Płaskowyżu Kolbuszowskiego (zajmuje większą jego część). Teren o wysokości około 200 

m n.p.m. ma spadek z południa na północ. Obszar gminy odwadniany jest przez rzeki Łęg 

i Przyrwa. Na jednym z dopływów rzeki Łęg wybudowano w latach osiemdziesiątych zaporę 

w Wilczej Woli. Utworzony zbiornik pełni rolę retencyjną i rekreacyjną, a jednocześnie 

komponuje się z otaczającym krajobrazem, podwyższając jego atrakcyjność, walory estetyczne 

i krajobrazowe oraz zwiększając różnorodność środowiska.  

 

1.2. Władze Gminy 

Wójt Gminy jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Wójt wykonuje 

uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy  

w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem 

komunalnym, wykonywanie budżetu.  

 

Funkcję Wójta sprawuje: Józef Tęcza 

Sekretarz – kieruje  urzędem w określonych sprawach wykonuje zadania z upoważnienia 

wójta – głównie w zakresie spraw organizacyjnych, administracyjnych oraz w dziedzinie 

zarządzania zasobami ludzkimi. 

Funkcję Sekretarza sprawuje: Genowefa Dębiak 

Skarbnik – to główny księgowy budżetu gminy. Kieruje finansami danej jednostki samorządu 

terytorialnego. W sprawach z zakresu budżetu i finansów wykonuje zadania 

z upoważnienia wójta. Służy mu prawo odmowy kontrasygnaty w przypadku zaciągania 

zobowiązań, które nie mają pokrycia w budżecie. 

Funkcję Skarbnika sprawuje: Ewa Antosz 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C3%B3jt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gminy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C3%B3jt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrasygnata
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1.3. Rada Gminy  

Rada Gminy jest organem uchwałodawczym gminy, mającym kompetencje stanowiące 

i kontrolne, wybieranym obecnie na pięcioletnią  kadencję w  wyborach powszechnych przez 

mieszkańców gminy.  

Rada Gminy Dzikowiec  liczy w pełnym składzie 15 radnych. 

 

 Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady za pośrednictwem 

Biura Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podawany jest do wiadomości 

mieszkańców poprzez stronę internetowa Urzędu Gminy http://gminadzikowiec.pl/. 

 

1.3.1. Skład Rady Gminy Dzikowiec 

Od 19 listopada 2018 r. funkcjonuje Rada kadencji 2018-2023 w składzie: 

L.p. Imię i nazwisko Okręg  Funkcja 

1.  Panek Eugeniusz Dzikowiec Przewodniczący 

2.  Kopeć Józefa Wilcza Wola Wiceprzewodniczący 

3.  Gancarz Józef  Mechowiec Wiceprzewodniczący 

4.  Rzeszut – Baran Urszula Dzikowiec Członek Rady 

5.  Sito Jerzy Dzikowiec Członek Rady 

6.  Tęcza Jan Nowy Dzikowiec Członek Rady 

7.  Czochara Jan Wilcza Wola Członek Rady 

8.  Jarosz Jan Wilcza Wola Członek Rady 

9.  Furtek Dominik Jerzy Spie/Wilcza Wola Członek Rady 

10.  Klecha Edward  Spie/Wilcza Wola Członek Rady 

11.  Kaczorowska Marta Kopcie Członek Rady 

12.  Bąba Ryszard Kopcie Członek Rady 

13.  Durak Józef Mechowiec Członek Rady 

14.  Konefał Antoni Lipnica Członek Rady 

15.  Panek Eugeniusz Lipnica Członek Rady 

 

W roku 2020 Radni obradowali 9 razy. 

Z każdej sesji sporządzony został protokół, który został przyjęty przez Radę na kolejnej sesji. 

Znajduje się on w biurze Rady Gminy i jest dostępny do wglądu. 

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 

gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie 

http://gminadzikowiec.pl/
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miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programów pomocy społecznej, 

podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych 

ustawach.  

Rada Gminy Dzikowiec w roku 2020 podjęła 64 uchwały. Wszystkie uchwały są 

zarejestrowane w rejestrze uchwał oraz przekazane do Wojewody  Podkarpackiego - Wydział 

Prawny i Nadzoru oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Tarnobrzegu w celu legalizacji. 

Uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzikowiec 

w zakładce Sesja Rady Gminy Dzikowiec http://gminadzikowiec.pl/16-bip.html oraz na portalu 

mieszkańca Gminy Dzikowiec http://dzikowiec.esesja.pl/ 

Rada Gminy ze swojego grona powołała stałe i doraźne komisje do określonych zadań, 

ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. 

Komisje Stałe Rady Gminy Dzikowiec spotykały się w roku 2020 na 11 posiedzeniach. 

Tematem spotkań były projekty uchwał podejmowane na najbliższych sesjach. Z każdego 

posiedzenia Komisji sporządzony został protokół znajdujący się w biurze Rady Gminy. 

 

1.3.2. Prowadzenie ksiąg – protokołów zebrań wiejskich. 

W skład Gminy Dzikowiec wchodzi 8 sołectw stanowiących jednostki pomocnicze gminy. 

We wrześni 2020 r. odbyły się zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach gminy, których 

głównym tematem było uchwalenie przedsięwzięć i planu wydatków funduszu sołeckiego 

sołectwa na 2020 rok oraz sprawy gospodarcze sołectwa.  

Protokoły z wszystkich zebrań wiejskich znajdują się w Biurze Rady. 

1.3.3. Komisje działające w Gminie Dzikowiec  

Komisja Rewizyjna: 

1. Tęcza Jan - Przewodniczący Komisji, 

2. Jarosz Jan, 

3. Panek Eugeniusz zam. Lipnica, 

4. Furtek Dominik,   

Komisja Mandatowo-Regulaminowa, Budżetu i Finansów: 

1. Jarosz Jan - Przewodniczący Komisji, 

2. Kopeć Józefa, 

3. Konefał Antoni, 

4. Kaczorowska Marta, 

5. Furtek Dominik, 

6. Gancarz Józef, 

7. Bąba Ryszard. 
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Komisja Oświaty, Kultury, Rekreacji, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej: 

1. Rzeszut-Baran Urszula - Przewodnicząca Komisji, 

2. Klecha Edward, 

3. Konefał Antoni, 

4. Gancarz Józef, 

5. Czochara Jan. 

  

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodno-Ściekowej, Gospodarki 

Odpadami i Surowcami, Ochrony Środowiska i Budownictwa: 

1.Sito Jerzy - Przewodniczący Komisji, 

2.Durak Józef, 

3.Bąba Ryszard, 

4.Kaczorowska Marta. 

  

Komisja Usług, Handlu, Gospodarki Komunalnej, Energetyki, Łączności 

i Bezpieczeństwa w Gminie: 

1. Czochara Jan- Przewodniczący Komisji, 

2. Sito Jerzy, 

3. Kopeć Józefa, 

4. Durak Józef. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 

1. Panek Eugeniusz zam. Lipnica - Przewodniczący Komisji, 

2. Klecha Edward, 

3. Tęcza Jan, 

4. Rzeszut - Baran Urszula.  

 

1.3.4. Zestawienie uchwał odjętych przez Rade Gminy w 2020 roku. 

Lp. Tytuł Jednostka 

realizująca 

Stan wykonania 

1.  uchwała nr XVII/119/2020 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na 2020 r. 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

2.  uchwała nr XVII/120/2020w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych lub w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Obowiązująca 

3.  uchwała nr XVII/121/2020w sprawie 

uchwalenia Statutu „Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Dzikowcu” 

 

Gminna Biblioteka 

Publiczna 

Obowiązująca 
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4.  uchwała nr XVII/122/2020w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowych mienia 

gminnego położonych w miejscowości 

Wilcza Wola w drodze przetargu 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, 

rolnictwa leśnictwa, 

ochrony 

środowiska, 

gospodarki 

gruntami  

i nieruchomościami 

Zrealizowana 

5.  uchwała nr XVIII/123/2020 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na 2020 r.; 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

6.  uchwała nr XVIII/124/2020 w sprawie 

zmiany uchwały nr IV/20/2018 z dnia 28 

grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie 

Dziecięcym „Magiczny Zakątek” w 

Lipnicy maksymalnej wysokości opłaty za 

wyżywienie oraz warunków zwolnienia od 

ponoszonych opłat 

Klub Dziecięcy  

„ Magiczny 

Zakątek” 

Obowiązująca 

7.  uchwała nr XVIII/125/2020 w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Sekretariat UG 

Dzikowiec 

Zrealizowana 

8.  uchwała nr XVIII/126/2020 w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Dzikowiec na 2020 rok”; 

 

Stanowisko ds. 

gospodarki 

odpadami 

komunalnymi 

Zrealizowana 

9.  uchwała nr XVIII/127/2020 w sprawie 

zbycia w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej mienia gminnego, 

położonej w miejscowości Dzikowiec 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, 

rolnictwa leśnictwa, 

ochrony 

środowiska, 

gospodarki 

gruntami  

i nieruchomościami 

Zrealizowana 

10.  uchwała nr XVIII/128/2020 w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości położonej na 

terenie miejscowości Wilcza Wola na 

rzecz Powiatu Niżańskiego 

 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, 

rolnictwa leśnictwa, 

ochrony 

środowiska, 

gospodarki 

gruntami  

i nieruchomościami 

Zrealizowana 

11.  uchwała nr XIX/129/2020 w sprawie 

udzielenia wotum zaufania dla Wójta 

Gminy Dzikowiec 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 
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12.  uchwała nr XIX/130/2020 w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy Dzikowiec za 

2019 rok 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

13.  uchwała nr XIX/131/2020 w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Dzikowiec z tytułu wykonania budżetu 

gminy Dzikowiec za 2019 rok 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

14.  uchwała nr XIX/132/2020 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na 2020 r 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

15.  uchwała nr XIX/133/2020 w sprawie 

ustalenia miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli na terenie 

Gminy Dzikowiec 

Stanowisko ds. 

zarządzania 

kryzysowego i 

ochrony ludności, 

ochrony 

przeciwpożarowej  

i kancelarii tajnej 

Zrealizowana 

16.  uchwała nr XX/134/2020 w sprawie zmian 

uchwały budżetowej na 2020 r 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

17.  uchwała nr XX/135/2020 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Dzikowiec na lata 2020-2024 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

18.  uchwała nr XX/136/2020 w sprawie 

zmiany uchwały Nr XVI/107/2019 z dnia 

30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 

roku 2020 pomocy finansowej dla powiatu 

kolbuszowskiego na budowę chodnika dla 

pieszych przy drodze powiatowej w 

miejscowości Lipnica 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

19.  uchwała nr XX/137/2020 w sprawie 

zmiany uchwały Nr XVI/108/2019 z dnia 

30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 

roku 2020 pomocy finansowej dla powiatu 

kolbuszowskiego na remont drogi 

powiatowej w miejscowości Lipnica 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

20.  uchwała nr XX/138/2020 w sprawie 

zmiany uchwały Nr XVI/109/2019 z dnia 

30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia 

w roku 2020 pomocy finansowej dla 

powiatu kolbuszowskiego na budowę 

chodnika dla pieszych przy drodze 

powiatowej w miejscowości Mechowiec 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

21.  uchwała nr XX/139/2020 w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Gminy Dzikowiec nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości 

Kopcie 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, 

rolnictwa leśnictwa, 

ochrony 

środowiska, 

gospodarki 

gruntami  

Zrealizowana 
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i nieruchomościami 

22.  uchwała nr XX/140/2020 w sprawie zbycia 

w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowej mienia gminnego, położonej w 

miejscowości Dzikowiec 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, 

rolnictwa leśnictwa, 

ochrony 

środowiska, 

gospodarki 

gruntami  

i nieruchomościami 

Zrealizowana 

23.  uchwała nr XX/141/2020 w sprawie 

zniesienia użytku ekologicznego 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, 

rolnictwa leśnictwa, 

ochrony 

środowiska, 

gospodarki 

gruntami  

i nieruchomościami 

Zrealizowana 

24.  uchwała nr XX/142/2020 w sprawie 

zniesienia użytku ekologicznego 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, 

rolnictwa leśnictwa, 

ochrony 

środowiska, 

gospodarki 

gruntami  

i nieruchomościami 

Zrealizowana 

25.  uchwała nr XX/143/2020 w sprawie 

rozpatrzenia petycji w interesie 

publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego 

(wprowadzenia lokalnej „tarczy 

antykryzysowej”); 

 

Biuro Obsługi Rady Zrealizowana 

26.  uchwała nr XXI/144/2020 w sprawie zmian 

uchwały budżetowej na 2020 r. 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

27.  uchwała nr XXI/145/2020 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Dzikowiec na lata 2020-2024 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

28.  uchwała nr XXI/146/2020 w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania 

i rozmiaru zniżek obowiązkowych 

wymiarów zajęć godzin dydaktycznych dla 

osób pełniących funkcje kierownicze w 

szkołach i przedszkolach gminy Dzikowiec 

Zespołu Obsługi 

Ekonomiczno – 

Administracyjnej 

Szkół 

Obowiązująca 

29.  uchwała nr XXI/147/2020 w sprawie 

użytku ekologicznego 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, 

rolnictwa leśnictwa, 

ochrony 

środowiska, 

Obowiązująca 
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gospodarki 

gruntami  

i nieruchomościami 

30.  uchwała nr XXI/148/2020 w sprawie 

użytku ekologicznego 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, 

rolnictwa leśnictwa, 

ochrony 

środowiska, 

gospodarki 

gruntami  

i nieruchomościami 

Obowiązująca 

31.  uchwała nr XXI/149/2020 w sprawie 

użytku ekologicznego 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, 

rolnictwa leśnictwa, 

ochrony 

środowiska, 

gospodarki 

gruntami  

i nieruchomościami 

Obowiązująca 

32.  uchwała nr XXI/150/2020 w sprawie 

użytku ekologicznego 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, 

rolnictwa leśnictwa, 

ochrony 

środowiska, 

gospodarki 

gruntami  

i nieruchomościami 

Obowiązująca 

33.  uchwała nr XXI/151/2020 w sprawie 

użytku ekologicznego 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, 

rolnictwa leśnictwa, 

ochrony 

środowiska, 

gospodarki 

gruntami  

i nieruchomościami 

Obowiązująca 

34.  uchwała nr XXI/152/2020 w sprawie 

użytku ekologicznego 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, 

rolnictwa leśnictwa, 

ochrony 

środowiska, 

gospodarki 

gruntami  

i nieruchomościami 

Obowiązująca 

35.  uchwała nr XXI/153/2020 w sprawie 

użytku ekologicznego 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, 

rolnictwa leśnictwa, 

ochrony 

środowiska, 

gospodarki 

gruntami  

Obowiązująca 
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i nieruchomościami 

36.  uchwała nr XXI/154/2020 w sprawie 

wyrażenia zgody na przekazanie zadania 

z zakresu publicznego transportu 

zbiorowego i zawarcie porozumienia; 

 

Stanowisko ds. 

gospodarki 

odpadami 

komunalnymi 

Obowiązująca 

37.  uchwała nr XXII/155/2020 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na 2020 r.; 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

38.  uchwała nr XXII/156/2020 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Dzikowiec na lata 2020-2024 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

39.  uchwała nr XXII/157/2020 w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Dzikowiec, w roku szkolnym 

2020/2021 

Zespołu Obsługi 

Ekonomiczno – 

Administracyjnej 

Szkół 

Obowiązująca 

40.  uchwała nr XXIII/158/2020 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na 2020 r 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

41.  uchwała nr XXIII/159/2020 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Dzikowiec na lata 2020-2024 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

42.  uchwała nr XXIII/160/2020 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

najmu oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu 

Kadry Zrealizowana 

43.  uchwała nr XXIII/161/2020 w sprawie 

użytku ekologicznego 

 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, 

rolnictwa leśnictwa, 

ochrony 

środowiska, 

gospodarki 

gruntami  

i nieruchomościami 

Obowiązująca 

44.  uchwała nr XXIII/162/2020 w sprawie 

użytku ekologicznego 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, 

rolnictwa leśnictwa, 

ochrony 

środowiska, 

gospodarki 

gruntami  

i nieruchomościami  

Obowiązująca 

45.  uchwała nr XXIII/163/2020 w sprawie 

zmiany uchwały Nr XLIII/306/2010 

Rady Gminy Dzikowiec z dnia 26 maja 

2010 r. w sprawie użytku ekologicznego 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, 

rolnictwa leśnictwa, 

ochrony 

środowiska, 

gospodarki 

gruntami  

Obowiązująca 
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i nieruchomościami 

46.  uchwała nr XXIV/164/2020 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na 2020 r.; 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

47.  uchwała nr XXIV/165/2020 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Dzikowiec na lata 2020-2024 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana  

48.  uchwała nr XXIV/166/2020 w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta 

stanowiącej podstawę do obliczenia 

podatku rolnego na obszarze Gminy 

Dzikowiec w 2021 roku 

Referat podatków Obowiązująca 

49.  uchwała nr XXIV/167/2020 w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Wilcza Wola 

Inwestycje UG 

Dzikowiec 

Obowiązująca 

50.  uchwała nr XXIV/168/2020 w sprawie 

uchwalenia rocznego programu 

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie na 2021 rok 

Pracownik ds. 

sportu 

Obowiązująca 

51.  uchwała nr XXIV/169/2020 w sprawie 

wyrażenia zgody na przekazanie zadania  

z zakresu publicznego transportu 

zbiorowego i zawarcie porozumienia 

Stanowisko ds. 

gospodarki 

odpadami 

komunalnymi 

Obowiązująca 

52.  uchwała nr XXIV/170/2020 w sprawie 

likwidacji placówek wsparcia dziennego  

w formie opiekuńczo – specjalistycznej 

w Gminie Dzikowiec  

 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Zrealizowana 

53.  uchwała nr XXV/171/2020 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na 2020 r.; 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

54.  uchwała nr XXV/172/2020w sprawie 

uchwała budżetowa na rok 2021 Gminy 

Dzikowiec 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

55.  uchwała nr XXV/173/2020 w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Dzikowiec na lata 

2021 – 2025 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

56.  uchwała nr XXV/174/2020 w sprawie 

udzielenia w roku 2021 pomocy 

finansowej dla powiatu kolbuszowskiego 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

57.  uchwała nr XXV/175/2020 w sprawie 

udzielenia w roku 2021 pomocy 

finansowej dla Województwa 

Podkarpackiego 

Referat finansów  

i budżetu 

Obowiązująca 
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58.  uchwała nr XXV/176/2020 w sprawie 

wyrażenia zgody na powierzenie zadania 

Gminie Miastu Rzeszów 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

59.  uchwała nr XXV/177/2020 w sprawie 

określenia stawek dopłat w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków 

Zakład Usług 

Komunalnych 

Obowiązująca 

60.  uchwała nr XXV/178/2020 w sprawie 

uchwalenia IV zmiany Studium 

uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Dzikowiec 

Pracownik ds. 

budownictwa  

Obowiązująca 

61.  uchwała nr XXV/179/2020 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr 

1/2019 w miejscowości Wilcza Wola – 

etap I 

Pracownik ds. 

budownictwa 

Obowiązująca 

62.  uchwała nr XXV/180/2020 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr 

2/2019 w miejscowości Dzikowiec 

Pracownik ds. 

budownictwa 

Obowiązująca 

63.  uchwała nr XXV/181/2020 w sprawie 

uchwalenia planu pracy Rady Gminy 

Dzikowiec na rok 2021 

Biuro Obsługi Rady Obowiązująca 

64.  uchwała nr XXV/182/2020 w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji 

Stałych Rady Gminy Dzikowiec na rok 

2021 

Biuro Obsługi Rady Obowiązująca 

 

1.4. Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Dzikowiec w 2020 roku 

Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy na koniec 2020 r. ogółem  

(zarówno na cały etat jak i na część) na umowę o pracę wynosił  24 osoby.  

W tutejszym urzędzie w minionym roku stosunek pracy został nawiązany  

z czterema osobami. W ramach współpracy Urzędu Gminy Dzikowiec  

z Powiatowym Urzędem Pracy w Kolbuszowej w roku 2020 jedna osoba odbyła 

sześciomiesięczny staż po którym zgodnie z zobowiązaniem została zatrudnione na minimum 

3 mc, natomiast trzy osoby podjęły zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych  

współfinansowanych z PUP Kolbuszowa. 

W 2020 r. roku stosunek pracy ustał z sześcioma pracownikami, z czego w dwóch 

przypadkach w związku z przejściem na emeryturę. 

W roku 2020 jak i w latach poprzednich tutejszy Urząd umożliwiał realizację praktyk 

uczniowskich oraz studenckich. 
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Realizując obowiązek wynikający z ustawy prawo geodezyjne  

i kartograficzne w roku 2020  tutejszy urząd nadał 30 numerów porządkowych na 

nieruchomości, na podstawie wniosku właściciela nieruchomości. 

 

1.5. Jednostki gminy 

W celu realizacji działań Gminy na jej terenie działają następujące jednostki 

organizacyjne: 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

•  Zakład Usług Komunalnych, 

•  Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Dzikowcu, 

•  Zespół Szkół w Dzikowcu, 

•  Szkoła Podstawowa w Kopciach, 

•  Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli, 

•  Szkoła Podstawowa w Lipnicy, 

•  Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu , 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu, 

•  Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach, 

•  Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica w Spiach i w Mechowcu. 

• Klub Dziecięcy „ Magiczny Zakątek” w Lipnicy  

 

 DEMOGRAFIA  

W 2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego  sporządzono 102 akty stanu cywilnego 

(urodzeń, małżeństw i zgonów), uzupełniono lub sprostowano 77 aktów stanu cywilnego, 

naniesiono 314 wzmianek dodatkowych przy aktach małżeństwa (o rozwodzie, o zgonie 

współmałżonka lub o zmianie nazwy miejsca zdarzenia), wydano 680 odpisów aktów stanu 

cywilnego, wydano 43 zaświadczenia lub zezwolenia, sporządzono 476 przypisków przy 

aktach stanu cywilnego (o zgonie, o zawarciu małżeństwa, o rozwodzie), wydano 3 decyzje  

w sprawie zmiany imion i nazwisk, a także przeniesiono  

z wersji papierowej do systemu elektronicznego 1377 aktów stanu cywilnego.  

