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1. WSTĘP 

 

 Szanowni Państwo Radni oraz Mieszkańcy Gminy Dzikowiec, Przedstawiam Państwu 

Raport o stanie Gminy Dzikowiec za rok 2021 stanowiący podsumowanie działalności 

samorządu Gminy Dzikowiec w roku 2021. Dokument został przygotowany zgodnie z art. 28aa 

ustawy o samorządzie gminnym i zawiera w szczególności realizację przez Wójta Gminy 

polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy w roku 2021.  Rok 2021 był rokiem 

pandemii, która spowodowała trwałe i daleko idące zmiany gospodarcze i społeczne w kraju  

i na świecie. Kryzys związany z epidemią przede wszystkim pozbawił naszych obywateli 

poczucia bezpieczeństwa. Musieliśmy zmienić codzienne funkcjonowanie, przeorganizować 

pracę i naukę, opiekę nad dziećmi. Ubiegły rok uświadomił nam, że wiele spraw i ważnych 

spotkań służbowych można załatwić z domu, siedząc przed komputerem. Mimo kryzysu 

wywołanego pandemią, analiza danych zawartych w Raporcie, potwierdza pozytywny proces 

zmian dotyczących jakości życia mieszkańców Gminy we wszystkich aspektach. Widoczną 

poprawę widać w dostępie do infrastruktury drogowej, edukacyjnej i społecznej poprzez 

systematyczne modernizacje i remonty szkół, budowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 

Bez opóźnień, mimo ograniczeń związanych z epidemią, realizowaliśmy również wszystkie 

zadania związane z obsługą obywateli, w tym zadania niezbędne do zapewnienia pomocy 

obywatelom w zakresie niezbędnych potrzeb życiowych Poniższy dokument- Raport o stanie 

gminy, zobrazuje Państwu wszelkie decyzje jakie podejmowane były w trakcie minionego 

roku, jak też podsumuje stan dochodów i wydatków oraz kondycję finansową Gminy 

Dzikowiec w roku 2021. 
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2. INFORMACJE OGÓLNE 

2.1. 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.  

2.2. 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 

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

zobowiązań, które nie mają pokrycia w budżecie. 

Funkcję Skarbnika sprawuje: Ewa Antosz 

2.3. 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/. 

2.3.1. 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 

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym obecnie na pięcioletnią  

kadencję, składającym się z 15 osób. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez 

Przewodniczącego Rady za pośrednictwem Biura Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C3%B3jt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrasygnata
http://gminadzikowiec.pl/
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obrad podawany jest do wiadomości mieszkańców poprzez stronę internetowa Urzędu Gminy 

http://gminadzikowiec.pl/. 

W roku 2021 Radni obradowali 11 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 

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 2021 podjęła 67 uchwały. Wszystkie uchwały są 

zarejestrowane w rejestrze uchwał oraz przekazane do Wojewody  Podkarpackiego  

- Wydział Prawny i Nadzoru oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 

w celu legalizacji. Uchwały zostały opublikowane na portalu mieszkańca Gminy Dzikowiec 

http://dzikowiec.esesja.pl/ 

2.3.2. Zestawienie uchwał odjętych przez Rade Gminy w 2021 roku. 

Lp.                       Tytuł  Jednostka  

realizująca 

     Stan 

wykonania 

1.  Uchwała nr XXVI/183/2021 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na 2021 r., 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

2.  Uchwała nr XXVI/184/2021 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Dzikowiec na lata 

2021-2025; 

Referat finansów  

i budżetu 

Obowiązująca 

3.  Uchwała nr  XXVI/185/2021 w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Dzikowiec na rok 2021” 

 

Stanowisko ds. 

gospodarki odpadami 

komunalnymi 

Zrealizowana 

4.   Uchwała XXVI/186/2021 w sprawie 

pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

 

Biuro Obsługi Rady Zrealizowana 

5.   Uchwała XXVII/187/2021 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na 2021 r., 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

6.   Uchwała XXVII/188/2021 w sprawie Referat finansów  

i budżetu 

Obowiązująca 

http://gminadzikowiec.pl/
http://dzikowiec.esesja.pl/
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zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Dzikowiec na lata 2021-2025; 

 

7.  Uchwała XXVII/189/2021 w sprawie 

uchylenia uchwały własnej w sprawie 

udzielenia w roku 2021 pomocy 

finansowej dla Województwa 

Podkarpackiego.  

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

8.   Uchwała XXVII/190/2021 w sprawie 

dopuszczenia zapłaty podatków i opłat 

stanowiących dochody budżetu Gminy 

Dzikowiec instrumentem płatniczym 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

9.   Uchwała XXVII/191/2021 

zawarcia porozumienia z Gminą Raniżów 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę miejscowości Wilcza Wola- 

Maziarnia w Gminie Dzikowiec 

 

Zakład Usług 

Komunalnych 

Zrealizowana 

10.  Uchwała XXVII/192/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowych mienia 

gminnego położonych w miejscowości 

Dzikowiec i Nowy Dzikowiec w drodze 

przetargu; 

 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, rolnictwa 

leśnictwa, ochrony 

środowiska, 

gospodarki gruntami  

i nieruchomościami 

Zrealizowana 

11.  Uchwała XXVII/193/2021 w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

Sekretariat UG Zrealizowana 

12.  Uchwała XXVII/194/2021 w sprawie 

rozpatrzenia petycji 

 

Biuro Obsługi Rady Zrealizowana 

13.  Uchwała XXVIII/195/2021 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na 2021 r., 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

14.  Uchwała XXVIII/196/2021 w sprawie 

zmiany Uchwały nr XXVII/189/2021 Rady 

Gminy Dzikowiec z dnia 12 marca 2021r. 

w sprawie uchylenia uchwały własnej w 

sprawie udzielenia w roku 2021 pomocy 

finansowej dla Województwa 

Podkarpackiego 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

15.  Uchwała XXVIII/197/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowych mienia 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, rolnictwa 

leśnictwa, ochrony 

Zrealizowana 
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gminnego położonych w miejscowości 

Wilcza Wola w drodze przetargu 

 

środowiska, 

gospodarki gruntami  

i nieruchomościami 

16.  Uchwała XXVIII/198/2021 w sprawie 

przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 

Wilcza Wola 

 

Inwestycje UG 

Dzikowiec 

 

Obowiązująca 

17.  Uchwała XXVIII/199/2021 w sprawie 

przyjęcia sołectwa Wilczej Woli do 

„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 

na lata 2021-2025” 

 

Inwestycje UG 

Dzikowiec 

 

Obowiązująca 

18.  Uchwała XXVIII/200/2021 w sprawie 

zwolnienia z opłaty za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży, należnej za 2021r. 

oraz zwrotu części tej opłaty 

 

Sekretariat UG Zrealizowana 

19.  Uchwała XXVIII/201/2021 w sprawie 

rozpatrzenia petycji 

 

Biuro Obsługi Rady Zrealizowana 

20.  Uchwała XXVIII/202/2021 w sprawie 

rozpatrzenia petycji 

 

Biuro Obsługi Rady Zrealizowana 

21.  Uchwała XXVIII/203/2021 w sprawie 

rozpatrzenia petycji 

 

Biuro Obsługi Rady Zrealizowana 

22.  Uchwała XXVIII/204/2021 w sprawie 

rozpatrzenia petycji 

 

Biuro Obsługi Rady Zrealizowana 

23.  Uchwała XXVIII/205/2021 w sprawie 

rozpatrzenia petycji 

 

Biuro Obsługi Rady Zrealizowana 

24.  Uchwała XXVIII/206/2021 w sprawie 

pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

 

Biuro Obsługi Rady Zrealizowana 

25.  Uchwała XXIX/207/2021 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na 2021 r., 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

26.  Uchwała XXIX/208/2021 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Dzikowiec na lata 2021-2025; 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Obowiązująca 

27.  Uchwała XXIX/209/2021 w sprawie 

określenia stawek dopłat w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzenia ścieków;  

 

Zakład Usług 

Komunalnych 

Obowiązująca 
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28.  Uchwała XXIX/210/2021 w sprawie 

ustalenia miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli na terenie 

Gminy Dzikowiec; 

 

Stanowisko ds. 

zarządzania 

kryzysowego 

Zrealizowana 

29.  Uchwała XXIX/211/2021 w sprawie 

przyjęcia Apelu do Rządu Rzeczpospolitej 

Polskiej w związku z pracami Komisji 

Europejskiej nad „ Unijną strategią na 

rzecz bioróżnorodności 2030 r. 

Przywracanie przyrody do życia”. 

 

Biuro Obsługi Rady Zrealizowana 

30.  Uchwała XXX/212/2021 w sprawie 

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie 

wotum zaufania dla Wójta Gminy 

Dzikowiec. 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

31.  Uchwała XXX/213/2021 w sprawie 

głosowanie nad uchwałą w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Dzikowiec za 

2020 rok. 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

32.  Uchwała XXX/214/2021 w sprawie 

głosowanie nad uchwałą w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Dzikowiec z tytułu wykonania budżetu za 

2020 rok. 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

33.  Uchwała XXX/215/2021 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na 2021 r., 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

34.  Uchwała XXX/216/2021 w sprawie 

określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego za okres 3 miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających dzień 

złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. 

 

Kadry Zrealizowana 

35.  Uchwała XXXI/217/2021 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na 2021 r., 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

36.  Uchwała XXXI/218/2021 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Strategii 

Rozwoju Gminy Dzikowiec na lata 2021-

2030 oraz określenie szczegółowego trybu 

Inwestycje UG 

Dzikowiec 

 

Obowiązująca 
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i harmonogramu opracowania projektu 

strategii, w tym trybu konsultacji, 

 

37.  Uchwała XXXI/219/2021 w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w Gminie Dzikowiec w roku szkolnym 

2021/2022, 

 

Zespołu Obsługi 

Ekonomiczno – 

Administracyjnej 

Szkół 

Obowiązująca 

38.  Uchwała XXXI/220/2021 w sprawie 

rozpatrzenia petycji. 

 

Biuro Obsługi Rady Zrealizowana 

39.  Uchwała XXXII/221/2021 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na 2021 r. 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

40.  Uchwała XXXIII/222/2021 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na 2021 r., 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

41.  Uchwała XXXIII/223/2021 w sprawie 

uchylenia uchwały w sprawie udzielenia w 

roku 2021 pomocy finansowej dla powiatu 

kolbuszowskiego, 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

42.  Uchwała XXXIII/224/2021 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Dzikowiec na lata 2021-2025, 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Obowiązująca 

43.  Uchwała XXXIII/225/2021 w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian 

za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

 

Stanowisko ds. 

gospodarki odpadami 

komunalnymi 

Obowiązująca 

44.  Uchwała XXXIII/226/2021 w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 

Dzikowiec, 

 

Stanowisko ds. 

gospodarki odpadami 

komunalnymi 

Obowiązująca 

45.  Uchwała XXXIII/227/2021 w sprawie 

przekazania projektu zmian regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Dzikowiec 

organowi regulującemu do zaopiniowania, 

 

Stanowisko ds. 

gospodarki odpadami 

komunalnymi 

Obowiązująca 

46.  Uchwała XXXIII/228/2021 w sprawie Stanowisko ds. dróg 

gminnych, rolnictwa 

Zrealizowana 
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zmian uchwały Nr XXIII/162/2020 Rady 

Gminy Dzikowiec z dnia 29 października 

2020r., w sprawie użytku ekologicznego, 

 

leśnictwa, ochrony 

środowiska, 

gospodarki gruntami  

i nieruchomościami 

47.  Uchwała XXXIV/229/2021 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na 2021 r., 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

48.  Uchwała XXXIV/230/2021 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia V zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Dzikowiec  

 

Pracownik ds. 

budownictwa 

Zrealizowana  

49.  Uchwała XXXIV/231/2021 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nr 1/2021 w miejscowości 

Nowy Dzikowiec i Lipnica 

 

Pracownik ds. 

budownictwa 

Zrealizowana 

50.  Uchwała XXXIV/232/2021 w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta 

stanowiącej podstawę do obliczenia 

podatku rolnego na obszarze Gminy 

Dzikowiec w 2022 roku 

 

Referat podatków i 

opłat 

Obowiązująca 

51.  Uchwała XXXIV/233/2021 w sprawie 

określenia stawek dopłat w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków 

 

Zakład Usług 

Komunalnych 

Obowiązująca 

52.  Uchwała XXXIV/234/2021 w sprawie 

zmiany uchwały nr IV/20/2018 z dnia 28 

grudnia 2018r. 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 

 

Zespołu Obsługi 

Ekonomiczno – 

Administracyjnej 

Szkół 

Obowiązująca 

53.  Uchwała XXXIV/235/2021 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 2022 rok 

 

Stanowisko ds. sportu Zrealizowana 
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54.  Uchwała XXXIV/236/2021 w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych publicznych 

 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, rolnictwa 

leśnictwa, ochrony 

środowiska, 

gospodarki gruntami  

i nieruchomościami 

Zrealizowana 

55.  Uchwała XXXIV/237/2021 w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Dzikowiec 

 

Referat podatków i 

opłat 

Zrealizowana 

56.  Uchwała XXXV/238/2021 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na 2021 r., 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

57.  Uchwała XXXVI/239/2021 w sprawie 

zmian uchwały budżetowej na 2021 r.; 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

58.  Uchwała XXXVI/240/2021 w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków 

zamieszczonych w budżecie Gminy 

Dzikowiec niewygasających z upływem 

roku budżetowego 2021r. i określenia 

ostatecznego terminu dokonania tych 

wydatków; 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

59.  Uchwała XXXVI/241/2021 w sprawie 

udzielenia w roku 2022 pomocy 

finansowej dla powiatu kolbuszowskiego; 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

60.  Uchwała XXXVI/242/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na powierzenie zadania 

Gminie Miastu Rzeszów; 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Zrealizowana 

61.  Uchwała XXXVI/243/2021 w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Dzikowiec na lata 2022 

- 2026; 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Obowiązująca 

62.  Uchwała XXXVI/244/2021 w sprawie 

uchwała budżetowa na rok 2022 Gminy 

Dzikowiec; 

 

Referat finansów  

i budżetu 

Obowiązująca 

63.  Uchwała XXXVI/245/2021 w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych publicznych oraz ustalenia 

przebiegu drogi gminnej; 

 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, rolnictwa 

leśnictwa, ochrony 

środowiska, 

gospodarki gruntami  

i nieruchomościami 

Obowiązująca 

64.  Uchwała XXXVI/246/2021 w sprawie Stanowisko ds. dróg 

gminnych, rolnictwa 

leśnictwa, ochrony 

Obowiązująca 
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zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych publicznych oraz ustalenia 

przebiegu drogi gminnej; 

 

środowiska, 

gospodarki gruntami  

i nieruchomościami 

65.  Uchwała XXXVI/247/2021 w sprawie 

uchwalenia planu pracy Rady Gminy 

Dzikowiec na rok 2022; 

 

Biuro Obsługi Rady Obowiązująca 

66.  Uchwała XXXVI/248/2021 w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji 

Stałych Rady Gminy Dzikowiec na rok 

2022, 

 

Biuro Obsługi Rady Obowiązująca 

67.   Uchwała XXXVI/249/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości gruntowych. 

 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, rolnictwa 

leśnictwa, ochrony 

środowiska, 

gospodarki gruntami  

i nieruchomościami 

Zrealizowana 

 

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

ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. 

2.3.3. 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. 

  

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. 
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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.  

 

Komisje Stałe Rady Gminy Dzikowiec spotykały się w roku 2021 na 13 posiedzeniach. 

Tematem spotkań były projekty uchwał podejmowane na najbliższych sesjach.  

Z każdego posiedzenia Komisji sporządzony został protokół znajdujący się  

w biurze Rady Gminy. 

2.3.4. Prowadzenie ksiąg – protokołów zebrań wiejskich. 

W skład Gminy Dzikowiec wchodzi 8 sołectw stanowiących jednostki pomocnicze 

gminy. We wrześniu 2021 r. odbyły się zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach gminy, 

których głównym tematem było uchwalenie przedsięwzięć i planu wydatków funduszu 

sołeckiego sołectwa na 2021 rok oraz sprawy gospodarcze sołectwa. Protokoły z wszystkich 

zebrań wiejskich znajdują się w Biurze Rady. 

2.4. Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Dzikowiec w 2021 roku 

Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy na koniec 2021 r. ogółem  

(zarówno na cały etat jak i na część) na umowę o pracę wynosił  21 osoby.  

 W tutejszym urzędzie w minionym roku stosunek pracy został nawiązany  

z czterema osobami. W ramach współpracy Urzędu Gminy Dzikowiec  
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z Powiatowym Urzędem Pracy w Kolbuszowej w roku 2021 jedna osoba podejmowała 

zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych współfinansowanych z PUP Kolbuszowa. 

 W 2021r. Zarządzeniem Wójta Gminy Dzikowiec zostały przeprowadzone dwa nabory 

na stanowiska urzędnicze, tj. na stanowisko inspektora ds. podatków i opłat oraz inspektora ds. 

obsługi sekretariatu. W wyniku naborów zostały wyłonione dwie osoby, z którymi zawarto 

umowę o prace. 

 W 2021r. roku stosunek pracy ustał z siedmioma pracownikami, z czego jeden 

przypadek w związku z przejściem na emeryturę. 

W roku 2021 jak i w latach poprzednich tutejszy Urząd umożliwiał realizację praktyk 

uczniowskich oraz studenckich. 