W zakresie ewidencji ludności czynności dotyczyły: zgłoszeń zameldowania  

i wymeldowania, wyjazdu za granicę, których w 2020 roku było 132 oraz udostępniania danych 

i wydawania zaświadczeń, których było w sumie 198. Nadano również 25 numerów PESEL. 

W zakresie dowodów osobistych: wydano 333 dowody osobiste, przyjęto 58 zgłoszeń  

o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz unieważniono 25 dowodów osobistych  

z powodu zmiany danych. 

W systemie PESEL sprawdzono i usunięto 3631 niezgodności z danymi w rejestrze 

mieszkańców  i w aktach stanu cywilnego. 

Za wykonanie wszystkich wyżej wymienionych czynności otrzymano dotację celową  

z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego  w wysokości 90224,00 zł, która w 2020 roku była 

wyższa o ponad 27 000 zł od tej w roku 2019. 

Dział ewidencji ludności jest odpowiedzialny również za organizację kwalifikacji 

wojskowej. Stawiennictwu do kwalifikacji w 2020 roku podlegało 41 mężczyzn rocznika 
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podstawowego oraz 23 mężczyzn rocznika starszego. Spośród wezwanych na kwalifikację nie 

stawiło się 32 mężczyzn.  

Dział ewidencji ludności prowadzi również rejestr wyborców oraz centralny  rejestr 

informacji dodatkowych o osobach wpisanych na wniosek do rejestru i skreślonych z rejestru, 

które to rejestry aktualizowane są na bieżąco. 

 
 

 FINANSE  

 

Podstawą gospodarki finansowej gminy jest budżet. Budżet gminy jest rocznym planem 

dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki. 

Planowane dochody w uchwale budżetowej na 2020 rok wynosiły 31 870 000,00 zł, 

natomiast na koniec 2020 roku plan dochodów osiągnął kwotę 36 187 893,84  zł, tj.  

o 4 317 893,84 zł wyższą w związku z wprowadzanymi zmianami budżetu gminy przez 

podejmowanie  zarządzeń  wójta gminy i uchwał rady gminy. 

 

3.1. Dochody 

Wykonano dochody w wysokości 36 697 861,85 zł tj. 101,41 % planowanej kwoty dochodów 

ogółem, w tym:  

• dochody bieżące wykonano w wysokości 33 417 911,36 zł tj. 91,06 % dochodów ogółem; 

• dochody majątkowe wykonano 3 279 950,49 zł tj. 8,94 % dochodów ogółem. 

 
Wykres nr 1. Procentowy udział poszczególnych dochodów w działach  do dochodów ogółem 

zrealizowanych w 2020 roku. 

0,845%

1,626% 0,949% 0,602% 0,174%

0,006% 8,765%

44,863%

4,533%

0,00033%

4,457%

0,461%

29,609%

3,088%
0,022%DOCHODY

Rolnictwo i łowiecko

Transport i łączność

Gospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądowinictwa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
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3.2. Wydatki 

Planowane wydatki w uchwale budżetowej na 2020 rok wynosiły 32 270 000,00 zł, 

natomiast na koniec 2020 roku plan wydatków osiągnął kwotę 37 457 988,31 zł, tj.  

o 5 187 988,31 zł wyższą w związku z wprowadzanymi zmianami przez zarządzenia wójta 

gminy i uchwały rady gminy. 

Wykonano wydatki w wysokości 33 376 984,86 zł tj. 89,11 % planowanej kwoty wydatków 

ogółem, w tym:  

• wydatki bieżące wykonano w wysokości 29 054 867,19 zł tj. 87,05 % dochodów ogółem; 

• wydatki majątkowe wykonano 4 322 117,67 zł  tj.  12,95 % dochodów ogółem. 

 
Wykres nr 2.  Procentowy udział poszczególnych wydatków w działach do wydatków  ogółem 

zrealizowanych w 2020 roku. 

 

Wydatki bieżące i majątkowe były realizowane w sposób oszczędny i celowy, a ich 

realizacja przebiegała prawidłowo.  

W związku z tym, iż w 2020r. kredytu nie zaciągnięto, zadłużenie gminy z tytułu 

zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 

2 600 000,00 zł. Pierwotna kwota kredytu w Banku PEKAO BP Rzeszów 3 400 000,00 zł. 
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Rodzina

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna i sport
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spłacono 800 000,00 zł. Na koniec 2020 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych. 

Łączna kwota długu stanowi 7,08% zrealizowanych dochodów. Gmina Dzikowiec na koniec 

2020 r. nie posiada  żadnych poręczeń i gwarancji. 

Stan należności  Gminy Dzikowiec na koniec 2020 r. wynosił  3 926 828,87 zł, w tym: 

• depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 3 401 189,37 zł 

• należności wymagalne – 438 712,24 zł, 

• pozostałe należności  – 86 927,26 zł. 

 

3.3. Przychody i rozchody zrealizowane w 2020 roku 

 
 

Przychody 
 

 

Plan po 

zmianach  

 

Wykonanie 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 

w odrębnych ustawach 

 

 

 

2 846,28 

 

 

 

2 846,28 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 

 

 

228 502,99 

 

 

 

228 502,99 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  

1 038 745,20 

 

1 038 745,20 

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków 

publicznych 

 

0,00 

 

11 995,00 

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  

1 300 000,00 

 

0,00 

  OGÓŁEM:  

2 570 094,47 

 

1 282 089,47 

 

Rozchody 
 

 

Plan  

 

Wykonanie 

 

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 

 

1 300 000,00 

 

1 300 000,00 

Tabela: Zestawienie przychodów i rozchodów za 2020 r. 

 

3.4. Wykonanie wydatków za 2020 rok na przedsięwzięcia realizowane 

w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa 

Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia  Wykonanie 

Sołectwo Dzikowiec 

 

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 

Dzikowiec 
10 601,80 

Zakup sprzętu dla OSP Dzikowiec 5 000,00 
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Wykonanie stojaków i zadaszeń na rowery 

dla uczniów Szkoły Podstawowej w 

Dzikowcu 

16 000,00 

Zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego 

w Dzikowcu 
11 999,04 

Ogółem: 43 600,84 

Sołectwo Nowy Dzikowiec 

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 

Nowy Dzikowiec 
10 000,00 

Zakup wyposażenia do budynku gminnego 

wielofunkcyjnego  

w Nowym Dzikowcu 

5 906,79 

Remont ogrodzenia budynku gminnego 

w Nowym Dzikowcu (OZ) 
7 196,16 

Ogółem: 23 102,95 

Sołectwo Mechowiec 

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 

Mechowiec 
7 915,55 

Zakup umundurowania dla drużyny żeńskiej 

OSP w Mechowcu 
6 750,00 

Prace remontowe w  Zespole Szkolno-

Przedszkolnym Nr 1 w Mechowcu  
20 000,00 

Zakup strojów ludowych dla KGW 

„Prymule” w Mechowcu  
3 000,00 

Ogółem: 37 665,55 

Sołectwo Lipnica 

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 

Lipnica 
20 601,80 

Zakup sprzętu dla OSP w Lipnicy 3 000,00 

Prace remontowe w Szkole Podstawowej 

w Lipnicy 
10 000,00 

Doposażenie placu zabaw przy Klubie 

Dziecięcym „Magiczny Zakątek” w Lipnicy  
9 843,00 

Ogółem: 43 444,80 

Sołectwo Płazówka 

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 

Płazówka 
5 342,15 

Remont bramy wjazdowej i podjazdu do 

garażu  OSP w Płazówce 
8 000,00 

Ogółem: 13 342,15 

Sołectwo Kopcie 

Remont dróg gminnych  na terenie sołectwa 

Kopcie 
9 000,00 

Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki 

OSP w Kopciach 
2 000,00 

Prace remontowe w Szkole Podstawowej 

w Kopciach 
20 000,00 

Wykonanie nawodnienia boiska sportowego 

w Kopciach 
9 244,00 

Ogółem: 40 244,00 
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Sołectwo Wilcza Wola 

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 

Wilcza Wola 
10 601,80 

Doposażenie budynku wielofunkcyjnego 

w Wilczej Woli 
9 028,91 

Remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej 

w Wilczej Woli 
23 000,00 

Ogółem: 42 630,71 

Sołectwo Spie 

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 

Spie 
19 634,04 

Prace remontowe w Szkole Podstawowej 

w Spiach 
10 000,00 

Zakup wyposażenia dla PWD „Świetlik” 9 994,42 

Ogółem: 39 628,46 

Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec  283 659,46 

 

 

 WYKONANIE BUDŻETU W ZAKRESIE PODATKÓW I  OPŁAT 

LOKALNYCH  

Do zadań referatu podatków i opłat lokalnych należy prowadzenie spraw w zakresie 

wymiaru, poboru, ewidencji i egzekucji podatków i opłat lokalnych w szczególności: 

prowadzenie całości dokumentacji związanej z wymiarem zobowiązań pieniężnych od osób 

fizycznych i osób prawnych  podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

oraz podatku od środków transportowych tj: 

• naliczenie wymiaru podatku od nieruchomości , podatku rolnego , podatku  leśnego  

i podatku od środków transportowych; 

• prowadzenie ewidencji podatkowej poszczególnych nieruchomości (osoby fizyczne  

i prawne); 

• prowadzenie ewidencji podatkowej poszczególnych nieruchomości (osoby fizyczne  

i prawne); 

• prowadzenie rejestru przypisów i odpisów wymierzonych podatków; 

• załatwianie odwołań dotyczących wymiaru podatków;  

• prowadzenie postępowań podatkowych;  

• sporządzanie projektów uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków oraz druków  

     informacji i deklaracji podatkowych; 

• sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do referatu budżetowo – finansowego  

z wykonania planów dochodów budżetowych za 2020 rok w rozbiciu na: przypisy odpisy 

wpłaty, salda końcowe oraz ustalenia skutków obniżenia górnych stawek podatku, skutków 

udzielonych ulg i zwolnień oraz skutków wydanych decyzji w rozbiciu     na umorzenia 

zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.  
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W 2020 roku w  referacie  podatków i opłat lokalnych wydano:   

• 2 511 decyzji wymiarowych  od osób fizycznych  i przyjęto 76 deklaracje od osób 

prawnych  dotyczących  podatku  rolnego,  podatku od  nieruchomości , podatku  leśnego  

oraz  30 deklaracje od środków transportowych. 

 

• Wpływy do budżetu  z tytułu podatku  i opłat lokalnych  za 2020 rok wynosiły                             

1 121 080,80 zł  i przedstawiają się następująco. 

 

 

4.1. Podatek rolny 

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku rolnym wynoszą ogółem 259 200,00 zł 

a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 248 305,30 zł i w stosunku do planu zostały wykonane 

w 95,80 %.  

Zaległości ogółem w podatku rolnym – 9 358,18 zł. 

 

 

4.1.1. Podatek rolny osoby fizyczne 

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie  - 258 000,00 zł.  

W okresie sprawozdawczym dochody  zostały wykonane w 95,80 % i osiągnęły poziom  

247 166,30 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą: 

9 358,18 zł. 

 

4.1.2. Podatek rolny osoby prawne 

 

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1 200,00 zł. W okresie 

sprawozdawczym dochody  zostały wykonane w  94,92% i osiągnęły poziom  1 139,00 zł. 

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły  0,00 zł  

 

4.2. Podatek leśny 

 

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem – 156 000,00 zł 

a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 154 741,86 zł i w stosunku do planu zostały wykonane 

w 99,19 %.  Zaległości ogółem w podatku leśnym – 1 810,34 zł. 

 

4.2.1. Podatek leśny osoby fizyczne 

 

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 36 000,00 zł i  osiągnęły 

poziom 36 052,86 zł.  W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w  -100,14 %  

Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła -1 790,34 zł. 
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4.2.2. Podatek leśny osoby prawne 

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 120 000,00 zł .W okresie 

sprawozdawczym dochody  zostały wykonane w 98,91 % i osiągnęły poziom- 118 689,00 zł. 

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą,- 20,00  zł.  

 

4.3. Podatek od nieruchomości 

 

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 610 959,00 

zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 638 040,90 zł i w stosunku do planu zostały 

wykonane w  104,43%. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości 19 841,15 zł. 

 

4.3.1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 

 

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 125 000,00 

zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 116,95% i osiągnęły poziom  

146 188,90 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły – 15 

056,15 zł. 

  

4.3.2. Podatek od nieruchomości osoby prawne 

 

Plan dochodów z tytułu podatku od  nieruchomości został określony w kwocie 485 959,00 

zł W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 101, 21 % i osiągnęły poziom  

491 852,00zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 785,00 

zł. 

 

4.4. Podatek od środków transportowych 

 

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą ogółem 

48 200,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą  43 676,00 zł  i w stosunku do planu zostały 

wykonane w   90,61 %. Zaległości w tym podatku wynosiły  -0,00  zł. 

 

4.4.1. osoby fizyczne 

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie                     

46 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody  zostały wykonane w – 90,16  % i osiągnęły 

poziom  - 41 476,00zł.  Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą   

0,00 zł. 

 

4.4.2. osoby prawne 

Plan dochodów z tytułu od środków transportowych został określony w kwocie 2 200,00 zł 

W okresie sprawozdawczym dochody  zostały wykonane w  100,00 % i  osiągnęły poziom  

2 200,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują. 
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4.5. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej  

Przyjęto 783 wniosków  w sprawie zwrotu podatku  akcyzowego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej  i  wydano 783 decyzji  na łączną kwotę  300 816,33zł. 

Sporządzono i przesłano sprawozdanie o udzielonej pomocy w rolnictwie do Systemu 

Rejestracji Pomocy Publicznej. 

 

 

4.6. Opłata  skarbowa 

Zaplanowane w budżecie wpływy z opłaty skarbowej  wynoszą – 18 000,00 zł , a osiągnięte 

dochody wynoszą – 17 305,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w – 96,14 %.  

 

4.7. Nadpłaty  

Nadpłaty to kwota 32 327,37 zł tego: 

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych                                  233,70 zł 

- podatek rolny od osób fizycznych                                                   1 900,56 zł 

- podatek leśny od osób fizycznych                                                      180,89 zł 

- podatek od środków transportowych os. fizyczne                        0,00 zł 

- podatek od nieruchomości os. prawne                                    24 549,00 zł  

- podatek rolny os. prawne                                                                        0,00 zł 

- podatek leśny os. prawne                                                                        0,00 zł 

- opłata za gospodarowanie odpadami                5 463,22 zł 

 

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa: 

 umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę –                       47 182,45 zł 

 

 umorzenia u osób fizycznych wynoszą :                                       33 760,45 zł 

– odsetki od nieterminowych wpłat osób fizycznych  –                   730,00 zł 

– podatek od nieruchomości od osób fizycznych –                          11 049,44 zł 

– podatek rolny od osób fizycznych –                                           5 109,87 zł 

– podatek od leśny od osób fizycznych –                                    588,14 zł  

– podatek od środków transportowych od osób fizycznych  -          16 283,00 zł 

umorzenia u osób prawnych wynoszą                                           13 422,00 zł 

- podatek od nieruchomości -                                                            12 384,00 zł    

- podatek  leśny od osób prawnych –                                                     951,00 zł 

- odsetki od nieterminowych wpłat os. prawne -                                     87,00 zł 

 

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń w 2020 roku była 

bardzo trudna sytuacja materialna podatników, deszcze nawalne , sytuacja epidemiologiczna 

oraz ważny interes publiczny. 

Istotny wpływ na realizację dochodów własnych ma prowadzona polityka podatkowa przez 

gminę. Rada Gminy korzystając z posiadanych kompetencji w zakresie ustalania stawek 

podatkowych realizuje od kilku lat politykę zmierzającą do obniżenia obciążeń fiskalnych 

podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców gminy.  

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych                  

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz.1170) Minister Finansów corocznie ogłasza w formie 

obwieszczenia w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” maksymalne stawki podatków i opłat 
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lokalnych. Natomiast do właściwości Rady Gminy należy ustalenie tych stawek 

obowiązujących na terenie gminy. Uchwalając powyższe stawki na 2020 rok Rada Gminy 

obniżyła maksymalne stawki dostosowując je do możliwości finansowych podatników oraz do 

potrzeb budżetu gminy.  

Dlatego na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat 

lokalnych skutki te obliczone na 31.12.2020  rok wyniosły –   347 660,67  zł. 

 

4.7.1.  Podatek od nieruchomości  

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą– 251 436,00 

zł.    

 

U osób prawnych skutki te wynoszą                                                                64 861,00 zł  

– Ludowy Klub Sportowy „Łęg” Kopcie                                  254,00 zł 

– Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec                                2 713,00 zł 

– OSP                           3 788,00 zł 

– Zakład Usług Komunalnych             1 727,00 zł 

– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)           1 870,00 zł 

– Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)-                        841,00 zł 

– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa –                        758,00 zł  

– Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej –                              52 910,00 zł 

 

U osób fizycznych skutki te wynoszą:                                                           186 575,00 zł   

– budynki mieszkalne rolników –                     17 743,00 zł  

– drogi w gospodarstwach rolnych –                    12 782,00 zł  

– drogi –                  252,00 zł 

     -      grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B                   20 681,00 zł 

            w gospodarstwach  rolnych.                                                                                 

      -    grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp             28 336,00 zł 

– pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych       106 781,00 zł 

 

4.7.2. Podatek rolny  

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: - 31 954,00 zł w tym: 

 

– u osób prawnych skutki te wynoszą                 515,00 zł 

– u osób fizycznych skutki te wynoszą          31 439,00 zł 

 

4.7.3. Podatek od środków transportowych 

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków transportowych 

wynoszą łącznie –  64 270,67zł w tym: 

 

- osoby fizyczne                                                   61 393,67 zł 

- osoby prawne                                                      2 877,00  zł 

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem 610 018,04 zł. 

 

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych 

wynoszą ogółem:  533 650,00 zł w tym: 
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– Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec                         6 364,00 zł 

– Klub Sportowy „Łęg” Kopcie                 654,00 zł 

– Ochotnicze Straże Pożarne                                     9 462,00 zł 

– Zakład Usług Komunalnych                     210 969,00 zł 

– Zakład Wodno-Kanalizacyjny Kolbuszowa            2 276,00 zł 

– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa                      1 045,00 zł                                     

– Gmina Dzikowiec (Oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)               56 067,00 zł 

– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)                   203 800,00 zł 

– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Lipnica)                      43 013,00 zł 

– Pozostałe j.g.u                                                                                      0,00 zł 

 

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób fizycznych 

wynoszą ogółem   76 368,04 zł w tym:  

 

– zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą            44 742,45 zł  

– zwolnienia dróg w gosp. rolnych                                                29 828,00 zł 

– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B  

w gospodarstwach rolnych                                                           1 797,59 zł 

 

 

  

4.8. Opłata eksploatacyjna 

 

Należności z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 7 817,00 zł a  osiągnięte dochody  wynoszą                    

7 817,00  zł co stanowi 100 % wykonania.  

 

 

4.9. Zaświadczenia  

 

Wydano 308 zaświadczeń poświadczających stan majątkowy podatników, oraz stan 

zaległości podatkowych. 

 

 

 INWESTYCJE 

5.1. Realizacja inwestycji Gminnych w 2020 roku 

Realizacja inwestycji przez gminę stanowi główny element jej rozwoju, wyrażany przede 

wszystkim poprzez wzrost konkurencyjności i zaspokajanie potrzeb społeczeństwa. Wydatki 

inwestycyjne w tym kontekście mają zasadnicze znaczenie, wpływają one w istotny sposób 

zarówno na skalę, jak i rodzaj podejmowanych działań inwestycyjnych, zalicza się je do 

najbardziej efektywnych narzędzi wpływania na rozwój regionalny. W swej istocie wydatki 

inwestycyjne umożliwiają oddziaływanie na skuteczność wypełniania zadań publicznych przez 

jednostki samorządu terytorialnego. Wnioskować można, że niezbędność realizacji inwestycji 

przez gminę w kluczowy sposób wpływa na strukturę ponoszonych przez nią wydatków.  

Na terenie Gminy Dzikowiec w 2020 roku zrealizowanych zostało 22 inwestycji. 

Największy procent wydatków inwestycyjnych 35 % stanowiły zadania w dziale transportu 
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i łączności. Następnie 33 % to zadania z działu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz  

24 % z działu oświaty i wychowania, a 8 % dział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. 

5.1.1. Inwestycje w zakresie transportu i łączności 

W celu polepszenia infrastruktury  technicznej, poprawy bezpieczeństwa oraz podniesienia 

estetyki przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dzikowiec wybudowano nowe odcinki 

chodników dla pieszych o łącznej długości 1 181 m. Chodniki były realizowane przez powiat 

kolbuszowski, przy dofinansowaniu z Gminy Dzikowiec.  

Nowe odcinki chodników dla pieszych powstały przy drogach powiatowych: 

 - Lipnica: 

● przy drodze powiatowej nr 1204 R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – 

Raniżów – Głogów Małopolski, chodnik o długości 819 metrów z kostki 

brukowej; 

-Mechowiec:  

● przy drodze powiatowej nr 1218 R Kolbuszowa Dolna – Kopcie, chodnik  

z kostki brukowej o długości 362 metrów. 

 
Fot. Wykonany chodnik w miejscowości Lipnica. 