W roku 2021 realizowano obowiązek sprawozdawczy związany z zatrudnieniem do 

GUS. W roku 2021 realizowano obowiązki wynikające z ustawy z dnia z dnia 4 marca 1994 r. 

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych poprzez zbieranie deklaracji o dochodzie od 

pracowników oraz emerytów, wniosków oraz dokonywano należnych wypłat z w/w fundusz 

2.5. Raport w zakresie gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym  

i lokalami użytkowymi mienia Gminy Dzikowiec. 

Jak co roku zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego przekazano dane 

do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym w terminie do końca I kwartału roku 

następnego, zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych 

nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy. 

W roku 2021r. realizowano obowiązek wynikający z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane tj. zlecano oraz zawierano umowy z wykonawcami w zakresie okresowej 

kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji i przewodów. W ramach 

powyższego wykonano w budynkach mienia gminy Dzikowiec: roczne przeglądy budowlane, 

pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej, roczny przegląd instalacji gazowych oraz 

przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), przegląd kotłów 

gazowych. Książki obiektów budowlanych zostały zaktualizowane o w/w przeglądy. 

W roku 2021 prowadzone było jedno postępowanie przetargowe - przetarg 

nieograniczony w formie licytacji publicznej na oddanie w najem lokalu użytkowego,  

w wyniku którego została zawarta umowa najmu. W minionym roku zostały zawarte dwie 

umowy najmu z dotychczasowymi najemcami. 
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 Na bieżąco dokonywano rozliczeń z dostawcami mediów do budynków mienia Gminy 

Dzikowiec oraz podejmowano próby egzekwowania powstałych należności z tytułu czynszu na 

rzecz Gminy Dzikowiec. 

2.6. 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, 

 Klub Dziecięcy „ Magiczny Zakątek” w Lipnicy  
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3. DEMOGRAFIA  

W 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego  sporządzono 133 akty stanu cywilnego 

(urodzeń, małżeństw i zgonów), zarejestrowano w tym 61 transkrypcji zdarzeń zagranicznych, 

uzupełniono lub sprostowano 116 aktów stanu cywilnego, naniesiono 196 wzmianek 

dodatkowych przy aktach małżeństwa (o rozwodzie, o zgonie współmałżonka lub o zmianie 

nazwy miejsca zdarzenia), wydano 943 odpisy aktów stanu cywilnego, wydano 44 

zaświadczenia lub zezwolenia, sporządzono 672 przypiski 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 809 aktów 

stanu cywilnego.  

W zakresie ewidencji ludności czynności dotyczyły: zgłoszeń zameldowania  

i wymeldowania, wyjazdu za granicę, których w 2021 roku było 109 oraz udostępniania danych 

i wydawania zaświadczeń, których było w sumie 201. Nadano również 17 numerów PESEL. 

W zakresie dowodów osobistych: wydano 398 dowodów osobistych, przyjęto 49 

zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz unieważniono 42 dowody osobiste 

z powodu zmiany danych. 

W systemie PESEL sprawdzono i usunięto 1727 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 65545,00 zł. 

Dział ewidencji ludności jest odpowiedzialny również za organizację kwalifikacji 

wojskowej. Stawiennictwu do kwalifikacji w 2021 roku podlegało 41 mężczyzn rocznika 

podstawowego oraz 26 mężczyzn rocznika starszego. Spośród wezwanych na kwalifikację nie 

stawiło się 29 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. 
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4. FINANSE  

 

Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/172/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. został uchwalony 

budżet Gminy Dzikowiec na 2021 r. 

W ciągu 2021r. na skutek wprowadzanych zmian w budżecie poprzez podejmowanie 

uchwał przez Radę Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy planowane dochody i wydatki uległy 

zmianie i osiągnęły  kwoty: 

 dochody 38 166 629,25 zł, w tym:  

 dochody bieżące 33 630 393,09 zł,  

 dochody majątkowe 4 536 236,16 zł, w tym ze sprzedaży majątku 553 650,00 zł, 

 wydatki 41 105 599,96 zł, w tym:  

 wydatki bieżące 32 166 742,32 zł,  

 wydatki majątkowe 8 938 857,64 zł.  

4.1. Dochody 

Wykonano dochody w wysokości 36 844 421,48 zł tj. 96,54% planowanej kwoty dochodów 

ogółem, w tym:  

 dochody bieżące wykonano w wysokości 34 015 242,61 zł tj. 92,32 % dochodów 

ogółem; 

 dochody majątkowe wykonano 2 829 178,87 zł tj. 7,68 % dochodów ogółem, w tym 

ze sprzedaży majątku 613 719,91 zł. 

Tabela: Realizacja dochodów wykonanych  Gminy Dzikowiec w 2021 roku  

(stan na 31.12.2021 r.) 

Lp. Nazwa działu Kwota Udział w 

budżecie 

1 Rolnictwo i łowiecko 420 795,28 1,14% 

2 Leśnictwo 1 600,00 0,004% 

3 Transport i łączność 166 440,44 0,45% 

4 Gospodarka mieszkaniowa 748 255,41 2,03% 

5 Administracja publiczna 102 276,94 0,28% 

6 Urzędy naczelne organów władzy 

państwowej kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

1 338,99 0,004% 

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

3 082,86 0,01% 

8 Dochody od osób prawnych i osób 

fizycznych i od innych jednostek 

3 522 666,90 9,56% 
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nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

9 Rożne rozliczenia 16 396 635,16 44,50% 

10 Oświata i wychowanie 903 753,02 2,45% 

11 Ochrona zdrowia 26 269,29 0,07% 

12 Pomoc społeczna 1 498 620,56 4,07% 

13 Edukacyjna opieka wychowawcza 130 815,00 0,36% 

14 Rodzina 10 647 994,28 28,90% 

15 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

1 214 097,35 3,30% 

16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  12 280,00 0,03% 

17 Kultura fizyczna 1 047 500,00 2,84% 

Razem: 36 844 421,48 100,00% 

4.2. Wydatki 

W 2021 r. plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wyniósł 

41 105 599,96 zł. Wydatki budżetu Gminy Dzikowiec na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 

36 344 907,95 zł, co stanowi 88,42 % planowanej kwoty, w tym:  

 wydatki bieżące wykonano w wysokości 30 169 320,25 zł, co stanowi 83,01% wydatków 

ogółem,  

 wydatki majątkowe wykonano w wysokości 6 175 587,70 zł, co stanowi 16,99 % 

wydatków ogółem. 

Tabela: Realizacja wydatków wykonanych Gminy Dzikowiec w 2021 roku 

(stan na 31.12.2021 r.) 

Lp. Nazwa działu Kwota Udział                          

w budżecie 

1 Rolnictwo i łowiecko 430 967,63 1,19% 

2 Leśnictwo 12 885,12 0,04% 

3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz 

i wodę 

133 920,00 0,37% 

4 Transport i łączność 2 666 171,62 7,34% 

5 Turystyka 22 628,24 0,06% 

6 Gospodarka mieszkaniowa 1 398 737,71 3,85% 

7 Działalność usługowa 42 690,50 0,12% 

8 Administracja publiczna 2 796 214,54 7,69% 

9 Urzędy naczelne organów władzy 

państwowej kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

1 338,99 0,004% 

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

231 678,30 0,64% 

11 Obsługa długu publicznego 28 442,58 0,08% 

12 Oświata i wychowanie 11 997 482,98 33,01% 

13 Ochrona zdrowia 123 795,97 0,34% 

14 Pomoc społeczna 2 421 462,81 6,66% 

15 Edukacyjna opieka wychowawcza 154 554,00 0,43% 
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16 Rodzina 10 977 294,05 30,20% 

17 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

1 855 175,47 5,10% 

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  913 187,26 2,51% 

19 Kultura fizyczna i sport 136 280,18 0,37% 

Razem: 36 344 907,95 100,00% 

 

4.3. Wykonanie wydatków za 2021 rok na przedsięwzięcia realizowane  

w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa 

W planie wydatków budżetu gminy wyodrębnione zostały środki w ramach funduszu 

sołeckiego. Realizację funduszu sołeckiego w 2021 roku w podziale na sołectwa przedstawia 

poniższa tabela:  

Tabela: Realizacja funduszu sołeckiego w 2021 roku. 

Sołectwo Nazwa zadania, 

przedsięwzięcia  

Plan Wykonanie  

Dzikowiec Budowa oświetlenia 

ulicznego ul. Sportowej w 

Dzikowcu  

46 701,00 18 327,00 

Ogółem: 46 701,00 18 327,00 

Nowy Dzikowiec Malowanie pomieszczeń w 

budynku wielofunkcyjnym w 

Nowym Dzikowcu 

10 000,00 10 000,00 

Malowanie zewnętrzne 

budynku Ośrodka Zdrowia w 

Nowym Dzikowcu 

10 000,00 10 000,00 

Doposażenie placu zabaw 5 171,84 4 981,50 

Ogółem: 25 171,84 24 981,50 

Mechowiec Remont dróg gminnych na 

terenie sołectwa Mechowiec 

14 516,16 14 516,16 

Prace remontowe w  Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym Nr 1  

w Mechowcu  

22 000,00 18 500,00 

Zakup strojów ludowych dla 

KGW „Prymule” w 

Mechowcu  

3 600,00 3 599,89 

Ogółem: 40 116,16 36 616,05 

Lipnica Remont dróg gminnych na 

terenie sołectwa Lipnica 

33 701,00 33 701,00 

Wykonanie ogrodzenie Klubu 

Dziecięcego „Magiczny 

Zakątek”w Lipnicy  

13 000,00 13 000,00 

Ogółem: 46 701,00 46 701,00 

Płazówka Remont dróg gminnych na 

terenie sołectwa Płazówka 

4 743,81 4 743,81 
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Doposażenie budynku remizy 

OSP Płazówka 

9 500,00 9 499,99 

Ogółem: 14 243,81 14 243,80 

Kopcie Remont dróg gminnych  na 

terenie sołectwa Kopcie 

8 000,00 8 000,00 

Budowa oświetlenia 

ulicznego w Kopciach 

20 291,83 20 291,00 

Budowa oświetlenia boiska 

sportowego w Kopciach 

15 000,00 15 000,00 

Ogółem: 43 291,83 43 291,00 

Wilcza Wola Remont dróg gminnych na 

terenie sołectwa Wilcza Wola 

20 000,00 20 000,00 

Budowa ogrodzenia budynku 

wielofunkcyjnego (centrum 

turystyczno-rekreacyjne) 

20 000,00 20 000,00 

Zakup wyposażenia dla OSP 

Wilcza Wola 

6 701,00 6 700,00 

Ogółem: 46 701,00 46 700,00 

Spie Remont dróg gminnych na 

terenie sołectwa Spie 

22 731,42 22 731,42 

Remont świetlicy w Spiach  20 000,00 20 000,00 

Ogółem: 42 731,42 42 731,42 

Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec  305 658,06 273 591,77 

4.4. Dotacje przekazane z budżetu gminy 

W budżecie Gminy Dzikowiec przeznaczono środki  na dotacje celowe tj. środki 

przekazywane z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie określonych zadań oraz dotacje 

podmiotowe przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej. 

Tabela: Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora 

finansów publicznych 

Treść 
Kwota dotacji w zł 

Planowana Przekazana 

I. Jednostki sektora finansów publicznych 

Województwo podkarpackie - Organizowanie 

kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w 

ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA 

38 400,00 38 400,00 

Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej – zakup 

samochodu 
3 200,00 3 200,00 

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Kolbuszowej 
19 000,00 19 000,00 
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Gmina Miasto Rzeszów – partycypacja w kosztach 

pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie 

Wytrzeźwień w Rzeszowie 

2 000,00 2 000,00 

Zakład Usług Komunalnych -  dopłata do 1 m3 wody 133 920,00 133 920,00  

Zakład Usług Komunalnych – dopłata do kanalizacji 83 740,00 83 740,00 

Zakład Usług Komunalnych- modernizacja pompowni 

wody w Mechowcu 
65 000,00 60 800,00 

Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu – 

prowadzenie działalności kulturalnej  
457 996,00 457 988,21 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu – 

zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych 

mieszkańców gminy 

346 356,00 346 348,18 

 1 149 612,00 1 145 396,39 

II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych 

 

Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej 

w Spiach  

1 140 113,40 1 110 445,40 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu 

prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 

Dzikowiec „Nasza Szansa” 

869 869,42 847 549,53 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dzikowcu - 

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP 
1 000,00 1 000,00 

Ochotnicza Straż Pożarna Kopcie - wydatki bieżące 

związane z funkcjonowaniem OSP 
700,00 0,00 

Ochotnicza Straż Pożarna Dzikowiec - Wydatki 

bieżące związane z funkcjonowaniem OSP 
601 000,00 0,00 

Ochotnicza Straż Pożarna Wilcza Wola - Wydatki 

bieżące związane z funkcjonowaniem OSP 
3 000,00 0,00 

Parafia Rzymsko Katolicka w Lipnicy – renowacja 

ornatów 
10 000,00 10 000,00 

Klub Sportowy Dzikowiec - organizowanie imprez 

sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec 
45 000,00 45 000,00 

Klub Sportowy Kopcie - organizowanie imprez 

sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec 
45 000,00 45 000,00 

Suma 2 715 682,82 2 058 994,93 
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4.5. Należności i zobowiązania 

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec 2021 

r. przedstawia poniższa tabela: 

Tabela: Zestawienie zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec roku 2021 

 

L.p. 

 

Nazwa Kwota kredytu 

Kwota spłaty 

od początku 

zaciągnięcia 

Stan 

zadłużenia 

1. 
Bank PEKAO BP 

Rzeszów 
3 400 000,00 2 100 000,00 1 300 000,00 

 

W związku z tym, iż w 2021 roku kredytu nie zaciągnięto stan zadłużenia gminy z tytułu 

zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec 2021 r. wynosi 1 300 000,00zł.  

Na koniec 2021 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych. Łączna kwota długu 

stanowi 3,53 % zrealizowanych dochodów. 

 

Stan należności  Gminy Dzikowiec na koniec 2021 r. wynosił  3 632 418,97 zł, w tym: 

 depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) – 2 903 073,44 zł, 

 należności wymagalne – 461 784,30 zł, 

 pozostałe należności    – 267 561,23 zł. 
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5. 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 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 2021 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.  

W 2021 roku w  referacie  podatków i opłat lokalnych wydano:                 

 2 602 decyzji wymiarowych  od osób fizycznych  i przyjęto 78 deklaracje od osób 

prawnych  dotyczących  podatku  rolnego,  podatku od  nieruchomości , podatku  

leśnego  oraz  16 deklaracje od środków transportowych .  

 Wpływy do budżetu  z tytułu podatku  i opłat lokalnych  za 2021 rok wynosiły                             

1 130 887,25 zł  i przedstawiają się następująco. 

5.1. Podatek rolny 

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

a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 243 750,27 zł i w stosunku do planu zostały wykonane 

w 94,04 %. Zaległości ogółem w podatku rolnym – 6 748,08 zł. 
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5.1.1. 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 94,02 % i osiągnęły poziom  

242 578,27 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą: 

6 748,08 zł. 

5.1.2. 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  97,67% i osiągnęły poziom   

1 172,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły  0,00 zł. 

5.2. Podatek leśny 

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem  155 000,00 zł 

a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 157 659,51 zł i w stosunku do planu zostały wykonane 

w 101,72%.  Zaległości ogółem w podatku leśnym 1 982,82 zł. 

5.2.1. Podatek leśny osoby fizyczne 

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 35 000,00 zł  

i  osiągnęły poziom 38 164,51 zł.  W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane  

w  109,04 %. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła  

1 982,80 zł. 

5.2.2. 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 99,58 % i osiągnęły poziom 

119 495,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą, 

20,00  zł.  

5.3. Podatek od nieruchomości 

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 

626 000,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 632 390,47 zł i w stosunku do planu 

zostały wykonane w  101,02%. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości 5 604,16 zł. 

5.3.1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 

166 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 103,82% i osiągnęły 
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poziom 172 337,47 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły  

5 544,16 zł/ 

5.3.2. Podatek od nieruchomości osoby prawne 

Plan dochodów z tytułu podatku od  nieruchomości został określony w kwocie 

460 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 100,01%  

i osiągnęły poziom 460 056,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu 

sprawozdawczego wynoszą 60,00 zł. 

5.4. Podatek od środków transportowych 

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 

ogółem 42 200,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą  67 364,00 zł  i w stosunku do 

planu zostały wykonane w 159,63 %.Zaległości w tym podatku wynosiły  0,00  zł. 

5.4.1. Osoby fizyczne 

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

40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody  zostały wykonane w 163,41 % i osiągnęły 

poziom 65 364,00 zł.  Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego  

wynoszą 0,00 zł. 

5.4.2. Osoby prawne 

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

zł W okresie sprawozdawczym dochody  zostały wykonane w  90,91 % i  osiągnęły poziom             

2 000,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują. 

5.5. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej  

Przyjęto 732 wniosków  w sprawie zwrotu podatku  akcyzowego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  i  wydano 732 decyzje  na łączną kwotę  

295 771,07 zł. Sporządzono i przesłano sprawozdanie o udzielonej pomocy w rolnictwie do 

Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej. 