W celu polepszenia infrastruktury i transportu oraz komfortu poruszania się po drogach  

w Gminie Dzikowiec, przy udziale Funduszu Dróg Samorządowych zostały wykonane 

przebudowy i remonty dróg gminnych: 

Dzikowiec: 

●  droga gminna nr 104 322 R, ul. Ogrodowa; wykonanie podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego oraz nawierzchni bitumicznej o długości 352,41 metra wraz  

z poboczami z tłucznia kamiennego; 

● droga gminna nr 104 314 R Dzikowiec – Lipnica; wykonanie podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego oraz nawierzchni bitumicznej o długości 569,60 metra wraz  

z poboczami z tłucznia kamiennego; 

● droga gminna nr 104 311 R ul. Cicha; wykonanie nawierzchni bitumicznej o długości 

245,00 metra wraz z poboczami z tłucznia kamiennego; 
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Mechowiec: 

• droga gminna nr 104 259 R Mechowiec – Zagrody Mechowieckie; wykonanie 

nawierzchni bitumicznej o długości 990,00  metrów wraz z poboczami z tłucznia 

kamiennego; 

 

Wilcza Wola: 

• droga gminna nr 104 251 R Wilcza Wola – Sudoły; wykonanie nawierzchni bitumicznej 

o długości 990,00  metrów wraz z poboczami z tłucznia kamiennego; 

 
Fot. Wykonana przbudowa drogi nr 104 314 R Dzikowiec – Lipnica 

 
Fot. Wykonany remont drogi gminnej nr 104 259 R Mechowiec – Zagrody 

Mechowieckie 
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Gmina Dzikowiec przekazała środki w wysokości 69 620,53 zł dla Powiatu 

Kolbuszowskiego w celu remontu drogi powiatowej Nr 1212 R Lipnica-Dzikowiec-Lipnica  

w km 0+119-1+190 w miejscowości Lipnica. Inwestycja ta została dofinansowana w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych. 

Przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Podkarpackiego w wysokości 

72 000,00 zł zmodernizowane zostały drogi dojazdowe do pól w miejscowości Wilcza Wola  

i Nowy Dzikowiec. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnie z tłucznia kamiennego  

o łącznej długości 1150 metrów. Całkowity koszt niniejszej inwestycji wyniósł 88 494,45 zł. 

 
Fot. Wykonana droga dojazdowa do pól w miejscowości Wilcza Wola 

 
Fot. Wykonana droga dojazdowa do pól w miejscowości Nowy Dzikowiec 
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W 2020 roku Gmina Dzikowiec wykonała kilka projektów budowy, przebudowy lub 

remontu dróg gminnych, które planuje się wykonać w przeciągu kilku najbliższych lat. 

W miejscowościach Płazówka i Wilcza Wola powstały nowe oświetlenia uliczne oraz 

zostały wykonane projekty przebudowy, budowy i rozbudowy oświetleń ulicznych na terenie 

Gminy Dzikowiec. 

Łączny koszt inwestycji w zakresie działu transport wyniósł  1 513 008,00 PLN. 

Z czego z budżetu gminy pokryto wydatki w kwocie  916 208,00 PLN. 

 

5.1.2.  Inwestycje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 

W 2020 roku kontynuowano prace budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rozbudowa, przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach”. Do końca roku 2020 

udało się wykonać rozbiórkę części budynku, wykonać fundamenty, ściany nośne i działowe, 

więźbę dachową wraz z przykryciem, zamontowano drzwi zewnętrzne oraz okna.  Realizacja 

zadania będzie trwać do roku 2021 roku. Termin zakończenia prac to 31.12.2021 rok. Zadanie 

inwestycyjne zostało dofinansowane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w kwocie 565 328,00 PLN. 

 
Fot. Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach 
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Fot. Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach 

Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę Dzikowiec w 2020 roku była 

rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzikowcu. W ramach tego zadania zostało wykonane 

oświetlenie zewnętrzne parku oraz zamontowano ławki parkowe. 

Ogólny koszt w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniósł 1 417 382,05 

PLN, z czego z budżetu Gminy wydatki wynosiły 852 054,05 PLN. 

 

5.1.3. Inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

W celu zmniejszenia ilości ścieków odprowadzanych do gruntu, a tym samym do wód 

powierzchniowych i cieków wodnych Gmina zaangażowała znaczną część wydatków 

inwestycyjnych w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Udało wybudować się sieci 

kanalizacyjne i wodociągowe w miejscowościach Dzikowiec oraz Wilcza Wola. Projekt został 

dofinansowany środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 115 895,00 PLN. 
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Fot. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Wilcza Wola w 

trakcie realizacji 

W 2020 roku zostały wykonane projekty przebudowy, budowy i rozbudowy kanalizacji 

sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dzikowiec. 

W ubiegłym roku  została wykonana modernizacja szafy sterowniczej stacji podnoszenia 

ciśnienia wody w Wilczej Woli oraz zakupiono mobilny zestaw do dezynfekcji sieci 

wodociągowej.  

W całości Gmina wydała 316 031,56 PLN, z czego 200 136,56 PLN to wydatki  

z budżetu Gminy Dzikowiec. 

 

5.1.4.  Inwestycje w zakresie oświaty i wychowania 

W celu stworzenia estetycznego oraz bezpiecznego miejsca do uprawiana sportu Gmina 

Dzikowiec realizowała w 2020 roku zadanie pn.:” Remont sali gimnastycznej przy Zespole 

Szkół w Dzikowcu”. W ramach tej inwestycji zrealizowano prace polegające na całkowitym 

remoncie ścian i podłóg sali gimnastycznej, korytarzy, szatni i łazienek, czyszczenie  

i lakierowanie parkietu oraz urządzeń gimnastycznych, wykonanie stolarki okiennej  
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i drzwiowej oraz termomodernizację sali gimnastycznej. Koszt zadania inwestycyjnego 

wyniósł 1 004 164,93 PLN. Gmina Dzikowiec uzyskała na to zadanie dofinansowanie  

z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa Polska 2019” w kwocie 567 400,00 

złotych. 

 
Fot. Wykonany remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dzikowcu 

 
Fot. Wykonany remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dzikowcu 
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W 2020 roku wykonano również stojaki i zadaszenia na rowery dla uczniów Szkoły 

Podstawowej w Dzikowcu, zadanie to było finansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa 

Lipnica.  

W ramach przygotowania inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa zadania 

pn.: „Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz terenowych urządzeń sportowych 

przy Szkole Podstawowej w Lipnicy”. W 2020 roku podpisano umowę z Ministerstwem 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie niniejszego zadania 

inwestycyjnego w wysokości 68,6 % całkowitych kosztów. 

 

5.2 Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Dzikowiec w 2020 roku 

Lp. Nazwa zadania 

Koszty 

poniesione 

 i do 

poniesienia  

w PLN 

 

Uzyskane 

dofinansowanie 

w PLN 

 

Uwagi 

I. Inwestycje w zakresie transportu i łączności 

I.1 

Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1218 R 

Kolbuszowa Dolna-Kopcie 

w km 4+886-5+193,50 oraz 

w km 5+208-5+570 

polegająca na budowie 

chodnika dla pieszych w 

miejscowości Mechowiec 

101 018,11 - 

Przekazano dotacje dla 

Starostwa Powiatowego 

w Kolbuszowej. 

I.2 

Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1204 R 

Majdan Królewski-Kopcie-

Lipnica-Raniżów-Głogów 

Małopolski w km 14+706-

15+525 polegająca na  

budowie chodnika dla 

pieszych w miejscowości 

Lipnica 

170 556,07 - 

Przekazano dotacje dla 

Starostwa Powiatowego 

w Kolbuszowej. 

I.3 

Remont drogi powiatowej 

Nr 1212 R Lipnica-

Dzikowiec-Lipnica w km 

0+119-1+190 w 

miejscowości Lipnica 

 

69 620,53 

 

- 

Przekazano dotacje dla 

Starostwa Powiatowego 

w Kolbuszowej. 



35 

 

I.4 
Budowa, przebudowa dróg 

gminnych. 
115 399,30 - 

Wykonano projekty budowy, 

rozbudowy, przebudowy dróg 

gminnych na terenie gminy. 

I.5 

Przebudowa dróg 

gminnych na terenie Gminy 

Dzikowiec. 

468 453,55 275 900,00 

Dofinansowano w ramach 

Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

Zadanie zakończono. 

I.6 
Remont dróg gminnych na 

terenie Gminy Dzikowiec. 
423 743,94 248 900,00 

Dofinansowano w ramach 

Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

Zadanie zakończono. 

I.7 

Modernizacja dróg 

dojazdowych do gruntów 

rolnych. 

88 494,45 72 000,00 

Dofinansowano z budżetu 

Województwa 

Podkarpackiego. 

Zadanie zakończono. 

I.8 

Budowa i przebudowa 

oświetlenia ulicznego w 

Nowym Dzikowcu.  

12 000,00 - 

Wykonano koncepcję budowy 

i przebudowy oświetlenia 

ulicznego. 

I.9 
Budowa oświetlenia 

ulicznego w Płazówce. 
7 034,92 - Zadanie zakończono. 

I.10 
Budowa oświetlenia 

ulicznego w Wilczej Woli. 
46 687,13 - Zadanie zakończono. 

I.11 

Budowa i przebudowa 

oświetlenia ulicznego na 

terenie Gminy Dzikowiec. 

10 000,00 - 

Wykonano projekty budowy, 

przebudowy oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy. 

II. Inwestycje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 

II.1 

Rozbudowa  

i przebudowa budynku 

wielofunkcyjnego  

w Kopciach 

1 349 982,05 565 328,00 

Dofinansowano w ramach 

Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 

Zadanie w trakcie realizacji. 

II.2 

Rewaloryzacja 

zabytkowego parku w 

Dzikowcu 

67 400,00 - 

Wykonanie oświetlenia 

zewnętrznego w zabytkowym 

parku w Dzikowcu oraz 

montaż ławek. 

III. Inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

III.1 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości 

Dzikowiec i Wilcza Wola 

273 618,56 115 895,00 

Dofinansowano w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zadanie zakończono. 
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III.2 

Budowa i przebudowa 

kanalizacji na terenie 

Gminy Dzikowiec. 

6 300,00 - 

Wykonano dokumentacje 

techniczne budowy i 

przebudowy kanalizacji. 

III.3 

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz sieci 

wodociągowej w 

miejscowości Dzikowiec 

7 700,00 - 
Wykonano mapę do celów 

projektowych. 

III.4 

Wykonanie modernizacji 

szafy sterowniczej stacji 

podnoszenia ciśnienia wody 

w Wilczej Woli. 

16 543,50  - Zadanie zakończono. 

III.5 

Mobilny zestaw do 

dezynfekcji sieci 

wodociągowej. 

11 869,50 - Zadanie zakończono. 

V.  Oświata i wychowanie 

V.1 

Wykonanie stojaków i 

zadaszeń na rowery dla 

uczniów Szkoły 

Podstawowej w Dzikowcu. 

16 000,00 - 

 

Zadanie sfinansowano w 

ramach Funduszu Sołeckiego 

Sołectwa Dzikowiec. 

Zadanie zakończono. 

 

V.2 

Remont sali gimnastycznej 

przy Zespole Szkół w 

Dzikowcu 

1 004 164,93 567 400,00 

Dofinansowano w ramach 

programu „Sportowa Polska – 

Program rozwoju lokalnej 

infrastruktury sportowej – 

EDYCJA 2019” 

Zadanie zakończono. 

V.3 

Budowa boiska 

piłkarskiego i 

wielofunkcyjnego oraz 

terenowych urządzeń 

sportowych przy Szkole 

Podstawowej w Lipnicy. 

12 300,00 - 
Wykonano dokumentację 

projektową zadania, 

V.4 

Zakup altany dla 

uczestników 

Środowiskowego Domu 

Samopomocy. 

19 000,00 - Zadanie zakończono. 

Ogółem 4 297 886,54 1 845 423,00  
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 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

 Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Dzikowiec odbywa się na podstawie 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeń do tej ustawy. 

 Stan mienia gminnego Gminy Dzikowiec przedstawia informacja o stanie mienia 

Gminy Dzikowiec.  

 Zawiera ona całościowe informacje dotyczące składników mienia gminnego Gminy 

Dzikowiec tj; gruntów, nieruchomości zabudowanych (budynków i budowli)  

w poszczególnych miejscowościach, sieci dróg, jak również składników ruchomych  

(samochodów, ciągników ).  

 W 2020 roku wystawiono do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości położone w Dzikowcu i Nowym Dzikowiec (Plebańskie) oraz w miejscowości 

Wilcza Wola. 

 W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych sprzedano następujące 

nieruchomości gruntowe: 

Dzikowiec i Nowy Dzikowiec 

• nieruchomość składająca się z działek:  66/10 i 1068/14 o powierzchni  0,1223 ha. Cena 

osiągnięta w przetargu to kwota: 47 980,00 zł 

• nieruchomość składająca się z działek: 66/9 i 1068/13 o powierzchni 0,1223 ha. Cena 

osiągnięta w przetargu to kwota: 48 000,00 zł 

Wilcza Wola 

• nieruchomość składająca się z działki: 2828/150 o  powierzchni 0,1250 ha. Cena 

osiągnięta w przetargu to kwota: 35 900,00 zł 

• nieruchomość składająca się z działki: 2828/151 o  powierzchni 0,1250 ha. Cena 

osiągnięta w przetargu to kwota: 35 900,00 zł 

• nieruchomość składająca się z działki: 2828/152 o  powierzchni 0,1250 ha. Cena 

osiągnięta w przetargu to kwota: 35 910,00 zł 

• nieruchomość składająca się z działki: 2828/153 o  powierzchni 0,1250 ha. Cena 

osiągnięta w przetargu to kwota: 35 860,00 zł 

• nieruchomość składająca się z działki: 2828/155 o  powierzchni 0,1250 ha. Cena 

osiągnięta w przetargu to kwota: 35 860,00 zł 

 

 Przekazano zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 30 

kwietnia 2020r. w drodze darowizny na rzecz Powiatu Niżańskiego nieruchomość gruntową 

oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Wilcza Wola numerem działki 3612/1 pod drogę 

powiatową – uregulowanie zgodnie z zarządcą drogi. 

 Zakupiono nieruchomość gruntową pod budowę boiska sportowego przy Szkole 

Podstawowej w Lipnicy – działka numer 3723/2 o powierzchni 0,18 ha. 

 Zakupiono również grunt pod poszerzenie drogi gminnej Kopcie – Żarkowina 

w miejscowości Kopcie – działka numer741/1 o powierzchni 0,0125 ha. 

 Dokonano zamiany gruntów w wyniku której Gmina Dzikowiec stała się właścicielem 

nieruchomości gruntowej położonej w sołectwie Spie – miejsce postojowe w obrębie kościoła 

parafialnego. 
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 Na bieżąco są prowadzone sprawy dotyczące uregulowań prawnych działek 

i nieruchomości na rzecz Gminy Dzikowiec. Są to sprawy trudne, często prowadzone w sądach, 

jeżeli nie ma możliwości w postępowaniach cywilnych, czy administracyjnych. Dotyczy to np. 

sprawy nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1229  

w Dzikowcu przez zasiedzenie pod budynkiem szkoły, gdzie sprawa w Sądzie Rejonowym  

w Kolbuszowej I Wydział Cywilny trwa od października 2016 roku. Postępowanie w toku. 

 W miesiącu lutym 2019r. został złożony wniosek do Sądu Rejonowego 

w Kolbuszowej I Wydział Cywilny o stwierdzenie nabycia nieruchomości pod częścią Szkoły 

Podstawowej w Lipnicy - część działki numer 3721.  

 Postępowanie Sądu Rejonowego w Kolbuszowej I Wydział Cywilny zakończyło się 

postanowieniem z dnia 2 marca 2021r., sygn. akt I Ns 37/19 stwierdzeniem, iż Gmina 

Dzikowiec z dniem 15 września 2011r. nabyła własność nieruchomości gruntowej oznaczonej 

jako działka nr ewid. 3721/1 o powierzchni 0,1534 ha przez zasiedzenie. 

 

 

 DROGI 

7.1. Drogi 

  Sieć drogowa na terenie Gminy Dzikowiec dzieli się na następujące kategorie dróg: 

• drogi wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości: 52,6 km; 

• drogi gminne o łącznej długości: 98,78 km; 

 

  SĄ TO DROGI PUBLICZNE ZARZĄDZANE PRZEZ WÓJTA GMINY 

DZIKOWIEC ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 21 MARCA 1985R.  

O DROGACH PUBLICZNYCH. 

 Na terenie gminy mamy jeszcze drogi gminne wewnętrzne ( osiedlowe ) oraz drogi 

rolnicze ( dojazdowe do pól ). 

 Drogi gminne są utrzymywane poprzez prowadzone remonty nawierzchni lub ich 

przebudowę. Najwięcej trudności jest z utrzymaniem dróg o nawierzchni żwirowej – 

tłuczniowej. Często na wskutek niesprzyjających warunków atmosferycznych    ( opadów 

deszczu ) w nawierzchni powstają liczne wyboje - koleiny i remont trzeba powtarzać 

kilkakrotnie. W miarę posiadanych środków finansowych na drogach gminnych są 

wykonywane nawierzchnie asfaltowe. Rozwiązuje to utrzymanie drogi na wiele lat.  

 

W 2020 roku nową nawierzchnię asfaltową położono na drogach: 

• na osiedlu w Dzikowcu, ulica Cicha o długości 245 mb – wartość wykonanych robót: 

40 815,08 zł 

• droga gminna Mechowiec – Zagrody Mechowieckie w miejscowości Mechowiec  

o długości 990 mb – wartość wykonanych robót: 186 320,28 zł 

• droga gminna Wilcza Wola – Sudoły w sołectwie Spie o długości 990 mb – wartość 

wykonanych robót: 187 796,28 zł 
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• droga gminna Nowy Dzikowiec – osiedle ( ulica Ogrodowa ) w miejscowości Nowy 

Dzikowiec i Dzikowiec o długości 352,19 mb – wartość wykonanych robót: 151 675,64 

zł 

• droga gminna Dzikowiec - Plebańskie ( ulica Plebańska ) w miejscowości Dzikowiec  

o długości 569,60 mb – wartość wykonanych robót: 308 236,71 zł. 

 

 Część dróg gminnych jest utrzymywana ze środków finansowych funduszy sołeckich 

danego sołectwa. Są to nieduże środki finansowe, ale dzięki nim można wyremontować 

nawierzchnię odcinków dróg, które są intensywnie wykorzystywane  i uczęszczane przez 

mieszkańców. 

 Sołectwa w funduszach sołeckich w 2020 roku wyasygnowały na remonty dróg 

gminnych środki finansowe w kwocie łącznej: 93 706,15 zł. 

W roku 2020 został złożony wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont dróg 

rolniczych, dojazdowych do gruntów rolnych na terenie sołectw Nowy Dzikowiec i Spie.  

 Dzięki uzyskanym środkom finansowym i wkładu własnego gminy zostały 

wyremontowane drogi dojazdowa do pól w miejscowości Wilcza Wola ( sołectwo Spie ) o 

długości 400 mb – wartość robót: 30 750,00 zł/brutto  i Nowy Dzikowiec o długości 750 mb – 

wartość robót: 57 656,25 zł/brutto. 

 Drogi gminne – publiczne  zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 

oraz ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  są objęte rocznymi i pięcioletnimi 

okresowymi przeglądami stanu technicznego. Również w roku 2020 takie przeglądy dróg 

gminnych przez osoby mające uprawnienia do ich przeprowadzenia zostały wykonane. 

 

8.1. Mosty 

 

Na terenie gminy są położone 3 przeprawy mostowe tj; 

• w miejscowości Kopcie w ciągu drogi gminnej Kopcie – Zapole na potoku Olszówka. 

Most posiada konstrukcję żelbetową – płyta monolityczna 

• w miejscowości Wilcza Wola w ciągu drogi gminnej – dojazdowej do pól 

( Rakówki ) na rzece Łęg most o konstrukcji: dźwigary – stalowe belki walcowane, 

pokład drewniany – całkowita długość obiektu: 29,4 mb  

• w miejscowości Wilcza Wola sołectwo Spie ( Kijanki ) w ciągu drogi gminnej – 

dojazdowej do pól na rzece Łęg most o konstrukcji: dźwigary – stalowe belki 

walcowane, pokład drewniany – długość całkowita obiektu: 44,5 mb 

 

 Obiekty mostowe zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane są objęte 

rocznymi przeglądami podstawowymi i pięcioletnimi przeglądami rozszerzonymi stanu 

technicznego. Również w roku 2020 takie przeglądy przez osoby mające uprawnienia do ich 

przeprowadzenia zostały wykonane. 
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 OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Teren Gminy Dzikowiec jest objęty specjalnym obszarem ochrony ptaków Natura 2000 

PLB180005 „Puszcza Sandomierska” – obszar spełniający kryteria obszarów o znaczeniu 

wspólnotowym (OZW), obszarów specjalnej ochrony (OSO). Obszar stanowi bardzo cenną ostoję 

wielu gatunków ptaków. Stwierdzono tu występowanie 43 gatunków ptaków.  

Teren Gminy Dzikowiec w przeważającej części jest objęty również Sokołowsko-

Wilczowolskim Obszarem Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy uchwały Nr 

XXXIX/784/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie 

Sokołowsko Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

z 2013r. poz. 3587 z późn. zm. ).Występowanie tych obszar chroni naszą bardzo piękną przyrodę, 

ale również stwarza to pewne trudności w procesie inwestycyjnym, w uwagi na wiążące się 

z tym różne zakazy - nakazy i niezbędne uzgodnienia z instytucjami zajmującymi się ochroną 

środowiska  i ochroną przyrody, a zwłaszcza Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie.  

W ramach ochrony środowiska prowadzono postępowania administracyjne związane  

z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, odpowiadano na pisma i wnioski  

z różnych instytucji w ramach zadań nałożonych na jednostkę samorządu – Gminę. 

 

 ROLNICTWO 

 

Działaniami w rolnictwie, jak również koordynacją związaną z różnymi wnioskami  

i działaniami zajmują się do tego powołane jednostki i agencje tj.  Ośrodki Doradztwa Rolniczego, 

Izby Rolnicze, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Samorząd gminny nie ma możliwości prawnych w rozdzielaniu i udzielaniu środków 

finansowych dla rolnictwa, jednak aktywnie uczestniczy w różnych działaniach wspierających 

rolników.  