5.6. Opłata  skarbowa 

Zaplanowane w budżecie wpływy z opłaty skarbowej  wynoszą  15 000,00 zł,    

a osiągnięte dochody wynoszą 29 723,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane  

w 198,15 %.  
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5.7. Nadpłaty  

Nadpłaty to kwota 11 100,55 zł tego: 

 podatek od nieruchomości od osób fizycznych                                  535,83 zł 

 podatek rolny od osób fizycznych                                                   2 490,12 zł 

 podatek leśny od osób fizycznych                                                      435,53 zł 

 podatek od środków transportowych os. fizyczne                                  0,00 zł 

 podatek od nieruchomości os. prawne                                       300,00 zł  

 podatek rolny os. prawne                                                                        0,00 zł 

 podatek leśny os. prawne                                                                        0,00 zł 

 opłata za gospodarowanie odpadami                          7 339,07 zł 

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa: 

 umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę                             40 510,70 zł 

 umorzenia u osób fizycznych wynoszą :                                          27 091,70 zł 

 odsetki od nieterminowych wpłat osób fizycznych                      502,00 zł 

 podatek od nieruchomości od osób fizycznych                        20 316,90 zł 

 podatek rolny od osób fizycznych                                              3 154,10 zł 

 podatek od leśny od osób fizycznych                                            568,70 zł  

 podatek od środków transportowych od osób fizycznych          2 550,00 zł 

umorzenia u osób prawnych wynoszą                                               13 419,00 zł 

 podatek od nieruchomości                                                        12 386,00 zł    

 podatek  leśny od osób prawnych                                                  964,00 zł 

 odsetki od nieterminowych wpłat os. prawne                                  69,00 zł 

Podobnie jak w latach poprzednich głównymi przyczynami umorzeń w 2021 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 2021 r. poz.401 ze zm.) Minister Finansów corocznie ogłasza w formie 

obwieszczenia w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” maksymalne stawki podatków i opłat 

lokalnych.  
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Natomiast do właściwości Rady Gminy należy ustalenie tych stawek obowiązujących 

na terenie gminy. Uchwalając powyższe stawki na 2021 rok Rada Gminy obniżyła maksymalne 

stawki dostosowując je do możliwości finansowych podatników oraz do potrzeb budżetu 

gminy.  

Rada Gminy Dzikowiec podjęła uchwałę Nr XXXIV/232/2021 z dnia 25 listopada 

2021r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia 

podatku rolnego na obszarze Gminy Dzikowiec w 2022r. 

 Dlatego na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy wysokości stawek podatków 

i opłat lokalnych skutki te obliczone na 31.12.2021 rok wyniosły –   396 910,00  zł. 

5.7.1. Podatek od nieruchomości  

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą–  

277 349,00 zł.    

U osób prawnych skutki te wynoszą                                                                58 760,00 zł  

 Ludowy Klub Sportowy „Łęg” Kopcie                                  290,00 zł 

 Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec                               3 076,00 zł 

 OSP                         4 316,00 zł 

 Zakład Usług Komunalnych             1 969,00 zł 

 Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola)           2 114,00 zł 

 Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec)                        941,00 zł 

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa                         830,00 zł  

 Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej                               45 224,00 zł 

U osób fizycznych skutki te wynoszą:                                                           218 589,00 zł   

 budynki mieszkalne rolników                     20 216,00 zł  

 drogi w gospodarstwach rolnych                               14 846,00 zł  

 drogi                                    269,00 zł 

 grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B                   22 073,00 zł 

            w gospodarstwach  rolnych.                                                                                 

 grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp             29 617,00 zł 

 pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych       131 568,00 zł 

 

5.7.2. Podatek rolny  

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: - 31 341,00 zł w tym: 

 u osób prawnych skutki te wynoszą                     234,00 zł 

 u osób fizycznych skutki te wynoszą               31 107,00 zł 
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5.7.3. Podatek od środków transportowych 

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

wynoszą łącznie –  88 220,00 zł w tym: 

 osoby fizyczne                                                   85 560,00 zł 

 osoby prawne                                                      2 714,00  zł 

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem 611 842,00 zł. 

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób prawnych 

wynoszą ogółem:  533 650,00 zł w tym: 

 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 78 192,00 zł w tym:  

 zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą                    45 093,00 zł  

 zwolnienia dróg w gosp. rolnych                                                         31 240,00 zł 

 grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B  

w gospodarstwach rolnych                                                                    1 859,00 zł 

5.8. Opłata eksploatacyjna 

Należności z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 0,00 zł a  osiągnięte dochody  wynoszą                       

0,00  zł. 

5.9. Zaświadczenia  

Wydano 315 zaświadczeń poświadczających stan majątkowy podatników, oraz stan zaległości 

podatkowych. 
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6. INWESTYCJE 

6.1. Realizacja inwestycji Gminnych w 2021 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 2021 roku zrealizowanych zostało 25 inwestycji. 

Największy procent wydatków inwestycyjnych 46 % stanowiły zadania w dziale transportu 

i łączności. Następnie 35 % to zadania z działu oświaty, wychowania i sportu oraz  16 %  

z działu kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i rekreacji, a 3 % dział gospodarki 

komunalnej i ochrony środowiska. 

6.2. Inwestycje w zakresie transportu i łączności. 

W celu polepszenia infrastruktury  technicznej, poprawy bezpieczeństwa oraz 

podniesienia estetyki przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dzikowiec przebudowano drogi 

o łącznej długości 2 888 metrów. Modernizacja poniżej wymienionych dróg polegała na 

wykonaniu warstwy podbudowy z kamienia stabilizowanego mechanicznie, warstw 

bitumicznych oraz obustronnych poboczy. Przebudowano następujące odcinki dróg gminnych: 

Dzikowiec: 

  droga gminna nr 104306 R i 104305 R ul. Sportowa w miejscowości Dzikowiec; 

wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego oraz nawierzchni bitumicznej  

o długości 445,00 metrów wraz z poboczami z tłucznia kamiennego oraz zjazdami. 

Kopcie: 

 droga gminna Kopcie-Zapole; wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego  

o długości 1342 metrów, wykonanie nawierzchni bitumicznej o długości 1742 metrów  

wraz z poboczami z tłucznia kamiennego; 
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Wilcza Wola: 

 droga gminna Spie – Koloniska (działka numer ewidencyjny 328) w miejscowości 

Wilcza Wola; wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego oraz nawierzchni 

bitumicznej o długości 161 metrów wraz z poboczami z tłucznia kamiennego oraz 

zjazdami; 

 droga gminna nr 104 268 R Spie – Koloniska  w miejscowości Wilcza Wola; wykonanie 

podbudowy z kruszywa stabilizowanego oraz nawierzchni bitumicznej o długości 140 

metrów wraz z poboczami z tłucznia kamiennego oraz zjazdami; 

 droga gminna Spie – Koloniska (działka numer ewidencyjny 318/2) w miejscowości 

Wilcza Wola ; wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego oraz nawierzchni 

bitumicznej o długości 161 metrów wraz z poboczami z tłucznia kamiennego oraz 

zjazdami; 

 
Fot. Wykonana przbudowa drogi nr 104306 R i 104305 R ul. Sportowa  

 

Gmina Dzikowiec w 2021 roku zrealizowała zadania związane z wykonaniem 

przebudowy dróg gminnych oraz opracowaniu dokumentacji technicznych na łączną kwotę 

958 787,60 zł. Niniejsza kwota została pokryta wyłącznie z budżetu Gminy Dzikowiec.  

Przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Podkarpackiego w wysokości  

65 000,00 zł zmodernizowane zostały drogi dojazdowe do pól uprawnych w miejscowości 

Wilcza Wola, Kopcie oraz Lipnica. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnie z tłucznia 

kamiennego o szerokości średniej 3  metrów i o łącznej długości 1127 metrów. Całkowity koszt 

niniejszej inwestycji wyniósł 85 000,00 zł. 



34 

 

 
Fot. Wykonana droga dojazdowa do pól w miejscowości Kopcie 

 
Fot. Wykonana droga dojazdowa do pól w miejscowości Lipnica. 
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Fot. Wykonana droga dojazdowa do pól w miejscowości Wilcza Wola. 

W 2021 roku Gmina Dzikowiec zleciła wykonanie projektów budowy, przebudowy lub 

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

Jedną z sztandarowych inwestycji w 2021 roku na terenie Gminy Dzikowiec było 

zadanie pn.: „Odbudowa kładek drewnianych na konstrukcji stalowej na rzece Przyrwa  

w miejscowości Kopcie”. Realizacja powiodła się dzięki otrzymanemu dofinansowaniu  

z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 100 000,00 zł. W ramach 

inwestycji wykonana została odbudowa kładek drewnianych w miejscowości Kopcie  

w przysiółkach Tęcze i Zapole, które zostały zniszczone podczas powodzi w 2019 roku. Kładki 

dla pieszych po realizacji mają długość 30 metrów i szerokość 1,5 metra. W ramach tej 

inwestycji wykonane zostały także umocnienia brzegów rzeki Przyrwa. Całkowity koszt 

niniejszego zadania wyniósł łącznie 1 102 248,60 zł. 
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Fot. Wykonana kładka dla pieszych w miejscowości Kopcie (przysiółek Zapole)   

Gmina Dzikowiec 2021 roku zrealizowała zadanie inwestycyjne pn.: "Utwardzenie 

placu manewrowego Wilcza Wola-Spie" . Przedmiotem rzeczowym niniejszego zadania było 

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie 

nawierzchni z kostki brukowej oraz jej zabezpieczenie krawężnikami. Całkowity koszt zadania 

inwestycyjnego został pokryty ze środków budżetu Gminy Dzikowiec i wyniósł 267 922,23 zł. 

 
Fot. Wykonane utwardzenie placu manewrowego Wilcza Wola-Spie  
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W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego zrealizowano 

zadania polegające na budowie oświetlenia ulicznego w  miejscowościach Płazówka, 

Dzikowiec, Wilcza Wola oraz Kopcie. Łącznie powstało 1 509 metrów nowej sieci 

elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego. Koszt wykonania wyżej wymienionych zadań 

wyniósł 123 365,00 złotych. Zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowej  

w Dzikowcu” oraz „Budowa oświetlenia ulicznego w Kopciach” zostały wykonane w ramach 

funduszu sołeckiego.  

 
Fot. Wykonane oświetlenie uliczne w miejscowości Wilcza Wola  

Łączny koszt inwestycji w zakresie działu transport wyniósł  2 547 323,43 PLN. 

Z czego z budżetu gminy pokryto wydatki w kwocie  1 447 323,43 PLN. 

6.3. Inwestycje w zakresie kultury, dziedzictwa narodowego i rekreacji 

W 2021 roku kontynuowano prace budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rozbudowa, przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach”. Do końca roku 2021 

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

więźbę dachową wraz z przykryciem, zamontowano drzwi zewnętrzne, wykonano wewnętrzne 

instalacje oraz ocieplenie budynku. Gmina Dzikowiec uzyskała dofinansowanie na realizację 

niniejszej inwestycji w kwocie 400 000,00 zł w ramach środków Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. W grudniu 2021 roku Wykonawca zwrócił się do Inwestora z prośba  
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o przedłużenie terminu wykonania zadnia, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy 

realizacja inwestycji będzie trwać do kwietnia 2022 roku.  

 
Fot. Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach. 

 
Fot. Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach. 
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Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę Dzikowiec w 2021 roku  

w  zakresie kultury, dziedzictwa narodowego i rekreacji było urządzenie terenu rekreacyjnego 

w Wilczej Woli. Celem przedsięwzięcia było uporządkowanie terenu przy budynku 

wielofunkcyjnym w Wilczej Woli i nadanie mu funkcji rekreacyjno-turystyczno-sportowych. 

Województwo Podkarpackie wsparło wykonanie przedmiotowego zadania w ramach 

Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 12 000,00 złotych. 

Całkowity koszt wyniósł 29 151,00 złotych. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wilcza 

Wola wykonano ogrodzenie terenu rekreacyjnego obok budynku wielofunkcyjnego, koszt 

wyniósł 20 000,00 zł. W 2021 roku opracowano również dokumentację techniczną wykonania 

na wcześniej przygotowanym terenie rekreacyjnym budowy altany rekreacyjnej w Wilczej 

Woli.  

 
Fot. Urzadzenie terenu rekreacyjnego w Wilczej Woli 

Ogólny koszt w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz rekreacji  

wyniósł 901 507,23 PLN, z czego z budżetu Gminy wydatki wynosiły 489 507,23 PLN. 

6.4. 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 część wydatków inwestycyjnych 

w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.  W 2021 roku Gmina Dzikowiec zrealizowała  
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zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopciach”, którego koszt wyniósł 57 142,80 

złotych.  

 
Fot. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopcie w trakcie realizacji. 

W 2021 roku zostały wykonane projekty przebudowy, budowy i rozbudowy kanalizacji 

sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dzikowiec. 

5 lipca 2021 roku podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej  

w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec”, które planowane jest do realizacji w 2022 

roku. 

W ramach inwestycji pn.: Modernizacja pompownie wody w Mechowcu” została 

wykonana kompleksowa modernizacja budynku, która była spowodowana została powodzią 

występującą w 2019 roku.  

W całości Gmina wydała 185 201,08 PLN na realizację  zadań związanych z gospodarką 

wodno-ściekową. 

6.5. Inwestycje w zakresie oświaty, wychowania i sportu 

W 2021 roku najbardziej kosztowną oraz największą inwestycją, jaką Gmina Dzikowiec 

realizowała było wykonanie zadania pn.: „Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz 

terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Lipnicy. W ramach wyżej 

wymienionego zadania zostało wybudowane boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy 

syntetycznej o wymiarach 30 m x 63 m, z ogrodzeniem, oświetleniem i piłkochwytami, boisko 
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wielofunkcyjnego o wymiarach 16 m x 28 m z nawierzchnią poliuretanową z oświetleniem, 

trasa biegowa - ścieżka trekkingowa zgodna z naturalnym pochyleniem terenu o nawierzchni 

trawiastej, budowa bieżni prostej o długości 60 m o nawierzchni poliuretanowej, siłowni 

plenerowej, zagospodarowanie terenu oraz zakup i montaż urządzeń kontenerowych służących 

jako szatnie. Koszt zadania inwestycyjnego wyniósł 1 695 467,35 PLN. Gmina Dzikowiec 

uzyskała na to zadanie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa 

Polska 2019” w kwocie 1 047 500,00 złotych. 

 
Fot. Wykonany kompleks sportowy w Lipnicy 

 
Fot. Wykonany kompleks sportowy w Lipnicy 
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W 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kopcie oraz środków z budżetu 

Gminy zostało wykonane oświetlenie boiska sportowego w Kopciach, którego koszt wyniósł 

26 317,50 złotych. 

Zadanie pn.: „Przebudowa i dostosowanie drzwi wejściowych oraz pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej  

w Kopciach” zrealizowane w 2021 zostało dofinansowane w kwocie 32 335,00 złotych  ze 

środków PFRON projektu w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III”. 

Koszt całkowity wykonania przedsięwzięcia wyniósł  70 570,00 złotych. 

 
Fot. Wykonane zadanie pn.: „Przebudowa i dostosowanie drzwi wejściowych oraz pomieszczeń higieniczno-    

        sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Kopciach” 

 

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Lipnica wykonano ogrodzenie Klubu 

Dziecięcego „Magiczny Zakątek”, które kosztowało 13 000,00 złotych. 

Dofinansowanie  ze środków PFRON projektu w ramach „Programu wyrównania różnic 

między regionami III” pozwoliło Gminie Dzikowiec zakupić mikrobus do przewozu 
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uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach. Koszt zakupu wyniósł 

162 048,50 złotych, udział dofinansowania to 103 075,00 złotych. 

 
Fot. Zakupiony mikrobus do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach 

6.6. Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Dzikowiec w 2021 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 dróg 

gminnych na terenie Gminy 

Dzikowiec 

299 956,90 - 

Zadanie zakończono.  

Wykonano projekty budowy, 

rozbudowy, przebudowy dróg 

gminnych na terenie gminy. 

I.2 
Przebudowa dróg 

gminnych 
363 421,85 - 

Zadanie zakończono.  

Wykonano projekty budowy, 

rozbudowy, przebudowy dróg 

gminnych na terenie gminy. 
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I.3 

Rozbudowa drogi gminnej 

Kopcie-Zapole w 

miejscowości Kopcie 

295 408,85 - Zadanie zakończono. 

I.4 
Modernizacja drogi 

dojazdowej do pól 
85 000,00 65 000,00 

Zadanie zakończono. 

Dofinansowanie z budżetu 

Województwa 

Podkarpackiego. 

I.5 

Odbudowa kładek 

drewnianych na konstrukcji 

stalowej na rzece Przywra 

w miejscowości Kopcie 

1 102 248,60 1 100 000,00 

Dofinansowano w ramach 

Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych 

Zadanie zakończono. 

I.6 

Utwardzenie placu 

manewrowego Wilcza 

Wola - Spie 

267 922,23 - Zadanie zakończono. 

I.7 

Budowa oświetlenia 

ulicznego ul. Sportowej w 

Dzikowcu 

18 327,00 - 

Zadanie zakończono. 

Fundusz sołecki sołectwa 

Dzikowiec. 

I.8 
Budowa oświetlenia 

ulicznego w Wilczej Woli. 
68 757,00 - Zadanie zakończono. 

I.9 
Budowa oświetlenia 

ulicznego w Płazówce. 
15 990,00 - Zadanie zakończono. 

I.10 
Budowa oświetlenia 

ulicznego w Kopciach. 
20 291,00 - 

Zadanie zakończono. 

Fundusz sołecki sołectwa 

Kopcie. 

I.11 

Budowa i przebudowa 

Budowa oświetlenia 

ulicznego w Nowym 

Dzikowcu 

10 000,00 - Zadanie zakończono. 