Należy tu wziąć pod uwagę szeroko zakrojone działania związane  

z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci deszczu nawalnego  

w miesiącu czerwcu 2020r. Została uaktywniona  gminna komisja ds. szacowania na terenie 

Gminy Dzikowiec zakresu i wysokości poniesionych strat w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez deszcz nawalny. 

W pracach ww. komisji uczestniczyli przedstawiciele: Podkarpackiej Izby Rolniczej, 

Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz Urzędu Gminy Dzikowiec.  

Szacunki strat wraz ze sporządzeniem odpowiednich protokołów komisja przeprowadziła w 76 

gospodarstwach rolnych z terenu gminy Dzikowiec.  

Sporządzone protokoły wraz z zestawieniami zostały przedłożone Wojewodzie Podkarpackiemu 

do zatwierdzenia i wszystkie mając na względzie ich prawidłowość sporządzenia zostały 

zatwierdzone. Tu należy podziękować przedstawicielom – pracownikom  instytucji zewnętrznych 

– ODR i PIR za zaangażowanie w pracach komisji, jak również pracownikom Urzędu Gminy, 

którzy brali udział w pracach komisji. Praca w komisji była bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, 

wykonywana poza zakresem czynności, jaki obowiązuje na danym stanowisku pracy. 
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Grunty rolne na terenie miejscowości Lipnica, Dzikowiec, Nowy Dzikowiec, Mechowiec  

i Płazówka są objęte urządzeniami melioracyjnymi – drenarka i rowy odwadniające. Gmina 

Dzikowiec na bieżąco współpracuje z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Kolbuszowej 

oraz ze Spółkami Wodnymi na terenie poszczególnych sołectw, które administrują i utrzymują te 

urządzenia melioracyjne - drenarskie.  

Ze środków finansowych gminy są prowadzone badania oznaczeń laboratoryjnych w próbkach 

gleb z użytków rolnych i sadów. Są to przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi  

w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. 

Badania są prowadzone przez Okręgową Stację Chemiczno - Rolniczą w Rzeszowie. 

Gmina Dzikowiec prowadzi współpracę z Kołami Łowieckimi, które posiadają swoje obwody 

łowieckie na terenie naszej gminy. Jest to związane z rocznymi planami łowieckimi, jak również 

odszkodowaniami za straty w uprawach wyrządzone przez zwierzynę łowną, w ramach 

posiadanych  kompetencji. 

Ta współpraca jest bardzo ważna, z uwagi na występowanie chorób m.in. Afrykańskiego Pomoru 

Świń. 

Gmina również współpracuje z Powiatowym Lekarzem Weterynarii  

w Kolbuszowej w kwestiach dotyczących występujących chorób zwierzęcych ( m.in. ASF – 

afrykański pomór świń ), szczepień ochronnych lisów wolno – żyjących przeciwko wściekliźnie, 

przeprowadzanych szkoleń dla rolników i hodowców zwierząt.  

 

 FUNDUSZE SOŁECKIE 

 

Gmina Dzikowiec realizuje przedsięwzięcia funduszu sołeckiego od początku jego 

powstania tj. 2009 roku, gdzie Uchwałą Nr XXXIII/234/2009 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 29 

czerwca 2009r. została wyrażona zgoda na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 

Na 2020 roku zostało uchwalonych przez zebrania wiejskie poszczególnych sołectw 25 

przedsięwzięć na ogólną kwotę: 284 937,77 zł. 

Były to przedsięwzięcia najczęściej związane z remontami dróg gminnych, zakupem 

wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP, remontem budynków gminnych ( ogrodzeń ), obiektów 

szkolnych, zakupem wyposażenia dla szkół i budynków gminnych, wykonaniem stojaków  

i zadaszeń na rowery, doposażeniem placów zabaw, zakupem sprzętów - jak kosiarek do trawy, 

strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich „Prymule” w Mechowcu, wyposażenia świetlic 

wiejskich.   
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Fot. Zadaszenie na rowery w Zespole Szkół w Dzikowcu 

 

 

 LASY STANOWIĄCE MIENIE GMINNE 

 

Łączna powierzchnia lasów na terenie gminy Dzikowiec, w których są prowadzone prace 

gospodarcze wynosi: 126 ha. Przedmiotowe lasy są objęte planami urządzenia lasów 

wykonanymi i zatwierdzonymi przez uprawnione instytucje. Na podstawie planów urządzenia 

lasów jest prowadzona gospodarka leśna. W lasach występuje drzewostan o różnym wieku, tak 

też i rodzaj wykonywanych  prac jest do niego dostosowany.  

 

 ZABYTKI 

 

 Gmina Dzikowiec realizuje zadania związane z zabytkami zgodnie z ustawą  

z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz obowiązującymi 

ustawami w tym zakresie.  

Ważniejsze obiekty zabytkowe na terenie gminy to: 

• zespół dworsko – parkowy w Dzikowcu wraz z parkiem krajobrazowym  

( zabytkowym drzewostanem ) i stawem w sąsiedztwie którego posadowiona jest 

kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena, 

• spichlerz dóbr królewskich ekonomii sandomierskiej, 
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•  zespół kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja BPA w Dzikowcu wraz 

z wystrojem i wyposażeniem, dzwonnicą i kapliczkami w ogrodzeniu oraz plebanią z 

izbą pamięci ks. Prałata Stanisława Sudoła, 

• zespół kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła w Spiach wraz  

z dzwonnicą,  

• pozostałości zespołu dworsko – parkowego w Wilczej Woli.  

 

 Obiekt zespołu dworsko – parkowego jest utrzymywany na bieżąco poprzez utrzymanie 

zieleni, roślin ozdobnych oraz drzewostanu. Zespół dworsko – parkowy w Dzikowcu odzyskał 

dawną świetność i służy mieszkańcom naszej gminy.  

 

 
Fot. Zespół dworsko-parkowy w Dzikowcu  

 

 

 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 284 z póź. zm.) gospodarka odpadami 

komunalnymi na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. Gmina jest zobowiązana do 

zorganizowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych                         

w nieruchomościach położonych na terenie Gminy Dzikowiec.                                              

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych w roku 2020 zajmowała się firma P.H.U. „Zieliński” Zbigniew Zieliński,                  

ul. Klasztorna 27A, 26-035 Raków zgodnie z zawartą umową przetargową .  

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady wskutek prowadzenia 

działalności gospodarczej, zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z firmą wpisaną 

do rejestru działalności regulowanej. 
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Na podstawie złożonych deklaracji na dzień 31.12.2020r. –ilość gospodarstw 

zamieszkanych to 1346 gospodarstw zamieszkujących przez 4067 mieszkańców.  

 Uchwałą Nr XV/102/2019 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 10 grudnia 2019 roku                        

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, Rada Gminy Dzikowiec ustaliła obowiązek zapłaty właścicieli nieruchomości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry, bez wezwania, w terminie                   

do 25 dnia danego miesiąca. 

 Uchwałą Nr XIV/90/2019 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty na terenie Gminy Dzikowiec, Rada Gminy Dzikowiec ustaliła stawkę opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

• od właścicieli nieruchomości, jeżeli odpady gromadzone są i oddawane w sposób 

selektywny, w przypadku gdy nieruchomość nie posiada kompostownika,  w następujących 

wysokościach:  

  21,00 zł za jednego mieszkańca,  

  42,00 zł za dwóch mieszkańców, 

  63,00 zł za trzech mieszkańców, 

  84,00 zł za czterech mieszkańców, 

  105,00 zł za pięciu mieszkańców, 

  126,00 zł za sześciu i więcej mieszkańców, 

• ponadto, ustalono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym w wysokości 2,00 na miesiąc od osoby: 

od właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów                       

w sposób selektywny, w następujących podwyższonych wysokościach: 

 46,00 zł za jednego mieszkańca,  

 92,00 zł za dwóch mieszkańców, 

 138,00 zł za trzech mieszkańców, 

 184,00 zł za czterech mieszkańców, 

 230,00 zł za pięciu mieszkańców, 

 276,00 zł za sześciu i więcej mieszkańców 

Dochody i koszty funkcjonowania systemu. 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

• odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

• tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

• obsługi administracyjnej tego systemu, 

• edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami pokrywano koszty wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty 

utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym. 
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Rok 2020 

• realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku – 918 822,41 złotych 

• realizacja wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku – 891 740,73 złotych 

• stwierdzono nadwyżkę w wysokości 27 081,68 złotych  

 

14.1. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności 

zwierząt w gminie 

Zadaniem własnym Gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. 

Gmina Dzikowiec prowadzi tymczasowy azyl dla bezdomnych psów oraz podpisała umowę na 

zapewnienie opieki ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt ArkaVet Agnieszka 

Narożnowska, Przemyśl. Opiekę medyczną nad zwierzętami prowadzi zgodnie  

z podpisaną umowa gabinet weterynaryjny lek. wet. Jacek Sołtyski.  

W 2020r. 8 psów i 4 koty przebywające w „tymczasowym azylu” znalazły nowy dom.                    

W tymczasowym azylu w 2020r. mieliśmy 21 psów i 4 koty z tego 11 psów trafiło do schroniska 

z którym posiadamy umowę. Na odłowienie i zabezpieczenie bezpańskich zwierząt 

przeznaczono kwotę 10.399,98zł. 

W 2020 r. na „Program opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt” 

zostało przeznaczone 31.000,00 zł z tego wykorzystano 28.721,35zł.  

 

14.2. Działalność regulowana 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Wójt Gminy Dzikowiec 

prowadzi rejestr działalności regulowanej do którego zostały wpisane przedsiębiorstwa 

zajmujące się gospodarka komunalną. Przedsiębiorstwa tylko wpisane do tego Rejestru mogą 

prowadzić działalność na terenie Gminy Dzikowiec. W 2020r. rejestr ten wpisanych było 9 

przedsiębiorstw, które odbierają odpady komunalne z terenu gminy i mogą brać udział  

w przetargach w związku z „systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Dzikowiec”.  

 

14.3. Rejestracja działalności gospodarczej – CEIDG 

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej w roku 2020 obsłużył 95 przedsiębiorców, 

którzy składali swoje wnioski w Urzędzie Gminy. W tym 13 przedsiębiorców założyło swoją 

działalność gospodarczą na terenie Gminy Dzikowiec. 

 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  

 

15.1. Z zakresu ochrony przyrody  

Rozpatrzono 62 wnioski zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, w tym wydano dwie decyzję 

na usunięcie drzew dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.    
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15.2. Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na terenie gminy   

Podjęta została uchwała nr XIX/133/2020 Rady Gminy Dzikowiec w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy 

Dzikowiec na zbiorniku wodnym „Maziarnia” w miejscowości Wilcza Wola. Kąpielisko było 

czynne w miesiącu lipcu i sierpniu. Nad bezpieczeństwem kąpiących czuwało dwóch, 

zatrudnionych ratowników. 

 

15.3. Ochrona przeciwpożarowa 

  Na terenie gminy Dzikowiec występuje 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 

w tym 3 jednostki włączone do Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

 Liczba członków OSP mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo –       

gaśniczych 105. Do działań ratowniczych jednostki OSP gminy Dzikowiec                       

wyjeżdżały 56 razy, miejscowe zagrożenia 38 razy. Liczba samochodów pożarniczych 14  

w tym ciężkich- 2,średnich -6,lekkich- 6. Środki finansowe przekazane przez Urząd Gminy 

Dzikowiec na działalność bieżącą OSP to kwota 233 672,16 zł.  

Pozyskane  zostały również  środki finansowe na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP  

z terenu gminy : 

- z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 26 860.00 zł, 

- z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8 450,00zł 

- z MSWiA w kwocie – 12 200,00zł. 

W ramach pomocy przeciwdziałania covid jednostki OSP z terenu gminy otrzymały 

bezzwrotną pożyczkę z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 15 175,00zł 

 

15.4. Eksploatacja oświetlenia ulicznego 

Na terenie gminy podwieszonych jest 582  lamp oświetlenia ulicznego, które są 

włączane i wyłączane na podstawie opracowanego harmonogramu w ciągu roku. 

 

15.5. Utylizacja azbestu  

W roku 2020 z trenu Gminy Dzikowiec zostało unikniętych 179,596 kg wyrobów 

zawierających azbest w następującym źródłem finansowania : 

• środki finansowe WFOŚiGW: 11 865,00 zł; 

• środki finansowe NFOŚiGW:  16 949,99zł; 

• środki finansowe  Gminy:        21 115,87zł.   

 

Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 49 930,86zł.  

 

  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

      

Główne wytyczne określające politykę przestrzenną gminy zawarte są w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Planach 

Zagospodarowania Przestrzennego. Generalnym celem Studium, zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy 
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z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 741), jest ustalenie kierunków polityki przestrzennej, w tym lokalnych zasad 

zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Dzikowiec. Problematyka Studium 

wynika wprost z zapisu art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Studium uwzględnia rozpoznane uwarunkowania oraz określa kierunki kształtowania 

środowiska przyrodniczego, kulturowego i zurbanizowanego, w dostosowaniu do 

strategicznych kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego gminy. Przyjęte uchwałą Rady 

Gminy w Dzikowcu Studium stanowi podstawę działalności Wójta Gminy miedzy innymi  

w zakresie: 

• sporządzania i koordynacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  

• sporządzania programów rozwoju gospodarczego,  

• sporządzania programów inwestycji publicznych z zakresu zadań własnych gminy, 

• pozyskiwania gruntów do zasobów, negocjacji w sprawie realizacji zadań rządowych, 

samorządu województwa, oraz samorządu powiatu na terenie gminy Dzikowiec 

sporządzania programów działań z zakresu gospodarki przestrzennej realizowanych 

wspólnie z sąsiednimi gminami.  

Szczególnie ważnym zadaniem Studium jest koordynacja ustaleń planów miejscowych. 

Funkcja koordynująca wynika wprost z zapisu art. 9 ust. 4 oraz 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi, iż ustalenia Studium są wiążące przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wiążący charakter 

ustaleń studium oznacza wymóg zachowania spójności między planami miejscowymi,  

a studium. Obowiązujące na terenie Gminy Dzikowiec IV Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego uchwalone zostało Uchwałą Nr XXV/178/2020 Rady 

Gminy Dzikowiec dnia 22 grudnia 2020 r. i jest dokumentem gminnym lecz jego ustalenia nie 

mają charakteru prawa gminnego.  

Na terenie dwóch miejscowości tj. Nowy Dzikowiec i Dzikowiec, obowiązującymi aktami 

prawa planistycznego jest miejscowy plan, który został uchwalony Uchwała Nr X/55/2001 

Rady Gminy Dzikowiec w dniu 27 maja 2011 roku. W 2020 r. został sporządzony i uchwalony 

Uchwałą nr XXV/179/2020 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 22.12.2020 r. miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2019 w miejscowości Wilcza Wola – etap 1 oraz 

uchwalony Uchwałą nr XXV/180/2020 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 22.12.2020 r. 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2019 w miejscowości Dzikowiec. 

Plany miejscowe określają zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego wynikające z 

potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu oraz ustalenia szczegółowe dla terenów zabudowy. Na 

podstawie przyjętych rozwiązań opracowane są projekty budowlane, na podstawie których 

Starosta Kolbuszowski wydaje pozwolenia budowlane.  

Na podstawie istniejących planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Dzikowiec oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

gminy Dzikowiec wydano dla osób fizycznych oraz instytucji zaświadczenia o położeniu 

działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium w celu 

przedłożenia w kancelarii notarialnej lub do wyceny nieruchomości w ilość 119 zaświadczeń.  
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Przeciętnie w ciągu jednego roku kalendarzowego wydano 49 decyzji o warunkach 

zabudowy najczęściej dotyczących budowy domów jednorodzinnych wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą techniczną.  

W roku 2020 wydano 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze 

zm.) wydano na wniosek stron decyzje zatwierdzające podział nieruchomości w ilości 21 szt. 

oraz opinii wyrażających zgodę na podział działek w ilości 18 szt.  

Wszczęto postepowanie w sprawie rozgraniczenia działek na wniosek strony w ilości 1 szt. 

oraz wykonano rozgraniczenie, które zostało wszczęte w 2019 r. 

 

 REALIZACJA PROGRAMÓW I STRATEGII 

W 2020 roku na terenie Gminy Dzikowiec obowiązywały następujące dokumenty 

strategiczne:  

 

17.1. Strategia rozwoju Gminy Dzikowiec na lata 2014-2020 

Strategia zakłada rozwój gminy w następujących kryteriach: 

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

wykorzystanie warunków do rozwoju potencjału turystycznego gminy; 

2. Tworzenie warunków dla rozwoju nowych podmiotów gospodarczych i organizacji 

pożytku publicznego w gminie; 

3. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego i fizycznego mieszkańców 

oraz dostępu opieki zdrowotnej; 

4. Zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie 

ich potencjału intelektualnego oraz rozbudowę i modernizację infrastruktury 

edukacyjnej; 

5. Tworzenie warunków godnego życia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. 

Cele określone w Strategii były sukcesywnie realizowane w roku 2020 i będą 

kontynuowane w kolejnych latach.  

 

 

17.2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dzikowiec 

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) wynika z potrzeby 

przestawienia gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną. Istotą Planu jest zapewnienie korzyści 

ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) 

płynących z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności 

i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc 

pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki w horyzoncie 

czasowym do 2020 r. 

 Cele strategiczne Gminy uwzględniają zapisy określone w pakiecie klimatyczno-

energetycznym, tj.: 
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• redukcję emisji gazów cieplarnianych; 

• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

• redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej. 

Gmina Dzikowiec z roku na rok stara się o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

oraz o podniesienie efektywności energetycznej.  

 

17.3. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Dzikowiec na lata 2013-2028 

17.3.1. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Przedsiębiorstwem energetycznym obejmującym swoim zasięgiem teren Gminy 

Dzikowiec, a tym samym zaopatrującym niniejszą Gminę w energię elektryczną jest: 

PGE Dystrybucja S.A.  

17.3.2. Zaopatrzenie w paliwa gazowe  

Gmina Dzikowiec jest w pełni zgazyfikowana. Coraz większa liczba mieszkańców 

decyduje się na ogrzewanie swoich mieszkań gazem, co korzystnie wpływa na ograniczenie 

zanieczyszczeń powietrza.  

 

17.3.3. Odnawialne źródła energii  

Realizacja założeń Polityki energetycznej Polski do 2030 roku na terenie Gminy 

Dzikowiec odbywa się poprzez stałe dążenie do wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii, 

poprawę efektywności energetycznej istniejących źródeł ciepła, termomodernizacje budynków 

przyczyniającą się do zmniejszenia zużycia paliw oraz dążenie do wykorzystania OZE.  

Obecnie odnawialne źródła energii na potrzeby c.o. i c.w.u. na terenie Gminy Dzikowiec 

wykorzystywane są w niewielkim stopniu, zarówno w przypadku budynków użyteczności 

publicznej, jaki i obiektów mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych.  

Do korzyści wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii można zaliczyć 

zmniejszenie negatywnego wpływu energetyki na środowisko naturalne. Dotyczy to przede 

wszystkim likwidacji tzw. niskiej emisji, która jest niezwykle uciążliwa dla środowiska 

naturalnego. Poza tym nie można zapomnieć, że mniejsza emisja przyczynia się do znaczącej 

poprawy jakości życia mieszkańców danego regionu. 

 

 

17.4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

Program został przyjęty uchwałą Nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Dzikowiec  

z dnia 30 kwietnia 2020 r.  
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Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek corocznego uchwalania i realizowania gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem strategicznym 

gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych jest szeroko 

rozumiane zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych w Gminie, a także 

zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych. Celami szczególnymi są 

działania na rzecz zmniejszenia indywidualnych zagrożeń wynikających z picia alkoholu, 

ochrona stabilności życia rodzinnego, a także działania na rzecz zmniejszenia indywidualnych 

zagrożeń wynikających z picia alkoholu, ochrona stabilności życia rodzinnego, a także 

działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.  

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane są poprzez: 

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu, 

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności 

dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

• wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiazywaniu problemów alkoholowych, 

• podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w art. 13 i 15 ustawy oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego, 

• wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej.  

W 2020 roku wysokość środków zaplanowanych w budżecie Gminy  na realizację 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to kwota 

85300,00 zł, zaś kwota która została wydatkowana 84 666,26 zł.  Plan wykorzystano w 99,26% 

 

17.5. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Dzikowiec 

Program został przyjęty uchwałą Nr XLI/231/2018 Rady Gminy Dzikowiec dnia 

28 marca 2018 r.  

Program przeciwdziałania narkomanii realizuje się, w myśl ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, 

gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej. Zadania określone ustawą realizowane 

są przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, inne podmioty 

zaangażowane w przeciwdziałanie narkomanii oraz rodziny osób uzależnionych. Narkomania 

to jedna z poważniejszych chorób współczesnego społeczeństwa. To zjawisko 
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wielowymiarowe, które pociąga za sobą liczne konsekwencje, wśród których najdotkliwsze są 

szkody zdrowotne, jak infekcje, zatrucia organizmu czy depresja. Narkomania charakteryzuje 

się przymusem zażywania środków odurzających. Jest rozpatrywana również w kontekście 

gospodarczym, prawnym czy też kulturowym. Istnieje kilka umownych poziomów 

intensywności kontaktu z narkotykami, rozpoczynając od inicjacji, a na zaawansowanym 

uzależnieniu kończąc. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii określa sposób realizacji 

zadań własnych gminy wynikających z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  

o przeciwdziałania narkomanii.  

Zadania te obejmują w szczególności: 

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, 

• prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, 

a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

• wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

• pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.   

W 2020 roku wysokość środków zaplanowanych w budżecie Gminy  na realizację 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii to kwota 1000 zł, zaś kwota która została 

wydatkowana 897,14 zł. Plan wykorzystano w 89,71% 

 

 

 EDUKACJA  

 

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu na podstawie uchwały 

Rady Gminy Dzikowiec z dnia 28 października 2016 roku nr XXV/144/2016 jest jednostką 

centralizującą obsługę finansowo-księgową, kadrową, płacową dla: 

• Zespołu Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu,  

• Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej Woli, 

• Szkoły Podstawowej w Lipnicy, 
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• Szkoły Podstawowej w Kopciach. 

Celem działania ZOEAS Dzikowiec jest obsługa finansowo-księgowa jednostek 

obsługiwanych obejmująca w sposób całościowy m.in. prowadzenie sprawozdawczości  

i rachunkowości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzenie 

księgowości syntetycznej i analitycznej, organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej  

i kasowej jednostek obsługiwanych, sporządzanie sprawozdań budżetowych, rzeczowo-

finansowych i statystycznych oraz sprawozdań z operacji finansowych, a także prowadzeniem 

spraw zakresu kadr i płac.  

W ramach swojej działalności ZOEAS realizował zadanie zlecone gminie oraz zadania 

własne gminy: 

1) prowadził sprawy związane z udzielaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół   

w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla 458 uczniów,  wydano na ten 

cel 40 075,84 złotych z dotacji. 

2) rozpatrzył  2 wnioski i wydał 2 decyzje pozytywne przyznające dofinansowanie 

pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na 

terenie Gminy Dzikowiec, na łączną kwotę 14 306,10 złotych,  

3) zorganizował dowożenie 133 uczniów z terenu gminy Dzikowiec do oddziałów 

przedszkolnych, przedszkoli, szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół Specjalnych  

w Kolbuszowej Dolnej (17 uczniów do ZS w Dzikowcu, 15 uczniów do SP Kopcie, 24 

do SP w Lipnicy, 31 do SP w  Wilczej Woli, 38 uczniów do SP Spie), 

4) przeprowadził procedurę konkursową na dowożenie ucznia niepełnosprawnego, 

spełniającego obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczym. 

5) zawarł z rodzicami umowy na zwrot kosztów dowożenia do dwóch Ośrodków 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych. 

6) weryfikował jednostkowe sprawozdania statystyczne szkół wprowadzane do Systemu 

Informacji Oświatowej, 

7) prowadził bazę danych Systemu Informacji Oświatowej, 

8) przeprowadził kontrolę spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat 

z terenu gminy Dzikowiec, w tym celu sporządził ewidencję dla 208 uczniów, 

9) przygotował obliczenie podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych, przedszkoli dotowanych z budżetu gminy, statystycznej 

liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub 

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wskaźnika zwiększającego dla 

szkoły podstawowej, 

10)  przygotował aktualizacje i wyrównanie podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli dotowanych z budżetu gminy,  

11) zweryfikował i przeanalizował do zatwierdzenia przez organ prowadzący 5 arkuszy 

organizacji jednostek na rok szkolny zmiany do organizacji tych jednostek, 

12) przeprowadził analizę wynagrodzeń nauczycieli i przygotował dane do wypłaty dodatku 

uzupełniającego z tytułu wyrównania do średniego wynagrodzenia należnego 
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nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, przygotował 

wniosek do MEN o zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu wzrostu zadań 

szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych 

w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej 

subwencji ogólnej na 2020 rok, w wyniku czego subwencja została zwiększona  

o 20 893,00 złotych, 

13) przygotował informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2019/2020, 

14) przeprowadził obsługę finansowo-księgową funduszu świadczeń socjalnych  dla 110 

czynnych pracowników i dla 52 emerytów i rencistów, 

15) prowadził 279 postepowań administracyjnych przyznających pomoc materialną  

o charakterze socjalnym dla  uczniów zamieszkałych na terenie gminy, znajdujących 

się w trudnej sytuacji materialnej wynikających z niskich dochodów na osobę  

w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występowało bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka, długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, a także, 

gdy rodzina jest niepełna lub w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe.  

16) prowadził postępowania odmawiające przyznanie pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dwóm uczniom z uwagi na niespełnienie kryterium dochodowego rodziny. 

17) przygotował 15 zarządzeń Wójta: 

Numer 

zarządzenia 

Wójta Gminy 

Dzikowiec 

z dnia: w sprawie: 

8/2020 28 stycznia 2020 r. 

ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych oraz klas I Szkół podstawowych, 

prowadzonych przez Gminę Dzikowiec  

9/2020 31 stycznia 2020 r. 

określenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat, oraz specjalności i formy kształcenia 

nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które 

dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku 

21/2020 9 marca 2020 r. 
okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej Woli 

22/2020 9 marca 2020 r. 

udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi pełniącemu 

okresowo obowiązki dyrektora w zastępstwie nieobecnego 

dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej 

Woli 

31/2020 30 marca 2020 r. 

upoważnienia dyrektorów do użyczania sprzętu niezbędnego 

do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 

innego sposobu kształcenia 
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34/2020 17 kwietnia 2020 r. 

udzielenia wsparcia najemcom lokali użytkowych oddanych  

w trwały zarząd dyrektorom poszczególnych jednostek 

oświatowych, stanowiących własność Gminy Dzikowiec  

w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności 

gospodarczej wynikającymi z ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej polski stanu epidemii 

40/2020 4 maja 2020 r. 

wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w oddziałach 

przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła  

II w Wilczej Woli w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

41/2020 

 

4 maja 2020 r. 

Wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć oddziale 

przedszkolnym w Szkole Podstawowej  w Kopciach w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

42/2020 

 

4 maja 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć oddziale 

przedszkolnym w Szkole Podstawowej  w Lipnicy w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 

43/2020 

 

4 maja 2020 r. 

wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć Przedszkolu 

Samorządowym w Dzikowcu w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

100/2020 
 

19. X. 2020 r. 
wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Kopciach podczas jego nieobecności 

101/2020 

 

19. X. 2020 r. 

udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi wyznaczonemu  

do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Kopciach 

podczas jego nieobecności  

103/2020 
26.X.2020 r. wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Lipnicy podczas jego nieobecności 

104/2020 

 

26.X. 2020 r. 

udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi wyznaczonemu  

do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipnicy 

podczas jego nieobecności  

110/2020 

 

 

06.XI. 2020 r. 

udzielenia wsparcia najemcom lokali użytkowych oddanych  

w trwały zarząd dyrektorom poszczególnych jednostek 

oświatowych, stanowiących własność Gminy Dzikowiec  

w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności 

gospodarczej wynikającymi z ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej polski stanu epidemii 

 

18) przy ścisłej współpracy z Wójtem Gminy i dyrektorami szkół prowadził od 2018 roku 

realizację projektu „Nowa jakość w szkołach Gminy Dzikowiec” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX – 

Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia 

ogólnego. W 2020 roku zakończono realizację tego zadania zaplanowanego na dwa lata 

szkolne.  
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Podsumowanie osiągniętych przez Gminę Dzikowiec celów: 

Lp. 

Nazwa wskaźnika osiągniętego 

w wyniku realizacji projektu 

„Nowa jakość w szkołach Gminy 

Dzikowiec” 

Wartość- Kobiet 
Wartość -

Mężczyzn 

Wartość -

Ogółem 

1. 

Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu 

programu 

55 9 64 

2. 
Liczba nauczycieli objętych 

wsparciem w programie 
55 9 64 

3. 

Liczba uczniów objętych wsparciem 

w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych lub umiejętności 

uniwersalnych w programie 

234 239 473 

4. 

Liczba szkół i placówek systemu 

oświaty wyposażonych w ramach 

programu w sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych 

Nie dotyczy Nie dotyczy 5 

5. 

Liczba szkół, których pracownie 

przedmiotowe zostały doposażone w 

programie 

Nie dotyczy Nie dotyczy 5 

6. 

Liczba uczniów, którzy nabyli 

kompetencje kluczowe lub 

umiejętności uniwersalne po 

opuszczeniu programu  

234 237 471 

7. 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 

kwalifikacje lub nabyli kompetencje 

po opuszczeniu programu  

55 9 64 

 

We wszystkich szkołach Gminy Dzikowiec wyposażonych w ramach projektu w pomoce 

dydaktyczne oraz narzędzia TIK osiągnięte zostały następujące funkcjonalności: 

 

1. stały dostęp do łącza internetowego użytkowników w szkole na poziomie 

przepływności optymalnym dla bieżącego korzystania z cyfrowych zasobów online  

w trakcie lekcji i w ramach pracy zawodowej; 

2. szkoły posiadają zestaw przenośnych oraz dedykowanego urządzenia umożliwiającego 

ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym z: 

a) zainstalowanym systemem operacyjnym; 

b) dostępem do oprogramowania biurowego; 

c)  oprogramowaniem antywirusowym, jeżeli istnieje dla danego urządzenia –opcjonalnie, 

jeżeli takie oprogramowanie nie jest zainstalowane na szkolnych urządzeniach 

sieciowych; 

d) oprogramowaniem zabezpieczającym komputer albo inne mobilne narzędzia mające 

funkcje komputera w przypadku kradzieży; 



56 

 

e) oprogramowaniem do zarządzania zestawem przenośnych komputerów albo innych 

mobilnych narzędzi mających funkcje komputera dla potrzeb przeprowadzania zajęć 

lekcyjnych - w zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera albo innego 

mobilnego narzędzia mającego funkcje komputera - opcjonalnie, jeżeli takie 

oprogramowanie nie jest zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych oraz 

oprogramowaniem do zarządzania szkolnymi urządzeniami sieciowymi; 

f) oprogramowaniem zabezpieczającym uczniów przed dostępem do treści, które mogą 

stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju w rozumieniu art. 4a ustawy  

o systemie oświaty; 

g) oprogramowaniem zabezpieczającym szkolne urządzenia sieciowe; 

3. szkoły posiadają wydzielone miejsce dostosowane do potrzeb funkcjonowania zestawu 

przenośnych komputerów z bezprzewodowym dostępem do Internetu; 

4. w miejscach, w których uczniowie korzystają z zestawu przenośnych komputerów jest 

możliwa prezentacja treści edukacyjnych z wykorzystaniem wielkoformatowych, 

niskoemisyjnych, interaktywnych urządzeń do projekcji obrazu i emisji dźwięku 

umożliwiających wyświetlanie obrazu bez konieczności każdorazowego 

dostosowywania warunków światła i układu ławek w salach; 

5. szkoły zapewniają komputery przenośne do indywidualnego użytku służbowego 

nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem TIK; 

6. szkoły posiadają miejsce (pomieszczenie), w którym uczniowie mają możliwość 

korzystania z dostępu do Internetu pomiędzy oraz w czasie wolnym od zajęć 

dydaktycznych w godzinach pracy szkoły, zgodnie z organizacją roku szkolnego. 

19) Na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Dzikowiec dyrektorzy użyczali laptopy 

uczniom oraz nauczycielom w celu wykorzystania ich podczas nauki zdalnej.  W roku 

2020 użyczono w ten sposób 91 laptopów dla uczniów i 20 dla nauczycieli.  

20) Od września 2020 roku dyrektorzy wprowadzili do szkół nowe systemy: 

a) dziennik elektroniczny, 

b) program do bibliotek szkolnych e-biblio. 

Realizacja wyżej wymienionych zadań zapewniła prawidłowe funkcjonowanie 

obsługiwanych jednostek  oświatowych, które bezpośrednio prowadzą działania w zakresie 

kształcenia, wychowania i opieki.  

W 2020 roku Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dzikowcu 

zrealizował budżet oświaty łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą oraz ZOEAS na kwotę: 

7 771 436,67 PLN w , w tym: 

Szkoły podstawowe – 4 912 263,24 PLN, 

Oddziały przedszkolne i przedszkola – 1 372 665,75 PLN, 

Pozostałe – 1 486 334,25 PLN.  

 

Szkoły podstawowe  prowadzone przez Stowarzyszenia wydatkowały następujące kwoty : 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec” Nasza Szansa” w Mechowcu – 713 401,36 PLN, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach – 1 012 622,29 PLN  
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 KLUB DZIECIĘCY  

 

   Klub Dziecięcy „Magiczny Zakątek” w Lipnicy prowadzi swoją działalność na podstawie 

uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 12 grudnia 2018 r.  

Jest placówką świadczącą usługi opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjne dla dzieci od  

 1 r. ż do lat 3. Liczba miejsc statutowych w Klubie wynosi 20. 

 Klub Dziecięcy jest jednostką finansowaną głównie przez Gminę Dzikowiec. Korzysta 

równocześnie z dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w  wieku do lat 3 „Maluch+”, w roku 2020 była to kwota w wysokości  

32 400,00 PLN 

W roku 2020 placówka w oparciu o umowę o pracę zatrudniała 7 osób( stan 31.12.2020 r.) 

Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony: 

a) Kierownik/opiekun – pełny etat 

Pracownicy zatrudnieni na czas określony: 

a) Opiekun dziecięcy – pełny etat 

b) Księgowa - 1/8 etatu 

c) Pomoc kuchenna – pełny etat 

Placówka jest czynna pięć dni w tygodniu  w godzinach 6.30 – 16.30 

Celem działalności Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy jest zapewnienie 

opieki dzieciom do lat 3 oraz dbanie o ich prawidłowy rozwój poprzez realizowanie zadań 

zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz Planem Pracy 

Klubu Dziecięcego poprzez: 

1. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do placówki. 

2. Integrowanie grupy poprzez wspólne zabawy. 

3. Wdrażanie do samodzielności. 

4. Rozwijanie i doskonalenie mowy. 

5. Nauka używania zwrotów grzecznościowych. 

6. Kształtowanie nawyków higienicznych. 

7. Rozwój sprawności ruchowej. 

8. Kształtowanie poczucia rytmu. 

9. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. 

10. Doskonalenie sprawności manualnych. 

11. Dbanie o dobre relacje i współpracę między rodzicami a personelem. 

Klub Dziecięcy „Magiczny Zakątek” w Lipnicy w roku 2020 współpracował z: 

• Gminą Dzikowiec – stały kontakt dotyczący funkcjonowania klubu; 

• Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kolbuszowej – konsultacje w sprawie szczepień, 

wdrażania wytycznych w okresie pandemii, pozyskiwanie informacji dla rodziców ( 

ulotki, folder, plakaty ); 

• Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kolbuszowej – kierowanie rodziców na 

konsultacje pedagogiczno - psychologiczne. 

Realizacja wszystkich zaplanowanych zadań przez placówkę w roku 2020 pozwoliła 

w znacznym stopniu wpłynąć na rozwój dziecka w kontekście społecznym, intelektualnym, 
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emocjonalnym, językowym oraz ruchowym. Przyczyniła się również do budowania przez 

podopiecznych stabilizacji oraz poczucia bezpieczeństwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fot. Plac zabaw przy Klubie Dziecięcym w Lipnicy    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Fot. Nasadzenia przy Klubie Dziecięcym  w Lipnicy 
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 SPORT I REKREACJA  

 

Na podstawie podjętej Uchwały NR XXIV/168/2020 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 01 

grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

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

publicznego i wolontariacie na 2021 rok, Rada Gminy przyznała dotacje celowe przekazane na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją pozarządowym  na 

zadania z zakresu sportu w wysokości: 90 000,00 zł. Z ogólnej kwoty dotacji sfinansowano 

działalność klubów: 

Klub Sportowy Dzikowiec 

W roku 2020 Klub otrzymał dotację w wysokości 45 000,00 zł. 

Drużyna młodzieżowa „Junior Starszy” w roku 2020 swoją grą otworzyła drzwi kilku 

zawodnikom do drużyny seniorskiej Klubu. Zawodnicy którym udało się zadebiutować  

w drużynie seniorów pokazali dlaczego zostali zauważeni i udowadniają to grą w drużynie 

seniorskiej Klubu.  Klub Sportowy Dzikowiec w 2020 roku brał również udział w rozgrywkach 

w klasie „B”, które zostały zakończone jako lider tabeli z imponującym dorobkiem 22 pkt, 

strzelając 56 bramek i tracąc 12 co jest najlepszym wynikiem rundy jesiennej zaznaczając że 

drużyna z Dzikowca nie przegrała żadnego meczu. Klub rozgrywał również mecze w Pucharze 

Polski w którym wygrywał z takimi zespołami jak: 

Jedność Hucisko,  „Florian” Ostrowy Tuszowskie czy  Korona Majdan Królewski grająca dwie 

ligi wyżej od drużyny z Dzikowca  

Zarząd Klubu stara się zapewnić wszystkim chętnym uczestnictwo i dostęp do zajęć 

sportowych prowadzonych przez Klub pod nadzorem trenerów z kwalifikacjami. W klubie  

w seniorskiej klasie „B” gra 

36 zawodników.  Dzieci  

i młodzież jest zadowolona, 

że mogą spełniać swoje 

marzenia. Zarząd Klubu  

wraz z zawodnikami dążą do 

awansu do wyższej ligi 

rozgrywkowej aby jeszcze 

bardziej wypromować Gminę 

Dzikowiec na skalę powiatu 

oraz województwa 

Podkarpackiego. Zaplecze 

którym dysponuję klub, 

znacznie wyróżnia się  

w powiecie na tle 

okolicznych kompleksów 

sportowych co jeszcze 

bardziej motywuję do 

osiągania wyższych celów 

sportowych oraz 
Fot. Stadion Sportowy w Dzikowcu – mecz  

Klub Sportowy Dzikowiec – Klub Sportowy  „Florian” Ostrowy 
Tuszowskie 
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zainteresowania kibiców wydarzeniami sportowymi które odbywają się w Dzikowcu.  

Ponadto Klub korzysta również ze środków ministerialnych. Sukcesywnie co roku składa 

wniosek o pozyskanie środków z „Programu Klub”  który daję możliwość doposażenia w sprzęt 

sportowy oraz wynagrodzenie instruktorów i trenerów prowadzących zajęcia dla najmłodszych. 

  

Klub Sportowy Kopcie 

Klub w 2020 roku dysponował kwotą 45 000,00 zł. 

W 2020 roku drużyna piłkarska prowadziła rozgrywki w klasie „B” seniorów oraz 

młodzieżowych: juniorzy w klasie „ A”.  

Zawodnicy zrzeszeni w klubie uczestniczyli w cyklicznych szkoleniach – treningach 

prowadzonych przez kompetentną kadrę. 

 Klub Sportowy Kopcie zakończył rozgrywki w roku 2020 na I miejscu w tabeli w klasie „B” 

gr. I , Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu Stalowa Wola. . Klub prowadzi własną 

stronę internetową, na której na bieżąco informuje o swoich działaniach oraz prowadzonych 

zajęciach i turniejach. 

W 2020 roku pomimo pandemii Klubowi udało się przeszkolić trenera z wieloletnim 

doświadczeniem w Klubie Sportowym Kopcie,  który prowadzi zajęcia dla grupy Orlików oraz 

Żaków. Jest to bardzo ważny krok w budowie właściwych nawyków sportowych wśród 

najmłodszych oraz z czasem wyłonienia młodych talentów i wdrażania ich w świat juniorskiej, 

a w przyszłości dorosłej piłki nożnej.  

Zarząd Klubu, zawodnicy jak i sympatycy Klubu śmiało angażują się w działalność około 

sportową Klubu.  Przykładami mogą być wolontariusze który z własnych chęci pomagają  

w porządkach oraz utrzymaniu obiektu sportowego dzięki czemu mimo aktualnej klasy 

rozgrywkowej, obiekt spełnia standardy wyższych klas rozgrywkowych.  

 

Fot. Stadion Sportowy w Kopciach – mecz Klub Sportowy Kopcie – Klub Sportowy Cygany  
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 GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

21.1. Cele i zadania 

Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu jest rozpoznawanie  

i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin wymagających pomocy, 

organizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań, a także inspirowanie działalności 

innych sił społecznych, działających w sferze pomocy społecznej  

w celu doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem. Ośrodek Pomocy oprócz działań pomocowych realizował zadania zlecone  

w formie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, dobry start. 

 

          Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu jest rozpoznawanie  

i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin wymagających pomocy, 

organizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań, a także inspirowanie działalności 

innych sił społecznych, działających w sferze pomocy społecznej w celu doprowadzenia do 

życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Głównym zadaniem OPS jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności: 

1. prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji oraz wypłata zasiłków stałych, 

okresowych, 

2. celowych i specjalnych celowych, 

3. kierowanie do domów pomocy społecznej, schronisk, noclegowni oraz opłacanie lub 

      dofinansowanie opłat za pobyt, 

4. wydawanie decyzji na posiłki i opłacanie ich kosztów, 

5. opłacanie składek emerytalnych, rentowych i zdrowotnych za osoby korzystające 

z pomocy i kwalifikowanie do w/w świadczeń, 

6. potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych, 

7. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych, 

8. świadczenie pracy socjalnej, 

9. realizacja programów i projektów unijnych , w tym osłonowych, wynikających 

z rozeznanych potrzeb, 

10. pomoc osobom bezdomnym poprzez wszechstronną i wielopłaszczyznową pomoc 

w zakresie 

11. udzielenia schronienia, posiłku i zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych, 

12. udzielenie pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych bądź 

sytuacji kryzysowych, 

13. realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej 

14. realizację zadań i wytycznych zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Dzikowiec na lata 2016-2026. 

15. realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020  

16. organizowanie prac społeczno-użytecznych dla osób bezrobotnych, 

17. wydawanie skierowań dla mieszkańców gminy Dzikowiec do otrzymania żywności w 

ramach Programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014-2020 wspófinansowana z 

Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej Potrzebującym, 
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Poza realizacją w/w zadań GOPS realizuje także inne zadania zlecone przez Radę Gminy                                  

i Wójta Gminy , w tym: 

1. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 

2. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, 

3. prowadzenie postepowań w sprawie świadczenia wychowawczego, 

4. przyznawania świadczę w ramach ustawy „Za  życiem”. 