II. Inwestycje w zakresie kultury, dziedzictwa narodowego i rekreacji  

II.1 

Rozbudowa  

i przebudowa budynku 

wielofunkcyjnego  

w Kopciach 

846 143,63 400 000,00 

Dofinansowano w ramach 

Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 

Zadanie w trakcie realizacji. 

II.2 
Budowa ogrodzenia 

budynku wielofunkcyjnego  
20 000,00 - 

Zadanie zakończono. 

Fundusz sołecki sołectwa 

Wilcza Wola. 
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II.3 

Urządzenie terenu 

rekreacyjnego w Wilczej 

Woli 

29 151,00 - 

Zadanie zakończono. 

Dofinansowanie z budżetu 

Województwa 

Podkarpackiego. 

 

III. Inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

III.1 

Budowa sieci sanitarnej i 

sieci wodociągowej w 

Dzikowcu 

9 993,00 - 

Wykonano dokumentacje 

techniczne budowy  

kanalizacji sieci 

wodociągowej. 

III.2 
Budowa kanalizacji 

sanitarnej w Wilczej Woli 
23 765,28 - 

Wykonano dokumentacje 

techniczne oraz zakupiono 

mapy do celów projektowych. 

III.3 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej i sieci 

wodociągowej na terenie 

gminy Dzikowiec  

28 500,00 - 

Wykonano dokumentacje 

techniczne oraz mapy do 

celów projektowych. 

III.4 
Budowa kanalizacji 

sanitarnej w Kopciach 
57 142,80  - Zadanie zakończono. 

III.5 

Przebudowa sieci 

wodociągowej na terenie 

gminy Dzikowiec 

5 000,00 - 
Wykonano dokumentacje 

techniczną. 

III.6 
Modernizacja pompowni 

wody w Mechowcu 
60 800,00 - Zadanie zakończono. 

IV.  Oświata, wychowanie i sport 

IV.1 

Budowa boiska 

piłkarskiego i 

wielofunkcyjnego oraz 

terenowych urządzeń 

sportowych przy Szkole 

Podstawowej w Lipnicy 

1 695 467,35 1 047 500,00 

 

Dofinansowano w ramach 

programu „Sportowa Polska – 

Program rozwoju lokalnej 

infrastruktury sportowej – 

EDYCJA 2020” 

Zadanie zakończono. 

 

IV.2 

Przebudowa i dostosowanie 

drzwi wejściowych oraz 

pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych w 

70 570,00 32 335,00 

Dofinansowano ze środków 

PFRON projektu w ramach 

„Programu wyrównania różnic 

między regionami III”  

Zadanie zakończono. 



46 

 

Szkole Podstawowej w 

Kopciach 

IV.3 

Zakup mikrobusu do 

przewozu uczestników ŚDS 

w Spiach  

162 048,50 103 075,00 

Dofinansowano ze środków 

PFRON projektu w ramach 

„Programu wyrównania różnic 

między regionami III”  

Zadanie zakończono. 

IV.4 

Wykonanie ogrodzenia 

Klubu Dziecięcego 

„Magiczny Zakątek” w 

Lipnicy. 

13 000,00 - 

Zadanie zakończono. 

Fundusz sołecki sołectwa 

Lipnica. 

IV.5 
Budowa oświetlenia boiska 

sportowego w Kopciach 
26 137,50 - 

Zadanie zakończono. 

15 000,00 zł - Fundusz sołecki 

sołectwa Kopcie. 

Ogółem 5 595 042,49 2 747 910,00  
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7. 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 2021 roku wystawiono do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego 

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

Wilcza Wola. 

 W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych sprzedano następujące 

nieruchomości gruntowe: 

 Dzikowiec i Nowy Dzikowiec ( Plebańskie ) 

1.Nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 67/4 i 66/15 obrębu Nowy Dzikowiec   

o powierzchni 0,1141 ha - osiągnięta cena  w przetargu wynosi kwotę: 70 000,00 zł/ brutto 

z obowiązującym  podatkiem VAT 23% 

2.Nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 67/3 i 66/14 obrębu Nowy Dzikowiec   

o powierzchni 0,1141 ha -  osiągnięta cena  w przetargu wynosi kwotę: 66 500,00 zł/ brutto 

z obowiązującym  podatkiem VAT 23% 

3.Nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 67/2 i 66/13 obrębu Nowy Dzikowiec   

o powierzchni 0,1129 ha - osiągnięta cena  w przetargu wynosi kwotę: 61 500,00 zł/ brutto  

z obowiązującym  podatkiem  VAT 23% 

4.Nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 1068/31 obrębu Dzikowiec  o powierzchni 

0,1179 ha - osiągnięta cena  w przetargu wynosi kwotę: 49 390,00 zł/ brutto  

z obowiązującym  podatkiem VAT 23% 

5.Nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 1068/30 obrębu Dzikowiec  o powierzchni 

0,1185 ha - osiągnięta cena  w przetargu wynosi kwotę: 49 600,00 zł/ brutto  

z obowiązującym  podatkiem VAT 23% 

6.Nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 1068/29 obrębu Dzikowiec o powierzchni 

0,1201 ha - osiągnięta cena  w przetargu wynosi kwotę: 64 000,00 zł/ brutto  

z obowiązującym  podatkiem VAT 23% 
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7.Nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 67/9 obrębu Nowy Dzikowiec i działki nr 

1068/20 obrębu Dzikowiec o łącznej powierzchni 0,1162 ha - osiągnięta cena  w przetargu 

wynosi kwotę: 48 790,00 zł/ brutto     z obowiązującym  podatkiem VAT 23% 

8.Nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 67/8 obrębu Nowy Dzikowiec i działki nr 

1068/19 obrębu Dzikowiec o łącznej powierzchni 0,1156 ha - osiągnięta cena  w przetargu 

wynosi kwotę: 48 380,00 zł/ brutto  z obowiązującym  podatkiem VAT 23% 

9.Nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 67/7 obrębu Nowy Dzikowiec i działki nr 

1068/18 obrębu Dzikowiec o łącznej powierzchni 0,1150 ha - osiągnięta cena  w przetargu 

wynosi kwotę: 60 000,00 zł/ brutto  z obowiązującym  podatkiem VAT 23% 

 

 Wilcza Wola  

1. Działka nr 2828/160 o powierzchni 0,12 ha 

- cena sprzedaży: 46 000,00 zł 

2. Działka nr 2828/161 o powierzchni 0,12 ha 

- cena sprzedaży: 50 000,00 zł 

3. Działka nr 2828/162 o powierzchni 0,12 ha 

- cena sprzedaży: 65 000,00 zł 

4. Działka nr 2828/163 o powierzchni 0,12 ha 

- cena sprzedaży: 70 000,00 zł 

 Zakupiono nieruchomość gruntową przy pompowni wody w Płazówce – 1/8 części 

działki numer 17/3 o powierzchni 0,0749 ha – cena zakupu:  3 300,00 zł. 

 Zakupiono również grunt pod poszerzenie drogi gminnej ul. Cicha w miejscowości 

Dzikowiec – działki numer 1116/1 i 1116/2 o powierzchni 0,0031 ha – cena zakupu: 910,00 zł 

 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 uregulowania prawnego własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka numer 1229 w Dzikowcu przez zasiedzenie – obiekt szkoły. Postanowieniem  

z dnia 26 sierpnia 2021r., sygn. akt I Ns.207/19 Sąd Rejonowy w Kolbuszowej  I Wydział 

Cywilny – stwierdził nabycie przez zasiedzenia. Strony postępowania się od ww. 

postanowienia się odwołały. 
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8. DROGI I MOSTY 

8.1. 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 publiczne o łącznej długości: 98,440 km 

 Drogi gminne publiczne są 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 

budowę lub przebudowę. Najwięcej trudności jest z utrzymanie dróg  o nawierzchni żwirowej 

– tłuczniowej - gruntowej. 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, jak również 

ułatwia korzystanie.  

 Część dróg gminnych jest utrzymywana ze środków finansowych funduszy sołeckich 

danego sołectwa. Dzięki tym środkom można wyremontować nawierzchnię odcinków dróg, 

które są intensywnie wykorzystywane i uczęszczane przez mieszkańców. 

 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 2021 takie przeglądy dróg gminnych przez osoby mające uprawnienia do ich 

przeprowadzenia zostały wykonane. 

8.2. 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  
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 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 2021 takie przeglądy przez osoby mające uprawnienia do ich 

przeprowadzenia zostały wykonane. 

9. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Teren Gminy Dzikowiec jest objęty specjalnym obszarem ochrony ptaków Natura 2000 

PLB180005 „Puszcza Sandomierska” funkcjonującego na mocy rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 

25, poz. 133 z późn. zm. ) – 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 z zał. I Dyrektywy Ptasiej. 

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. 3587z późn. zm. ). 