5. prowadzenie postepowań w sprawie wydawania dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej 

Rodzinie, 

6. prowadzenie postepowań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i procedury 

Niebieska Karta. 

7. prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Interdyscyplinarnego Zespołu ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

8. realizacja ubezpieczeń zdrowotnych z art.54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 

9. realizacja zadania publicznego w ramach ustawy  o pieczy zastępczej i opłacanie 

rodziny zastępczej, 

 

GOPS Dzikowiec opracowuje i realizuje zadania  zawarte w  uchwałach Rady Gminy 

Dzikowiec w sprawie  : 

1.Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dzikowiec na lata 2016-2026. 

2.Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy                           

   w rodzinie na lata 2017-2020. 

3.Gminnego Programu wspierania Rodzin na lata 2019-2021, 

4.Wprowadzenia na terenie gminy Dzikowiec Programu Wsparcia Rodzinom Wielodzietnych 

- Lokalna Karta Dużej Rodziny. 

5.Sprawiania pogrzebów oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycia kosztów 

pogrzebu. 

6. Szczegółowych warunków  przyznawania i odpłatność za usługi opiekuńcze   

i specjalistyczne usługi, opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, 

7.Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci 

posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności , albo świadczenia 

rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem ‘Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 oraz organizacji dowozu posiłków 

dla  mieszkańców Gminy Dzikowiec w szczególności dla osób starszych, chorych  

i niepełnosprawnych 

8.zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań 

własnych gminy, 

9.Ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

10.Sszczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania  

i odwoływania członków Zespołu  Interdyscyplinarnego w Gminie Dzikowiec. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu  wydatkował na swoją działalności  

w 2020r.  łącznie 11 819,607,79  zł ,  z tego  na : 

1. Pomoc społeczna –                 1.134 011,94zł   

2. Świadczenia rodzinne -            3.838 142,29 zł 

3. Świadczenia wychowawcze -  6.498 094,38 zł 

4. Fundusz alimentacyjny -              96 715,88 zł 
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5. Świadczenia Dobry Start -          235 600,00 zł 

6. Piecza zastępcza             -               4 646,16 zł   

7. Karta dużej rodziny         -                 834,51 zł   

8. Przemoc w rodzinie        -               1 452,70 zł  

9. Usługa opieki 75plus      -               2 856,00 zł 

10. Opieka Wytchnieniowa  -               7 253,93 zł 

11. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Wilczej Woli -168 566,59 zł 

 

 

21.2. Kadra  pomocy społecznej 

W roku 2020 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzikowcu zatrudnionych było 11 

pracowników .  Na pełny etat  : 7  pracowników  i  4 osoby na ½ etatu, z czego: 

1) kierownik – 1 etat , 

2) główna księgowa – 1 etat , 

3) pracownicy socjalni- 3 etaty , 

4) pracownik ds. świadczeń rodzinnych – 1 etat , 

5) pracownik ds. świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego - 1 etat, 

5) kierowcy-  2 osoby na ½ etatu, 

6) instruktor/doradca – w wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - 2 osoby na ½ etatu,  

7) opiekunka osoby starszej  – 1  osoby na ¼ etatu, w ramach programu Opieka 75plus, 

 

Ponadto do dodatkowych zadań z pomocy społecznej na umowę zlecenie  było 15 osób: 

1) opiekun osoby niepełnosprawnej – 3 osoby na w okresie od września 2020r. do grudnia 

2020r. w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa”, 

2) informatyk- 1 osoba , 

3) pedagog –-3 osoby , 

4) logopeda – 2 osoby , 

5) pomoce sąsiedzkie -3 osoby , 

6) inspektor bhp i p.poż..-1 osoba, 

7) inspektor ochrony danych osobowych –  1osoba,. 

8) Sprzątaczka  w wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego- 1osoba . 

 

 

21.3. Dział Pomoc Społeczna  

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz 

umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu  realizuje zadania własne i zlecone Gminie 

Dzikowiec zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę 

Rzeszowskiego. 

W 2020 r. świadczeniami pieniężanami i niepieniężnymi w ramach pomocy społecznej 

społeczną  zostało objęte 142 rodziny  tj spadek o 43 rodziny w porównaniu z rokiem 2019 

gdzie było objęte 185 rodzin,  Liczba osób w rodzinach wynosi w roku bieżącym  486  osób, 

co powoduje spadek o 175 osób w porównaniu z rokiem ubiegłym ( było  661 osób  w 

rodzinach) . 

W gminie Dzikowiec   na dzień 31.12.2020r. wg. danych z  USC  zameldowanych jest  6.499 

mieszkańców  co w porównaniu z rokiem ubiegłym  obniżyło się  32 osoby (było  6531 osób 

zameldowanych).  

Stąd  ilość osób objętych wsparciem systemu pomocy społecznej w stosunku do liczby 

zameldowanych mieszkańców Gminy wynosi   7,48%  , co  powoduje spadek osób 



64 

 

korzystających  z pomocy społecznej  o 2,64 %  w porównaniu do roku ubiegłego (było 10,12 

%)  

 

21.4. Świadczenia z zadań własnych oraz zadań zleconych w 2020  r. 

 

Świadczenia w 2020 Liczba rodzin 

korzystających 

 z pomocy 

Liczb osób 

którym decyzją 

przyznano 

świadczenie    

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń  

0   1 

Pomoc społeczna 1    142 305          

1.134,011,94 

Świadczenia rodzinne 2 298 654          3.838 

142,29  

Fundusz alimentacyjny 3 15 25 96 715,88 

Świadczenia wychowawcze 4 118 119      

6498094,38 

Świadczenia Dobry Start 5 440 760 235 600,00 

Karta Dużej Rodziny 6. 60 132 0 

Uczestnictwo  w krytym basenie - 

Kolbuszowa i Cmolas   

 35 178 834,51 

Przemoc w rodzinie 8 27 36 0 

Wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego  

9 60 152 168 566,59 

Źródło: Sprawozdawczość GOPS w Dzikowcu 

 

21.5. Formy pomocy i kwoty wypłaconych świadczeń w roku 2020. 

 

Formy Pomocy dla osób i rodzin spełniających 

kryterium dochodowe określone w ustawie o 

pomocy społecznej 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie w 

2020 

Kwota wypłaconych 

świadczeń w zł 

 

0 4 5 

Zasiłki  stałe   1 30 157 704,00 

Zasiłki okresowe 2 42 89 005,52 

Zasiłki celowe i specjalne celowe  3 21 32 172,43 

Zasiłki celowe z tyt zdarzenia 

losowego/pożar 

4 4 12 000,00 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacana za osoby pobierające  zasiłek 

stały  i uczestniczący w CIS Kolbuszowa  

5 26 13 054,81 
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Składka na ubezpieczenie zdrowotna od 

osób pobierających specjalny zasiłek 

opiekuńczy-  świadczenie pielęgnacyjne,- 

zasiłek dla opiekuna  

7 31 35 061,03 

Składka emerytalno-rentowa od osób 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 

specjalny zasiłek opiekuńczy  

6 69 235 304,05 

Zasiłki celowe  na zakup posiłku z 

programu 

„Posiłek w szkol i w domu”  

8 84 79 700 

Dowóz posiłków dla osób starszych 

odpłatnie powyżej 150% kryterium 

9 4 4 420,60 

Dożywianie w szkołach i przedszkolach na 

terenie gminy Dzikowiec poza gminy w 

szkołach podstawowych i gimnazjach , 

szkołach średnich, szkołach specjalnych 

ośrodku szkolno-wychowawczym,   

10 177 210 957,00 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

dzieci niepełnosprawnych 

11 3 16038,00 

Usługi opiekuńcze dla osób starszych 12 10 28 194 

Usługa pomocy domowej z ustawy za  

Życiem 

13 1 0 

Umieszczanie  osób w DPS 14 3 81 972 

Sprawianie pogrzebu  15 0 0 

Wydanie Kart Dużej Rodziny  16 132 834,51 

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 17 3 5700 

Umieszczenie osoby bezdomnej w 

schronisku  

18 1 12 248,20 

Liczba decyzji na ubezpieczeni zdrowotne 

przez Wójta Gminy finansowane z art.54 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

ze środków publicznych 

19 5 0 

Liczba decyzji dla osób korzystających z 

ŚDS  

20 26 0 

Prace społeczno- użyteczne w ramach 

usługi pomocy domowej  

21 5 0 

Program Opieka Wytchnieniowa  22 3 7200,00 

Program 75 plus 23 1 2856,00 

  Źródło: Sprawozdawczość GOPS w Dzikowcu  

 

Analizując można stwierdzić znaczny spadek osób ubiegających się o pomoc społeczną                                   

w porównaniu  z rokiem ubiegłym. Jest ewidentna tendencja spadkowa osób korzystających ze 

świadczeń z pomocy społecznej,  co jest wynikiem pobierania  przez rodziny  świadczenia 

wychowawczego na wszystkie dzieci w rodzinie  bez ustalania dochodu oraz wzrostem 

najniższego wynagrodzenia a niskim kryteriami pomocowymi  które od 3 lat nie wzrosły  

i wynoszą 528,00 zl na osobę w rodzinie i 701,00 zł  na osobę samotnie gospodarująca.  

Również kryterium uprawniające do dożywania dzieci wynosi 791,00  zł  , na osobę w rodzinie. 

To powoduje ,że rodzina 5 osobowa , gdzie dwoje rodziców pracuje otrzymując najniższe 

wynagrodzenie miesięczne ,nie  mogą otrzymać pomocy ,gdyż dochody rodziny  przekraczają 
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kryterium dochodowe  z ustawy o pomocy społecznej. Stąd też spada liczba osób 

korzystających z  dożywiana i innych form pomocy.   

 

21.6. Działalność GOPS Dzikowiec w 2020r. w ramach  realizacji zadań  

z pomocy społecznej  

GOPS Dzikowiec  wypłacał  zasiłki stałe   z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki 

celowe i specjalne celowe , zasiłki celowe na zakup posiłku dla osób  których dochód nie 

przekracza 150% kryterium   dochodowego. Nadal w DPS jest 3 osoby, w roku 2020 

umieszczono  2 osoby w ZOL. Realizowano również niżej wymienione zadania: 

 

- Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi dla osób starszych – łącznie  dla 14 osób 

starszych samotnych przyznano usługi w formie pomocy sąsiedzkiej . Osoby te ze względu na 

wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki  i pomocy osób drugich   

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,  Usługi  były świadczone przez osoby 

zatrudniane  w GOPS w formie pomocy sąsiedzkiej , usługi w ramach programu Opieka 

Wytchnieniowa, Program 75 plus  oraz prac społeczno-użytecznych.  

-Usługi specjalistyczne dla dzieci chorych w tym z zaburzeniami psychicznymi( porażenie 

mózgowe, autyzm przyznano  dla  3 dzieci. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem 

zleconym finansowanym w całości przez Wydział Polityki Społecznej , przyznawane są dla 

dzieci z zaburzeniami psychicznymi na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty 

neurologia lub psychiatry. 

-Program pn ”Posiłek w szkole i w domu „  współfinansowany prze Wojewodę 

Podkarpackiego w wysokości 80% , a  przez Gminę Dzikowiec jako wkład w wysokości 20%. 

Z dożywiana w formie gorącego posiłku w szkole  ogółem skorzystało 177 osób z uwagi na 

COVID 19,  dożywianie było ograniczone i dzieci szkolne z uwagi na naukę zdalna, 201 dzieci  

otrzymało  zasiłki celowe na zakup żywności.  Dożywaniem w formie gorącego posiłku były 

objęte  tylko dzieci przedszkole oraz dzieci kl. I-III. Objęte wsparcie  

w formie gorącego posiłku były osoby samotne i niepełnosprawne.  Dowieziono  dla 38  osób 

i uczniów  gorący posiłek. Łącznie dożywianiem objęte  było 241 osób.  

Całkowity koszt  dożywiania wynosił kwotę w 210 957,00 zł w tym dotacja  Wojewody (80%)                       

w kwocie 160 760,00 zł  ,a środki własne gminy 42 107,00 (20%). 

-GOPS  przedłużał decyzje o skierowaniu osób  do uczestnictwa w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Spiach,  dla 26 osób, wymagających wsparcia i uczestnictwa w zajęciach 

prowadzonych przez Środowiskowy Dom.  Łącznie uczestniczy 42 osoby  z tego : z terenu 

gminy  Dzikowiec 31 osób,  , z Gminy Majdan Królewski   9 osób , z Gminy Cmolas  2 osoby.   

- Wspierał finansowo w wyniku zdarzeń losowych –pożarów udzielono wsparcia dla  5 

rodzin poszkodowanych w formie zasiłków celowych ze środków własnych gminy dzięki 

czemu osoby te mogły wykonać podstawowe remonty i naprawy w zniszczonych domach.   

-Zakupiono opał dla 10 osób samotnych  i niepełnosprawnych, na łączona kwotę 5060 zł,  oraz 

udzielano pomocy w formie zasiłków celowych na zakup odzieży , obuwia, kosztów leczenia                           

z powodu choroby nowotworowej oraz dofinansowania kosztów leczenia. 

-W wyniku trawiącej pandemii coronawirus , GOPS przydzielał zasiłki dla osób  

w kwarantannie , dokonywaliśmy zakupów produktów żywnościowych dla osób chorych nie 

mogący wychodzi  domu .  Niektóre osoby w obawie przed zarażaniem mogły skorzystać   

z pomocy GOPS-u dzwoniąc do GOPS lub na infolinie utworzoną przez Ministerstwo w 

ramach program Wspieraj Seniora,   aby  zakupić  produkty żywnościowe i środki czystości  

z ich własnych środków pieniężnych. Pracownik GOPS – kierowca z zachowanie środków 

ostrożność przed zarażaniem dokonywał zakupów i rozliczał się z podopiecznym. Należy 
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podkreślić również ze w dobie pandemii dwaj kierowcy z GOPS dowozili posiłki dla osób 

starszych , aby zapewnić im  żywienie.  

 

21.7. Współpraca w 2020 r.  

Z uwagi na COVD-19 i  ograniczania we funkcjonowaniu jednostki  nie zorganizowano 

żadnych kolonii z uwagi na pandemie. Ale pomimo  ograniczeń GOPS  współpracował  

z Fundacją Serce w Kolbuszowej  i wspólnie  zorganizowano paczki świąteczne  na święta 

Wielkanocne - 30 paczek rozwieziono dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi i osobami 

niepełnosprawnymi. Na  święta  Bożego Narodzenia  rozwieziono dla 44 osób  paczki 

świąteczne dla osób  w sędziwym wieku , które ukończyły 90 rok życia i mieszkają na terenie 

naszej gminy. 

Dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 

Dzikowiec,   która wsparła finansowo w kwocie 1563 zł  rodziny z problemami alkoholowymi  

zostały zakupione  paczki . Pracownicy socjalni zakupili  produkty żywnościowe i przygotowali 

paczki świąteczne bożonarodzeniowe  dla 25 rodzin z terenu gminy.  Również dzięki GKRPA 

w Dzikowcu  od 2020r. funkcjonuje poradnictwo psychologiczne na terenie gminy. Pani 

psycholog w Urzędzie Gminy Dzikowiec  przyjmuje i udziela poradnictwa psychologicznego 

dla rodzin i dzieci  z problemami alkoholowymi  oraz rodzinom uwikłanym w przemoc  - 2 

razy w  miesiącu. Pomoc ta świadczona jest również w roku obecnym. 

Od 3 lat  i także w 2020r. w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy Kolbuszowej 

organizujemy prace społeczno-użyteczne  , do których kierowane są osoby bezrobotne 

korzystające z pomocy społecznej . Za wykonywanie prac osoby te otrzymują zasiłek 

finansowany z PUP Kolbuszowa. Było objęte 5 osób tą forma wsparcia , które oprócz 

świadczeń z pomocy społecznej otrzymywały zasiłek dla bezrobotnych co stanowiło dla nich 

dodatkowe wynagrodzenie  i możliwość pracy na terenie gminy. 

GOPS w 2020r w ramach współpracy z Stowarzyszeniem NIL w Kolbuszowej skierował do 

uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w Kolbuszowej                         

4 osoby, które również otrzymywały wynagrodzenie za wykonywana pracę oraz zwrot kosztów 

dojazdu do CIS, co stanowiło również dodatkowe  wsparcie finansowe dla tych rodzin.  

 

GOPS współpracował w 2020r. z Diecezja Caritas Sandomierską w celu pozyskania 

żywności dla mieszkańców naszej gminy. W ramach Programu Operacyjnego  Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z EFS dla najbardziej potrzebującym zostały 

wydane skierowania  tj. 252 rodzin i 846  osób w rodzinach . Rodziny te otrzymały 21 

produktów w ciągu roku. Produkty były wydawane przez 4 Koła Gospodyń Wiejskich z terenu 

gminy Dzikowiec , które od kilku lat wydają żywność dla mieszkańców gminy w ramach 

porozumienia z GOPS Dzikowiec.  GOPS zajmował się zamówieniem i przywiezieniem 

żywności na teren gminy do 4 punktów wydawania tj. do remizy OSP w Dzikowcu, Lipnicy, 

Płazówka,  i Wilczej Woli oraz  prowadzi całą dokumentację żywności –tj. sporządzanie karty 

do wydawania żywności, sprawozdania , prowadzenie kart magazynowych oraz powiadamianie 

osób o działaniach  warsztatowych i szkoleniowych i rozlicza się z Caritas   

w Sandomierzu. 

 

W 2020r. GOPS Dzikowiec realizował  zadania z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

rodzinie  Powołano Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w  skład , którego 

wchodzi 11 osób , przedstawicieli instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny z terenu 

gminy Dzikowiec, są to przedstawiciele: 

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych, 
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3. Policji, 

4. Szkół z terenu gminy,  

5. Służby Zdrowia,  

6. Sądu Rejonowego w Kolbuszowej  

7. Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „ PRZYSTAŃ” 

  

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Dzikowcu. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się  

w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

W ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Dzikowcu odbyło się 4 posiedzenia ,  

z których zostały sporządzone protokoły.  

Tematem spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego było omówienie działań 

podejmowanych przez Grupy Robocze w ramach procedury Niebieska Karta w rodzinach 

dotkniętych zjawiskiem przemocy. Przedstawiono  i omówiono otrzymane przez Zespół 

Interdyscyplinarny Niebieskie Karty.  Na posiedzeniach Przewodniczący Informował 

członków ZI o zakończonych działaniach Grup Roboczych.  

Ponadto analizowano realizację postanowień Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dzikowiec na lata 

2017-2022 , oraz  poruszano problem przemocy na terenie Gminy.  

Przewodniczący ZI przedstawił oraz przekazał członkom ZI aktualną „ Procedurę 

postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie, 

materiały instruktażowe, zalecenia dla osób realizujących te zadania” . 

W roku 2020 do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 20 Niebieskich 

Kart z tego: 

• 17 Niebieskich Kart - z Komendy powiatowej Policji w Kolbuszowej 

• 3  Niebieska Karta – z Jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 

 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołał w 2020r.  13 Grup Roboczych w celu 

rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.  

Łącznie w 2020r. pracowało   27 Grup Roboczych tj.  13 powołanych w 2020r. oraz 14  

powołanych w latach wcześniejszych .  Łącznie działaniami objętych jest 27 rodzin w których 

występuje zjawisko przemocy . W 2020r. Grup Roboczych odbyły 107 posiedzeń, z których 

zostały sporządzone protokoły. 

W 2020r. dotkniętych przemocą w rodzinie było  ogółem 36 osób, w tym 21 kobiet,  9 

mężczyzn oraz 6 dzieci.  W 2020r. zakończono 18 postępowań  w ramach procedury 

Niebieska Karta na podstawie przepisów rozporządzenia. Z tego: 

-  na podstawie §18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawi procedury Niebieska Karta – 16   

w związku ze stwierdzeniem  ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o 

zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu 

indywidualnego planu pomocy ,  

-  na podstawie §18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawi procedury Niebieska Karta –2 

 w związku ze stwierdzeniem rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. W 

2020 r. Grupy Robocze w ramach realizacji   swoich zadań  sporządziły  16 Niebieskich Kart  

C , oraz  15 Niebieskich Kart D. Najczęstsze działania Grup Roboczych i efekty tych działań: 

1. Podjęte działania przez grupę roboczą wobec ofiar przemocy: 

 

- Praca socjalna, sporadyczne wizyty w środowisku z uwagi na COVID-19. 

- Telefoniczne rozmowy z osobami doznającymi przemocy. 

- Motywowanie do skorzystania z pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej. 
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- Przekazanie telefonów i danych adresowych instytucji pomocowych w powiecie 

udzielających wsparcia specjalistycznego osobom uwikłanym w przemoc.  

- Kierowanie do konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy  w PCPR,  

- Objęcie pomocą finansową ze strony GOPS. 

- Wsparcie socjalne. 

- Pomoc w sprawach urzędowych - napisanie wniosku o alimenty. 

- Złożenie wniosku o wgląd w sytuacje rodziny. 

- Informowanie osób co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą  

w rodzinie o możliwości złożenia wniosku o leczeniu przymusowe bez zgody osób 

nadużywających alkohol. 

2. Podjęte działania przez grupę roboczą wobec dzieci doświadczających przemocy i 

będących świadkami przemocy: 

 

- Kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

- Złożenie wniosku o wgląd w sytuację rodziny dziecka.  

- Występowanie o opinie do szkoły na temat zachowań i funkcjonowania dziecka. 

3. Podjęte działania przez grupę roboczą wobec świadków przemocy : 

 

• Poradnictwo i praca socjalna 

• Przekazanie numerów telefonów i adresów instytucji zajmujących się problematyka 

przemocy  w powiecie  

• Objęcie  pracą socjalną, poradnictwem oraz wsparciem.    

• Rozmowy wspierające i motywowanie do skorzystania z porad specjalistów.  

4. Podjęte działania przez grupę roboczą wobec sprawców przemocy: 

Członkowie Grup Roboczych monitorują sytuację, wyjeżdżają do miejsca zamieszkania 

sprawcy, przeprowadzają rozmowy pouczające. Motywują do leczenia odwykowego, oraz 

zaprzestania stosowania przemocy ponadto informują o prawnych konsekwencjach stosowania 

przemocy w rodzinie.  

• Skierowanie 13 wniosków  na Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

• Poradnictwo socjalne 

- Motywowanie do zmiany oraz do podjęcia leczenia odwykowego w Poradni Leczenia 

Uzależnień 

- Informowanie pisemne o możliwości udziału w programie korekcyjno- edukacyjnej dla 

sprawców przemocy, motywowanie do uczestnictwa 

• Zawiadomienie Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

• Kierowanie do poradni uzależnień celem określenia stopnia uzależnienia. 

• Informowanie o działających klubach AA i uczestnictwie w mitingach. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych są zobowiązani do 

zachowania poufności w sprawach prowadzonych przez ZI i GR.   
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W 2020 Grupy Robocze w 3 przypadkach złożyły zawiadomienia o powzięciu 

podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu  przestępstwa z użyciem przemocy  

w rodzinie do Prokuratury w Kolbuszowej.  

Działaniem, którym zajmował się w 2020r. GOPS z zakresu administracji rządowej zleconej 

to prowadzenie postepowania w sprawie Karty Dużej Rodziny. Wydano kart  dla 132 osób. 

Jest to pomoc dla rodzin wielodzietnych mających 3 dzieci i więcej w celu skorzystania  

z uprawnień zagwarantowanych  przez państwo. Rodzice otrzymują  kartę wraz ze swoim 

dziećmi uczącymi się . Nadal  mogą otrzymać kartę dużej rodziny rodzice , którzy kiedyś mieli 

na wychowaniu 3 dzieci. Na terenie województwa podkarpackiego 522 firmy  respektują Kartę 

Dużej Rodziny . szczegółowych informacji można uzyskać ma stronie  : www.rodzina.gov.pl 

wyszukiwanie partnerów KDR. 

 

 

21.8. Dział świadczenia rodzinne, wychowawcze , dobry start 

GOPS Dzikowiec w 2020r. realizował zadania zlecone w formie : ŚWIADCZEŃ  

RODZINNYCH.  Na ten cel wydatkowano kwotę - 3.838,142,29 zł . 

Liczba dzieci które otrzymują zasiłki rodzinne wraz z dodatkami -654 dzieci. 

 

Były wypłacane  zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek 

opiekuńczy, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny.  

 

Tabela  :ŚWIADCZENIA  RODZINNE    

 Forma  wypłaconych świadczeń rodzinnych dla  

rodzin  

Liczba osób  

otrzymujących  

świadczenia 

rodzinne 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

w zł 

1 2 3 

Zasiłki rodzinne    

 

 oraz  dodatki do zasiłku rodzinnego   z tytułu :  

  

- urodzenia dziecka  

654 

 

 

 

24 

751 465,15 

 

 

 

23 000,00 

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z  

   urlopu wychowawczego 

14 27 785,06 

- samotnego wychowywania 15 29 897,94 

-  kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

25 26 838,26 

-  rozpoczęcia roku szkolnego  416 42 059,04 

- dojazdu do szkoły + zamieszkanie  192 98 670,30 

- wychowywania dziecka w rodzinie  wielodzietnej  146 153 226,85 

Razem zasiłki wraz z dodatkami  654 1.140,083,76 

Zasiłek pielęgnacyjny 179 386 475,18 

http://www.rodzina.gov.pl/
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Świadczenia pielęgnacyjne dla dzieci 18 395 280,00 

Świadczenia pielęgnacyjne dla dorosłych 54 1. 195 441,40 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 20 107 644,00 

Zasiłek dla opiekuna 8 33 060,00 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka  51 51 000,00 

Świadczenie rodzicielskie  30 187 251,00 

Fundusz alimentacyjny 25 92 715,88 

Liczba dłużników alimentacyjnych  10 - 

  Źródło: Sprawozdawczość GOPS w Dzikowcu  

   

Aktualne kryteria dochodowe  do uzyskania  świadczeń rodzinnych wynoszą miesięcznie  

kwoty :     

• kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego - 674 zł , 

• kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego  z osoba niepełnosprawną w rodzinie  - 

764 zł   

 

     Wysokość zasiłku rodzinnego miesięcznie wynosi : 

• zasiłek rodzinny na dziecko do 5 roku życia – 95 zł 

• zasiłek rodzinny na dziecko  powyżej  5 roku życia do ukończenia 18 roku życia  – 124 

zł 

• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku 

życia  - 135 zł  

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka -193 zł nie 

więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. 

• dodatek do  zasiłku rodzinnego z tyt. wielodzietności  - 95 zł 

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego                 w wieku do ukończenia 5 roku życia -  90 zł , 

• dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego w wieku powyżej  5 roku życia do ukończenia 24 roku życia  -  110 

zł , 

• dodatek do zasiłku rodzinny z tyt. Podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania -  113 zł  

• dodatek do zasiłku rodzinny w związku z dojazdem -  69 zł , 

• zasiłek pielęgnacyjny –  215,84 zł  

• świadczenie pielęgnacyjne -1971,00 zł 

• specjalny zasiłek opiekuńczy -620,00 zł 

• zasiłek dla opiekuna – 620,00 zł. 

 

 

GOPS Dzikowiec  w 2020 realizował zadania zlecone :  ŚWIADCZENIA 

WYCHOWAWCZE 

Na które wydatkował kwotę   :  6. 442, 854,64 zł  . 

Świadczenia wychowawcze przysługują do 18 roku życia dziecka bez względu na dochód 

rodziny  bez kryterium dochodowego , natomiast  świadczenia Dobry Start przysługują  

rodzicom, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne  dom dziecka, dzieciom raz 

w roku  w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. do ukończenia  przez dziecko lub osobę 

ucząca się do 20 roku życia, przez dziecko lub osobę ucząca się  24 rok życia legitymująca się 

orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 

ŚWIADCZENIA „ DOBRY START”   na które wydatkował  kwotę 235 600,00 zł .  
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 Liczba  dzieci z terenu gminy  otrzymujących świadczenie w formie Dobry Start  -760 

dzieci. 

 

Lp        Forma  wypłaconych świadczeń 

wychowawczych i dobry start dla  rodzin  

z terenu gminy Dzikowiec 

LICZBA  

 1 2 

1.  Liczba złożonych wniosków o ustalenia 

prawa do świadczenia wychowawczego    z 

tego : 

- złożonych drogą  elektroniczną  

- złożonych w formie papierowej 

31 

 

                            38 

31 

 

 

2. Liczba wniosków złożonych o świadczenie 

wychowawcze w ramach koordynacji 

zabezpieczenia społecznego   

4 

3. Liczba wydanych przez GOPS Dzikowiec 

decyzji/informacji przyznających prawo do 

świadczenia wychowawczego 

69 

4. Liczba  wydanych przez Podkarpacki Urząd 

Wojewódzki   decyzji administracyjnych 

przyznających prawo do świadczenia 

wychowawczego 

16  

5. Liczba wydanych przez GOPS Dzikowiec  

decyzji administracyjnych odmownych do 

świadczenia wychowawczego  

2 

6. Liczba rodzin mających ustalone prawo do 

świadczenia wychowawczego za okres 

zasiłkowy od czerwca 2019r. do 31 maja 2021r. 

587 

   

GOPS Dzikowiec  w 2020r. realizował  zadania określone zgodnie z ustawą  z dnia                        

9 czerwca 2011 roku  o wspieraniu rodziny  systemie pieczy zastępczej. Nie był zatrudniony  

asystent rodziny, gdyż  3 rodziny z problemami opiekuńczo –wychowawczymi  były  

prowadzone    i wspierane w okresie coronawirus przez pracowników socjalnych. Problemy  

w realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczych dotyczą trzech podstawowych aspektów: 

opieki i wychowania dziecka, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz kształtowania 

wypełniania podstawowych ról społecznych. GOPS Dzikowiec opłacał koszty funkcjonowania 

rodziny zastępczej , oraz prowadził pracę socjalną z rodzinami biologicznymi. 

W roku ubiegłym utworzono Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego w Wilczej Woli dla 

mieszkańców  Gminy Dzikowiec.  Wójt Gminy Dzikowiec zawarł umowę o dofinansowanie 

projektu numer: RPPK.08.03.00-18-0011/19-00 „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 

dla mieszkańców Gminy Dzikowiec” w dniu 5 grudnia 2019 roku pomiędzy Województwem 

Urzędem Pracy  ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, Rzeszów (35-055), w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

a Gminą Dzikowiec ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec. Do wypożyczalni zostały zakupione 

sprzęty rehabilitacyjne w ilość 117 sztuk. Zatrudniono 2 osoby na ½ etatu ,oraz sprzątaczkę na 

umowę zlecanie. Trwa wypożyczanie sprzętu zgodnie z regulaminem rekrutacji i regulaminem 

nieodpłatnie  różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny. 
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 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  

 

Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu jest samorządowym zakładem budżetowym, który 

został utworzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dzikowcu nr. XVI/89/99 z dnia 17 

grudnia 1999r. Zgodnie ze statutem, przedmiotem działania zakładu jest: 

• utrzymanie i eksploatacja dwóch oczyszczalni ścieków, 

• utrzymanie i eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych,  

• przyjmowanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych za odpłatnością według zasad                   

określonych przez Radę Gminy,  

• utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowej wraz z urządzeniami, 

• pobieranie opłat za dostarczaną wodę 

  

22.1. Zakres działalności 

Podstawową działalnością Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu jest dostarczanie wody 

oraz odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych. ZUK w Dzikowcu obsługuje sieć 

wodociągową o długości 82,5 km (bez przyłączy) oraz 109,2 km sieci kanalizacyjnej (bez 

przyłączy). Zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, ZUK  

w Dzikowcu obsługuje również przyłącza wodociągowe (1694 szt.) do zaworu za 

wodomierzem głównym oraz przyłącza kanalizacyjne (1199 szt.) do pierwszej studzienki licząc 

od strony budynku. W 2020r. dostarczono odbiorcom usług 129,5 tyś. m3 wody oraz przyjęto 

na oczyszczalniach 106,0 tyś. m3 ścieków. Zakupiona woda w Zakładzie Produkcji Wody  

w Cmolasie rozprowadzana jest na terenie gminy Dzikowiec za pomocą pięciu przepompowni 

wody ( w Mechowcu, Dzikowcu, Płazówce, Lipnicy i Wilczej Woli). Pompownie wyposażone 

są w zestawy hydroforowe składające się z pomp sieciowych o mocy od 2,2 do 5,5 kW. 

Sieć kanalizacyjna wyposażona jest w 42 przepompowni sieciowych oraz 9 przepompowni 

przydomowych.  

Oczyszczalnia ścieków w Dzikowcu posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie 

ścieków do wód Qmax.s = 0,02 m3/s, Qśr.d.= 430 m3/d, Qdop.r.= 156 950 m3/rok ważne do 

07.02.2029r. W 2020r. wprowadzono do wód 129 498 m3 ścieków oczyszczonych ( śred. 

dob.353,8 m3). 

Oczyszczalnia ścieków w Wilczej Woli posiada pozwolenie wodno prawne na odprowadzenie 

ścieków do wód Qśr.d.= 250 m3/d, Qmax.h.= 45 m3/h ważne do 22.09.2030 r. W 2020r. 

wprowadzono do wód 47 861 m3 ścieków oczyszczonych ( śred. dob.130,8 m3). 

Sieć Kanalizacyjna obsługiwana przez ZUK w Dzikowcu obejmuje miejscowości – Dzikowiec, 

Nowy Dzikowiec, Mechowiec, Lipnica, Kopcie, Wilcza Wola. 

Sieć wodociągowa obejmuje całą gminę Dzikowiec tj. Dzikowiec, Nowy Dzikowiec, 

Mechowiec, Lipnica, Płazówka, Osia Góra, Kopcie, Wilcza Wola. 

 

22.2. Zatrudnienie 

Na koniec 2020 r. w Zakładzie zatrudnionych jest 7 osób w tym 2 w administracji, oraz 1 

pracownik na czas określony. Pracownicy fizyczni pracują w systemie jednozmianowym oraz 

pełnią dyżury w dni niepracujące. 

 

22.3. Sprzęt będący na wyposażeniu ZUK w Dzikowcu 

Samochód ciężarowy Renault Trafic – rocznik 2003 

Wóz asenizacyjny POMOT T507/3 o poj. 4000 L 

Urządzenie ciśnieniowe do kanalizacji WUKO 
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Przyczepa lekka Świdnik 

Przyczepa ciężarowa rolnicza PRONAR – 2 szt. 

 

22.4. Dotacje celowe otrzymane od Urzędu Gminy w 2020  

1. Zakup mobilnego zestawu do dezynfekcji sieci wodociągowej 

Plan dotacji – 11.869,50 zł 

2. Wykonanie modernizacji szafy sterowniczej stacji podnoszenia ciśnienia wody  

w Wilczej Woli 

       Plan dotacji – 16.543,50 zł 

        

       Plan dotacji ogółem – 28.413,00 zł brutto 

 

22.5. Plan działania ZUK w Dzikowcu na kolejne lata 

Działalność Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu będzie ukierunkowana głównie na 

zadania związane  z dostarczaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków poprzez: 

1. Zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków dla gospodarstw 

domowych, budynków użyteczności publicznej i zakładów produkcyjnych poprzez 

utrzymanie i modernizację istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jak również 

rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla gminy Dzikowic poprzez bieżącą 

kontrolę i modernizację urządzeń przeciwpożarowych, 

3. Zapewnienie dalszej prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków, poprzez utrzymanie  

i modernizację istniejących urządzeń oczyszczalni, 

4. Zapewnienie odbioru ścieków i osadu z bezodpływowych  zbiorników na ścieki 

i przydomowych oczyszczalni ścieków od mieszkańców którzy nie są podpięci do 

kanalizacji sanitarnej ze względów na brak możliwości technicznych 

                                                          

 

 

 SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY 

         

Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu, zwany dalej SCK działa na podstawie: 

• ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej  ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 406 ze zm.) 

• ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 

713 z późń.zm..) 

• ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351   ze zm.) 

art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 

poz. 869 ze zm.) 

• ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.- Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.                                            

z 2019r. poz.1291 ),  

• Postanowień Statutu Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu nadanego przez 

Radę Gminy Dzikowiec (uchwała  NR II/14/2018 z dnia 12 Grudnia 2018r.) 
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Organizatorem Samorządowego Centrum Kultury jest Gmina Dzikowiec. SCK jest 

instytucją kultury, która   uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu  do rejestru 

prowadzonego przez organizatora . Zgodnie z art. 14, ustawy z dnia 25 października 1991 r.  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 

406 ze zm.) instytucja kultury z chwilą wpisu do rejestru uzyskuje odrębną od samorządu 

osobowość prawną i prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową (art. 27 w/w ustawy). 

Celem działania jest szerokie włączenie społeczności gminy w aktywne uczestniczenie  

w życiu kulturalnym oraz pomnażanie właściwie pojmowanych wartości kultury  

i podejmowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej jak również koordynacja 

przedsięwzięć kulturalnych. 

Na czele SCK  stoi Dyrektor, który nim zarządza, reprezentuje na zewnątrz czuwa nad jego 

mieniem  i  ponosi odpowiedzialność za jego działalność. 

Samorządowe Centrum Kultury  prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawą o rachunkowości i ustawą  

o finansach publicznych. 

Źródłami finansowania  Samorządowego Centrum Kultury  są m.in.: 

1. przychody z prowadzonej działalności, w szczególności przychody z działalności,  

  o której  mowa w § 6 i w § 7 ( celowe i podmiotowe). 

2. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

3. dotacje z budżetu Gminy( celowe i podmiotowe) 

4. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł (darowizny, 

spadki, zapisy, kredyty bankowe, odsetki z lokat bankowych) 

5. pozyskiwane środki europejskie i inne na przygotowywane projekty  w zakresie 

działalności kulturalnej i inwestycje na infrastrukturę instytucji kultury, 

6. inne prawem dozwolone. 

SCK  pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 

 

Plan przychodów  Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu na rok 2020  ustalono na 

równi z wydatkami, tj. na  kwotę 384.305,00 zł.  Na koniec okresu plan przychodów został 

wykonany w 100,00 %  tj. w wysokości  384.305,00 zł, natomiast plan wydatków na koniec 

okresu został wykonany w 100% % tj. w wysokości 384.305,00 zł. 

Obejmuje on; 

Plan przychodów obejmuje: 

• dotację podmiotową  z budżetu gminy na bieżącą działalność SCK  

            w wysokości 370.000,00 zł -  wykonana w 100,00 % ,  

• plan wpływu z usług 11.305,00 zł - wykonany w 100 %, 

• plan z wpływy darowizn 3.000,00 zł- wykonany w 100%. 

 

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  na plan  221.400,00 zł wydatkowano 

219.549,39 zł czyli 99,16 %. Na wynagrodzenia bezosobowe na plan 26.510,00 zł 

wydatkowano kwotę 20.820,13 zł, co stanowi 78,54 % planowanej kwoty. Na zakup 

materiałów przeznaczono 35.393,18 zł tj. 99,99 % planu. Do tych wydatków możemy głównie 
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zaliczyć wydatki na zakup materiałów biurowych, poradników instytucji kultury, środków 

czystości, środków do dezynfekcji, materiałów dekoracyjnych, tonerów do drukarki itp.  

Z paragrafu 4260 zapłacono energię elektryczną, wodę i gaz. Z planu na ten cel w wysokości 

14.600,00 zł wydano 14.495,40 zł czyli 99,28 %. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych  

dokonano wydatków na  prowizje bankowe, opłaty na HB, wywóz nieczystości, spektakle 

teatralne dla dzieci, usługi pocztowe, warsztaty szachowe, koncert orkiestry dętej, przeglądy  

i monitoring pomieszczeń SCK, usługi RODO, wykonanie tablic informacyjnych na kwotę 

ogółem 66.454,32 zł co stanowi 99,99 % planu.  Na zakup usług telekomunikacyjnych 

wydatkowano 5.026,45 zł czyli 98,56 % planu. Na krajowe podróże służbowe oraz ryczałt 

samochodowy Dyrektora SCK wydano 2.115,78 czyli 94,45 %  planu. Ponadto dokonano  

odpisu na ZFŚS  - 6.201,04 zł   oraz na podatek od nieruchomości 2.349,00 zł. Na szkolenia 

przeznaczono kwotę 450,00 zł. Na środki BHP dla pracowników SCK przeznaczono kwotę 

2.125,23 zł, co stanowi 99,78 % planu. 

Na  dzień 31 grudnia 2020 r stan: 

     -   należności ogółem  wyniosły– 0,00 zł 

     -   zobowiązania wymagalne wyniosły – 0,00 zł. 

W okresie od stycznia do grudnia  2020 r. zorganizowano następujące  zadania kulturalno-

edukacyjne i rekreacyjne:  

• m-c styczeń – Wielopokoleniowe Jasełka Bożonarodzeniowe ” ; Dzień   Seniora w 

Mechowcu; ferie dla dzieci i młodzieży w tym ;  Zajęcia artystyczne, wyjazd na rolki, 

wyjazd do parku trampolin , opłatkowe spotkanie artystów z Podkarpacia połączone z 

wernisażem wystawy prac malarskich grupy artystycznej Supeł z Majdanu 

Królewskiego oraz koncertem fortepianowym. 
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• m-c luty – Doroczny Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek pt. ,,Kolędować Małemu”; 

Wernisaż wystawy prac malarskich i rzeźby grupy artystycznej z Głogowa 

Małopolskiego. 

Fot. Występ KGW „Prymule” z Mechowca 

 

• m-c marzec- Turniej Karate, Spotkanie Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy 

Dzikowiec ,,Przystań „ i KGW z Gminy Dzikowiec z okazji ,,Święta Kobiet”. 

• m-c maj – Otwarcie wystawy akwareli artystki Krystyny Bileńki -online 

• m-c czerwiec- Podpisanie umowy z Regionalną Fundacja Rozwoju ,,Serce” na 

realizację projektu pt. ,, TeDe- Twórcza doświadczalnia 2020” w ramach udzielonej 

dotacji. Rekrutacja uczestników projektu  

• m-c lipiec - Wakacje z SCK 2020, w tym  przedstawienie teatralne teatru Blaszany 

Bębenek, Spotkanie z podróżnikiem pt. Spacer po chińskim murze, zajęcia kreatywne, 

zajęcia artystyczne z TEDE. Koncert promenadowy muzyki gitarowej w Parku 

Błotnickich. 
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• m-c sierpień – Rozpoczęcie zajęć w 

ramach projektu pt., Tede- 

Twórcza doświadczalnia 2020”, 

opracowanie Regulaminu 

konkursu plastycznego ,, Święty 

Jan Paweł II- droga do świętości” 

oraz plakatu ,  w ramach projektu o 

takim samym tytule , 

dofinansowanego z EFR. 

Przygotowanie materiałów 

rekrutacyjnych , w tym ogłoszeń na nabory do zajęć 2020/2021. 

• Wrzesień- rekrutacja uczestników zajęć 2020/2021, rozesłanie zaproszeń do konkursu 

plastycznego. Organizacja zajęć muzycznych, plastycznych, tańca i karate 2020/2021. 

• Październik- Kontynuacja zajęć w ramach projektu : ,, TeDe- Twórcza doświadczalnia 

2020”. Powołanie komisji oraz organizacja oceny nadesłanych prac do konkursu ,, 

Święty Jan Paweł II- droga do świętości”. Impreza kulturalna pt. ,, Święty Jan Paweł II- 

droga do świętości” z wręczeniem nagród uczestnikom konkursu, koncertami 

okolicznościowymi, prezentacją multimedialną z okazji Roku100 -lecia urodzin św. 

JPII. Rozliczenie grantu. 

• Listopad- kontynuacja zajęć 2020/2021 zgodnie z zaleceniami i w reżimie sanitarnym. 

Przygotowanie wniosków do konkursów ogłoszonych przez  MKiDN  , w tym: 

oszacowanie kosztów, pracę merytoryczną i przesłanie wniosków  w systemie e- boi. 

Złożono dwa wnioski do programu : Edukacja Kulturalna oraz Infrastruktura Domów 

Kultury. 

• Grudzień- kontynuacja zajęć 2020/2021 zgodnie z zaleceniami i w reżimie sanitarnym. 

Przygotowanie zespołu muzycznego ,,Iskierki” oraz nagranie życzeń świątecznych i 

kolęd z ich udziałem. Udostępnienie materiału online. Przygotowanie i wykonanie 

świątecznego wystroju Dworu Błotnickich. 

 

W związku z ogłoszoną Pandemią SARS CoV-2  SCK stosownie do obowiązujących 

przepisów zawiesiło wszelkie działania edukacyjno- kulturalne  zarówno cykliczne , jak też 

planowane w roku 2020. Pracownicy SCK wykonywali pracę w postaci archiwizacji 

dokumentów, opracowania materiałów do plansz informacyjnych dotyczących zespołu 
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dworsko- parkowego, opracowania materiałów do folderu promocyjnego Gminy Dzikowiec, 

przygotowanie Gminnej Gazety do wydania, utrzymywania budynków w należytym porządku 

i dbałości. Opracowano Procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie epidemii SARS 

CoV-2 w SCK. Zajęcia  i wydarzenia organizowane były  w okresach mniejszych obostrzeń   

i w reżimie sanitarnym. 

Ponadto cyklicznie z zachowaniem reżimu sanitarnego organizowano:, próby zespołu 

śpiewaczego ,,Prymule” w Mechowcu , kółko gitarowe 1 x w tygodniu w Dzikowcu (18 osób) 

oraz 1 x w tygodniu w Lipnicy (8 osób),  odpłatne warsztaty tańca towarzyskiego                                                

i nowoczesnego  (dwie grupy- łącznie 26), zajęcia karate  (dwa razy w tygodniu 18 osób), 

zajęcia orkiestry dętej w Kopciach( 25 uczestników stałych), zajęcia wokalne z zespołem 

,,Iskierki” . Poza tym pracownicy SCK byli zaangażowani w przygotowania występów 

okolicznościowych ,przygotowanie: zaproszeń, ogłoszeń, kostiumów i scenografii. 

Sukcesywnie również w ramach swoich obowiązków pracownice były zaangażowane                                   

w przygotowywanie projektów sięgających po środki zewnętrzne  w tym unijne na działania 

kulturalne. . Przygotowano i  złożono w listopadzie  2 projekty do MKiDN: Remont sali 

widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu do programu Infrastruktura 

kultury, , Akademia Rękodzieła Artystycznego- ART.ARA do programu edukacja kulturalna. 

       

 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  

 

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu w 2020 r. wyniósł 340 186,46 zł. 

Uchwałą Budżetową Gminy Dzikowiec na rok 2020 nr XVI/105/2019 z dnia 30 grudnia 

2019 r. Rady Gminy Dzikowiec, GBP w Dzikowcu wraz z Filiami ( Lipnica, Mechowiec, 

Wilcza Wola) otrzymała dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości  352 368,00 

zł.  

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Dzikowiec została zmniejszona Uchwałą Nr 

XXII/155/2020 r. z dnia 24 września 2020 r. o kwotę 29 000,00 zł. 

GBP w Dzikowcu otrzymała również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w wysokości 4 000,00zł.  

 

24.1. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań  

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu i jej filii. 

 

    W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dzikowcu  w 2020 r. zatrudnionych było 6 osób.                      

(jedna osoba 1etat, dwie osoby ¾ etatu, dwie osoby po ½ etatu, i jedna osoba 1/4 etatu 
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Na wynagrodzenia GBP w Dzikowcu przeznaczyła 204 796,58zł, średnia płaca wyniosła 

2 844,39363442 zł i na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 38 161,88 zł.  

Na zakup materiałów i wyposażenia biblioteka przeznaczyła 13 600,00 zł.  

• prenumeratę czasopism,  

• zakupiono materiały biurowe,  

• środki czystości,  

• opłacono licencję programów komputerowych. 

Na zakup książek z Budżetu Gminy Dzikowiec otrzymano 10 003,00zł. Zakupiono 351 

pozycji  książkowych za w/w sumę. Z Biblioteki Narodowej otrzymano kwotę 4 000,00 zł.,  

z której zakupiono 271 pozycji książkowych. 

Koszt za energię elektryczną, gaz i wodę. 26.520,00 zł 

Dzikowiec   -   3.108,22 

Lipnica      -     6.076,02 

Mechowiec - 12.815,80 

Wilcza Wola - 4.519,96 

Czynsz za wynajem lokalu pod działalność filii GBP w Lipnicy, prowizje bankowe, usługi 

informatyczne, usługi pocztowe kwotę 18 791,00 zł.  

Wydatki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły  4 900,00 zł.  

Na delegacje służbowe wydano 1082,00zł.  

Ubezpieczenie budynku Filii GBP w Mechowcu oraz wyposażenie oraz księgozbiór GBP  

w Dzikowcu oraz wszystkich Filii (Lipnica, Mechowcu i Wilcza Wola) wyniósł 2 428,00 zł. 

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 6 606,00 zł.  

Opłacono 12 rat podatku od nieruchomości na kwotę 3 668 zł.  

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r. 469,51 zł. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu na dzień tj. 31.12.2020 nie miała należności oraz 

nie miała zobowiązań wymagalnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu jest 

samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 

Organizatora. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe 

Gminna Biblioteka służy mieszkańcom gminy upowszechniając i promując czytelnictwo, 

prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – oświatową. Obejmuje swą działalnością 

obszar Gminy Dzikowiec.        

Sieć biblioteczną tworzy Gminna Biblioteka w Dzikowcu i  trzy Filie Biblioteczne  

w Lipnicy, Mechowcu i Wilczej Woli . Z usług naszych placówek korzystają również 

mieszkańcy gmin sąsiednich ( Cmolasu, Majdanu Królewskiego, Niwisk, Raniżowa  

i Kolbuszowej).  

 

24.2. Zadania podstawowe 

 - Gromadzenie , opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości     

   wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych.  

- Udostępnianie zbiorów bibliotecznych.  

- Ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie   

   niezbędnych selekcji.  

- Popularyzacja książki i czytelnictwa .  
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- Wspieranie systemu edukacji, poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci  

   i młodzieży. 

- Przygotowanie i rozliczenie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości   

   wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. 

- Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki.  

- Dbałość o stan lokalu i estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki.  

 

 

24.3. Gromadzenie i opracowanie zbiorów 

 

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece.  

Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, 

literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, 

literaturę dla dzieci  i młodzieży oraz lektury szkolne. Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla 

wszystkich, również dla czytelnika sezonowego. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez 

zakup nowości książkowych,  a także jako dar od innych czytelników. Gromadzimy najlepsze 

i najwartościowsze pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym. Przy 

wyborze określonych tytułów bierzemy także pod uwagę sugestie naszych czytelników, którzy 

chcieliby, aby w naszym księgozbiorze znalazły się książki, które ich najbardziej interesują. 

Zakupu najczęściej dokonujemy u hurtowników n.p. „Nova” oraz Sezam z uwagi na ich 

korzystną cenę, szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy. Podstawowym źródłem wpływu 

jest dotacja organizatora , a od tej dotacji uzależniona jest dotacja Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. Ze środków własnych GBP w Dzikowcu wraz filiami zakupiła 351 

woluminów za kwotę 10 003,00 zł 

Biblioteka pozyskała dodatkowo środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego – w ramach Programu Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek”. Dzięki pozyskanej dotacji w kwocie 4.000 złotych nasze zbiory wzbogaciliśmy 

 o kolejnych 271 woluminów . Na bieżąco Biblioteka prowadzi selekcję księgozbioru książek 

zaczytanych oraz zdezaktualizowanych.  

 

24.4. Struktura księgozbioru GBP i filii na koniec 2020 r. 

Ogółem stan księgozbioru wynosi - 44517 woluminów w tym:  

- Literatura piękna dla dorosłych 20676 wol. 

- literatura piękna dla dzieci 14.921 wol.  

- literatura niebeletrystyczna – 8.818 wol. 

- czasopisma oprawne - 102 wol.  

 

24.5. Czytelnictwo, wypożyczenia i udostępnianie zbiorów  

Biblioteki udostępniają swoje zbiory w dwóch formach : prezencyjnie ( na miejscu),oraz 

wypożyczenia na zewnątrz. Odbywa się ono w warunkach wolnego dostępu do półek. Pozwala 

to na wstępne zapoznanie się z zawartością książki, wyzwala samodzielność czytelnika. Od 

stycznia 2017 roku GBP wraz z filiami obsługuje wszystkich czytelników w programie 
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bibliotecznym MAK+. System pozwala na kompleksowe objęcie wszystkich procesów 

bibliotecznych. Systematycznie wprowadzane są zbiory do bazy bibliotecznej. Do chwili 

obecnej GBP wprowadziła do bazy zbiorów - gromadzenia 44306 rekordów - co stanowi 

99,99% ogółu księgozbioru.   

 

24.6. Działalność kulturalno – oświatowa  

Obok działalności statutowej biblioteki i jej filii, gromadzenie, opracowanie i 

udostępnianie księgozbioru, placówki prowadzą działalność kulturalną. Biblioteki w zakresie 

popularyzacji książki prowadzi następujące formy pracy. Ze względu na Covid-19 działalność 

w  2020 roku została znacznie ograniczona. 

  

GBP w Dzikowcu  

Biblioteka otwarta jest pięć dni od poniedziałku do piątku 40 godzin  od 900 do 1700 . 

Powierzchnia Biblioteki to 180 m2, 19 miejsc dla czytelników i 11 komputery do dyspozycji 

użytkowników. W 2020 Biblioteka otrzymała 6 laptopów marki Lenovo w związku z 

udziałem w  projekcie „ Cyfrowe GOKI” fundacji VCC z Lublina. 

Biblioteka posiada księgozbiór 19 642 pozycji książkowych w tym dla dorosłych 9 088 sztuk 

dla dzieci 5 933 i literatury niebeletrystycznej 4 594 oraz 27 sztuk czasopism oprawnych.                             

W roku 2020 zarejestrowano 343 czytelników 144 osób uczących się (dzieci i młodzież do 24 

roku życia), 119 osób pracujących i pozostałych 65 osób. 

Wydatki na książki wyniosły  6.282,00 zł  i zakupiono 166 pozycji książkowych,  

zaprenumerowano również 5 tytułów czasopism bieżących za kwotę 663,00 zł  

Przez cały 2020 roku wypożyczono czytelnikom 9 147 pozycji książkowych                                    

- literatury pięknej dla dorosłych 4464 woluminów,                                                                             

- literatury dziecięcej 4464                                                                                                                             

- literatury niebeletrystycznej 502 pozycje.                                                                                        

Na miejscu korzystano z księgozbioru podręcznego - 12 pozycji z księgozbioru.                                                                                       

Z Internetu w 2020 roku skorzystało 299 osób. 

W GBP w Dzikowcu zorganizowano dla dzieci jedną lekcje biblioteczne w których 

uczestniczyło 23 osób 

Filia w Lipnicy 

Fila GBP w Lipnicy wraz z Punktem Pocztowym 

Biblioteka otwarta jest pięć dni w tygodniu 30 godzin tygodniowo  ( 1/3 etatu poczty i ½ 

biblioteki w trakcie godzin pracy poczty obsługiwani są czytelnicy i na odwrót). 

Powierzchnia Biblioteki to 120 m2, 12 miejsc dla czytelników i 3 komputery do dyspozycji 

użytkowników i jeden komputer do obsługi czytelników i programu MAK+ zakupiony w 

2017r. 

Biblioteka posiada księgozbiór 8 654 pozycji książkowych w tym dla dorosłych 3 864 sztuk 

dla dzieci 3 864 i literatury niebeletrystycznej 1 529 oraz 25 sztuk czasopism oprawnych.                    



83 

 

W roku 2020 zarejestrowano 100 czytelników w tym 50 osób uczących się (dzieci i młodzież 

do 24 roku życia), 23 osób pracujących i pozostałych 25 osób niezatrudnionych. 

Wydatki na książki w 2020 roku wyniosły 1.203,00. Zakupiono 229 pozycji książkowych,            

zaś za kwotę 231,00złotych zaprenumerowano 4 tytułów czasopism bieżących. 

Przez cały 2020 roku wypożyczono czytelnikom 1 134 pozycji książkowych    czytelnicy 100                                     

- literatury pięknej dla dorosłych 743 woluminów, literatury dziecięcej 672 oraz literatury 

niebeletrystycznej 78 pozycje.                                                                                                                  

Na miejscu skorzystano ze 36 pozycji z księgozbioru podręcznego.                                                                   

Z Internetu w 2020 roku skorzystało 49 użytkowników. 

W Filii GBP w Lipnicy zorganizowano cztery lekcje biblioteczne w których uczestniczyło 56 

osób. Odbył się konkurs wiedzy o książce jak i wiele dyskusji o książkach. 

 

Filia w Mechowcu 

Fila GBP w Mechowcu  

Biblioteka otwarta jest trzy dni w tygodniu 20 godzin  

Powierzchnia Biblioteki to 120 m2, 20 miejsc dla czytelników i 3 komputery do dyspozycji 

czytelników i zakupiony w 2017r. komputer do obsługi czytelników i programu MAK+. 

Biblioteka posiada księgozbiór 7 765 pozycji książkowych w tym dla dorosłych 3 864 sztuk 

dla dzieci 3 236 i literatury niebeletrystycznej 1 529 oraz 25 sztuk czasopism oprawnych.                           

W roku 2020 zarejestrowano 113 czytelników -  72 osób to dzieci i młodzież ucząca się , 28 

osób pracujących i pozostałych 11 osób niezatrudnionych. 

Wydatki na książki wyniosły w 2020 roku 1.187,00 zł - zakupiono 110 pozycji książkowych,                            

i a zaprenumerowano 4 tytułów czasopism bieżących za kwotę 231,00 zł.                                           

Przez cały 2020 roku wypożyczono czytelnikom 1 578 pozycji książkowych                                              

- literatury pięknej dla dorosłych 867 woluminów, literatury dziecięcej 831 oraz literatury 

niebeletrystycznej 103 pozycje.                                                                                                                                                                                    

Z Internetu w obecnym roku skorzystało 126 użytkowników. 

 

Filia w Wilczej Woli 

Fila GBP w Dzikowcu wraz z Punktem Pocztowym 

 

Biblioteka otwarta jest pięć dni w tygodniu 40 godzin tygodniowo   ( ½ etatu poczty i ½ 

biblioteki w trakcie godzin pracy poczty obsługiwani są czytelnicy i na odwrót). 

Powierzchnia Biblioteki to 90 m2, 16 miejsc dla czytelników i 3 komputery do dyspozycji 

czytelników i w 2018 r. zakupiono do obsługi czytelników i programu MAK+. 

Biblioteka posiada księgozbiór 8 456 pozycji książkowych w tym dla dorosłych 4 200 sztuk 

dla dzieci  2 677 i literatury niebeletrystycznej 1 554 oraz 25 sztuk czasopism oprawnych.                      

W roku 2020 zarejestrowano 150 czytelników - 45 osób to dzieci i młodzież do 24 roku życia 

ucząca się, 64 osób pracujących i pozostałych niepracujących 30 osób. 
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Wydatki na książki w 2020 roku wyniosły 1.201,00 zł za które zakupiono 202 pozycje 

książkowe,  zaś za kwotę 231,00 zł   zaprenumerowano 4 tytułów czasopisma bieżących. 

Czytelnicy 139 

Przez cały 2020 roku wypożyczono czytelnikom 2 385 pozycji książkowych                                     

- literatury pięknej dla dorosłych 1 282 woluminów, literatury dziecięcej 964 oraz literatury 

niebeletrystycznej 139 pozycje.                                                                                                                                                                            

 

 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla 

osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób 

wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ A, B i C). ŚDS 

w Spiach powstał 1 grudnia 2012 r. i jest pierwszą tego typu placówką na terenie Gminy 

Dzikowiec.  

Liczba miejsc statutowych w Domu wynosi 36. Na koniec grudnia 2020 r. liczba 

uczestników z ważną decyzją kierującą wyniosła 39 osób. Wśród uczestników są też osoby 

spoza gminy Dzikowiec – z Gminy Cmolas oraz Majdan Królewski (w żadnej z tych gmin nie 

funkcjonuje środowiskowy dom samopomocy).  

Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie 

jakości życia oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz 

osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzinom. 

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy, Dom 

realizuje następujące formy działalności: trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening 

umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania 

wolnego czasu, poradnictwo psychologiczne, trening umiejętności społecznych, pomoc  

w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, 

niezbędna opieka w czasie pobytu oraz w trakcie dojazdów, terapię ruchową oraz inne formy 

postępowania obejmujące pracownie: rzemieślniczą, plastyczną i ogrodniczą. 

 Ponadto Dom organizuje bądź bierze udział w wielu inicjatywach zarówno gminnych 

jak i o szerszym zasięgu, promując twórczość osób niepełnosprawnych, integrując środowisko 

osób niepełnosprawnych, edukując i uwrażliwiając społeczeństwo na ich potrzeby. W tym celu 

ŚDS w Spiach współpracuje z wieloma instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami: 

- GOPS Dzikowiec/Cmolas/Majdan Królewski – efektem jest stała pomoc w kontakcie 

z pracownikami socjalnymi, pomoc w otrzymywaniu świadczeń; 

- SCK w Dzikowcu – uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez SCK 

w Dzikowcu (wystawy plastyczne);  

- parafia w Spiach – efektem jest stała duszpasterska opieka na uczestnikami, którzy 

chętnie angażują się w życie religijne lokalnej społeczności, m.in. wykonanie wieńca 

dożynkowego i udział w uroczystej mszy; nabożeństwo różańcowe, odwiedzanie 

opuszczonych grobów na cmentarzu parafialnym; zorganizowanie mszy dla chorych; 

- Ośrodek Zdrowia w Wilczej Woli, inne poradnie zdrowia, w tym zdrowia psychicznego 
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– efektem jest pomoc w dostępie do różnych usług medycznych (POZ, stomatolog, wizyty 

u psychiatry/psychologa); 

- Szpital Psychiatryczny w Nowej Dębie – współpraca przy leczeniu uczestników ŚDS 

poddanych hospitalizacji; 

- lokalna gazeta gminna oraz „Korso” – efektem są informacje o życiu ŚDSu, 

najważniejszych wydarzeniach, a przez to promocja Środowiskowego Domu 

Samopomocy w lokalnym społeczeństwie; 

- inne środowiskowe domy samopomocy i instytucje pomocy społecznej – efektem jest 

udział w konkursach oraz kilku spotkaniach 

- PCPR w Kolbuszowej – współpraca przy wypożyczaniu sprzętu rehabilitacyjnego oraz 

przy załatwianiu spraw uczestników w tym uzupełnianie wniosków w ramach programu 

„Pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”; 

- Gmina Dzikowiec – współpraca związana z funkcjonowaniem placówki; zabezpieczanie 

spraw uczestników z terenu Gminy Dzikowiec; publikowanie w gazecie gminnej informacji 

o działalności ŚDS; 

- rodziny i bliscy uczestników – wspólne ustalanie celów terapeutycznych, konsultowanie 

indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących, pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych związanych z uczestnikami, wspólne monitorowanie stanu uczestnika; 

- Fundacja Aktywizacja – udział uczestników w projekcie "Alpakoterapia – dogoterapia – 

reflksjologia- innowacyjne i nowatorskie formy rehabilitacji dla osób  

z niepełnosprawnościami";  

- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach – udział uczestników  

w inicjatywie z wykorzystaniem środków z FIO „Wakacyjne artepomaganie” 

Miniony rok był czasem trudnym na wielu płaszczyznach z powodu trwającej pandemii. 

Trudno było realizować wyznaczone cele terapeutyczne, a kontakt bezpośredni z uczestnikami 

i ich rodzinami był w znacznej mierze utrudniony. Pomimo tego realizowano działalność 

statutową na miarę możliwości. Okresy przymusowego zamknięcia Domu uwypukliły potrzebę 

i wagę jego misji – funkcjonowanie części uczestników (zwłaszcza samotnych) znacznie się w 

tych okresach obniżyło. Praca terapeutyczna zdalna nie jest efektywna, a w wielu przypadkach 

niemal niemożliwa, często wymagająca współudziału opiekuna, od których trudno wymagać 

dodatkowego zaangażowania w opiece nad osobami zależnymi. Zauważalny jest także u kilku 

podopiecznych regres zdrowotny wynikający z okresowych zaniedbań w leczeniu 

przewlekłych chorób oraz ich kontroli. 

Powyższe obserwacje zmusiły do dużo większej niż na co dzień tzw. „pracy w terenie”. 

Pracownicy Domu często wyjeżdżali do uczestników, dbając o ich podstawowe potrzeby, 

często zawozili do lekarzy, umawiali wizyty, wzywali kilka razy nawet pogotowie ratunkowe. 

Jeździli także, żeby po prostu porozmawiać, dać odczuć zainteresowanie i poczucie obecności, 

co w okresie powszechnego dystansowania się jest niebagatelne. Zaznaczyć należy, że kilku 
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uczestników nie ma żadnych środków telekomunikacyjnych, więc wizyta osobista była jedyną 

drogą do nawiązania kontaktu. 

Pomimo trudów czasu pandemii, należy pozytywnie ocenić funkcjonowanie placówki. 

Dzięki jej zasobom oraz możliwościom organizacyjnym, wielu osobom zagrożonym w sposób 

szczególny w okresie pandemii, udało się pomóc. 