Występowanie tych obszarów chroni naszą bardzo piękną przyrodę, ale również stwarza 

to pewne trudności w procesie inwestycyjnym, w uwagi na wiążące się z tym różne zakazy – 

nakazyi 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. 
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10. 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.  

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 na 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.  
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11. 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 2021 roku zostało uchwalonych przez zebrania wiejskie poszczególnych sołectw 

19 przedsięwzięć na ogólną kwotę: 305 658,06 zł. 

Były to przedsięwzięcia najczęściej związane z remontami dróg gminnych, budową 

oświetlenia ulicznego, zakupem wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP, remontem budynków 

gminnych ( ogrodzeń ), obiektów szkolnych, doposażeniem placów zabaw, strojów ludowych dla 

Koła Gospodyń Wiejskich „Prymule” w Mechowcu, wyposażenia świetlic wiejskich.   

 

12. 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. 
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13. 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, 

 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 w Spiach wraz z dzwonnicą,  

 pozostałości zespołu dworsko – parkowego w Wilczej Woli,  

 kapliczka przydrożna Serca Pana Jezusa w Wilczej Woli ( sołectwo Spie ). 

 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.  
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14. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych w 2021 r. i z PSZOK zajmowało się wybrane w drodze przetargu 

przedsiębiorstwo: P.H.U Zieliński Zbigniew Zieliński ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków.  

 W 2021r. Gmina Dzikowiec wyposażyła nieruchomości zamieszkałe w kosze. 

Właściciele nieruchomości którzy składają pierwszą deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dostają kosze na odpady komunalne od gminy, 

natomiast tam gdzie są zgłaszane pustostany kosze są odbierane. Mieszkańcy gminy otrzymali 

ulotki informacyjne na temat prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów .  

Odpady komunalne z terenu Gminy Dzikowiec odbierane były w postaci zmieszanej                          

i selektywnej. W 2021 r. mieszkańcy selektywnie zbierali odpady z podziałem na następujące 

frakcje: 

 worek żółty - metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,  

 worek zielony – szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła,  

 worek niebieski - papier i tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury,  

 worek brązowy – odpady ulegające biodegradacji.  

 Na terenie Gminy Dzikowiec funkcjonowały 2 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

Zlokalizowane w miejscowości Wilcza Wola – Spie , oraz Nowy Dzikowiec. Punkty były 

czynne: Nowy Dzikowiec w pierwszą środę miesiąca  w godzinach 7.30-8.30, Wilcza Wola- 

Spie w trzecią środę miesiąca w godzinach od 7.30-8.30 lub w innym terminie ustalonym 

wcześniej telefonicznie z pracownikiem PSZOK .  

Do punktu mieszkańcy mogli składać następujące frakcje odpadów:  

 odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metal),  

 odpady zielone  

 odpady komunalne ulegające biodegradacji,  

 zużyte baterie i akumulatory,  

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ,  

 odpady wielkogabarytowe, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie  

 wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do  

  starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany),  
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 zużyte opony samochodowe,  

 popiół,  

 opady niebezpieczne, 

 przeterminowane leki i chemikalia , 

 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły  

i strzykawki, 

 tekstylia,  

 odzież. 

Rok 2021 

 realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku – 912 161,45 złotych 

 realizacja wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku – 928 069,06 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 P.H.U. 

Jarosław Dudziak „Strzelce” Cedzynia 129, 25-900 Kielce .  

Opiekę medyczną nad zwierzętami prowadzi zgodnie z podpisaną umowa gabinet 

weterynaryjny lek. wet. Jacek Sołtyski.  

W 2021r. 2 psy i 7 kotów przebywające w „tymczasowym azylu” znalazły nowy dom.                    

W tymczasowym azylu w 2021 r. mieliśmy 19 psów i 7 kotów z tego 17 psów trafiło do 

schroniska z którym posiadamy umowę.  

W 2021r. na „Program opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt” 

zostało przeznaczone 34.650,00 zł z tego wykorzystano 23.726,18zł.  

 

 

 

 



56 

 

15. 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 2021r. 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”.  

 

16. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 

CEIDG 

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej w roku 2021 obsłużył 75 

przedsiębiorców, którzy składali swoje wnioski w Urzędzie Gminy. W tym 17 przedsiębiorców 

założyło swoją działalność gospodarczą na terenie Gminy Dzikowiec. 

17. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  

17.1. Z zakresu ochrony przyrody  

Rozpatrzono 67 wnioski zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew. 

17.2. Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na terenie gminy   

Podjęta została uchwała nr XXIX/210/2021 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. 

17.3. 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 127. Do działań ratowniczych jednostki OSP gminy Dzikowiec                       

wyjeżdżały 62 razy, miejscowe zagrożenia 23 razy. Liczba samochodów pożarniczych 14  
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w tym ciężkich- 2,średnich -6,lekkich- 6. Środki finansowe przekazane przez Urząd Gminy 

Dzikowiec na działalność bieżącą OSP to kwota 187 884,00 zł.  

Pozyskane  zostały również  środki finansowe na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP  

z terenu gminy : 

 z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 24 732,00 zł, 

 z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 67 460,00zł 

17.4. Eksploatacja oświetlenia ulicznego 

Na terenie gminy podwieszonych jest 598  lamp oświetlenia ulicznego, które są 

włączane i wyłączane na podstawie opracowanego harmonogramu w ciągu roku. 

17.5. Utylizacja azbestu  

W roku 2021 z trenu Gminy Dzikowiec zostało unikniętych 58,875 kg wyrobów 

zawierających azbest w następującym źródłem finansowania : 

 środki finansowe WFOŚiGW:        1 763,23 zł; 

 środki finansowe NFOŚiGW:          4 231,76zł; 

 środki finansowe  Gminy:              16 436,76zł.   

Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 22 431,75zł.  
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18. 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 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 503), 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 Lipnica, przystąpiono do sporządzenia 

V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Dzikowiec, Uchwałą Nr XXXIV/230/2021 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 25.11.2021 r.  

W 2021 roku przystąpiono także do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego Nr 1/2021 w miejscowości Nowy Dzikowiec i Lipnica, Uchwałą  

Nr XXXIV/231/2021 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 25.11.2021 r. 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 123 zaświadczeń.  

Przeciętnie w ciągu jednego roku kalendarzowego wydano 56 decyzji o warunkach zabudowy 

najczęściej dotyczących budowy domów jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą 

techniczną. W roku 2021 wydano 12 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) 

wydano na wniosek stron decyzje zatwierdzające podział nieruchomości w ilości 24 szt. oraz 

opinii wyrażających zgodę na podział działek w ilości 15 szt.  

Wszczęto postepowanie w sprawie rozgraniczenia działek na wniosek strony w ilości  

3 szt. oraz zakończono 2 rozgraniczenia decyzjami o zawarciu ugody, które zostały wszczęte  

w 2019 r. i 2020 r. 
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19. REALIZACJA PROGRAMÓW  

19.1. 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.: 

 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.  

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

i paliwa gazowe dla Gminy Dzikowiec na lata 2013-2028 

19.2.1. 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.  

19.2.2. 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.  

19.2.3. 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.  
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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. 

19.3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

Program został przyjęty uchwałą Nr XXVII/193/2021 Rady Gminy Dzikowiec  

z dnia 12 marca 2021r.  

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 rozwiązywania 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, 
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 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 2021 roku wysokość środków zaplanowanych w budżecie Gminy na realizację 

Programu  to kwota 89 440,00 zł oraz dodatkowe wpływy ze środków pochodzących ze 

sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju 

nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki) w kwocie 11 381,76 zł, które łącznie stanowiły kwotę 

100 821,76 zł, zaś wydatkowano kwotę:  97 955,18 zł. Plan wykorzystano w 97,16 %.  

W 2021 roku została podjęta Uchwała Nr XXVIII/200/2021 Rady Gminy Dzikowiec  

z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej za 2021r. 

oraz zwrotu części tej opłaty. Wniosek do Wójta Gminy Dzikowiec o zwolnienie z 2/3 opłaty 

złożyło dwóch przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu 

sprzedaży ( placówka gastronomiczna). Łączna wartość zwolnienia wynosiła 700,00 zł  

(2x 350,00 zł).  

19.4. 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 

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 
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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 2021 roku wysokość środków zaplanowanych w budżecie Gminy  na realizację 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii to kwota 1000,00 zł, zaś kwota która została 

wydatkowana 990,50 zł. Plan wykorzystano w 99,05% 
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20. EDUKACJA  

 

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMCZNO-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: 

1)  Zespołu Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu,  

2)  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej Woli, 

3)  Szkoły Podstawowej w Lipnicy, 

4)  Szkoły Podstawowej w Kopciach. 

Wykonując swoje zadania statutowe ZOEAS Dzikowiec koncentruje się głównie na 

osiągnięciu następujących efektów: 

 Zapewnieniu ciągłości realizowanych zadań w sferach objętych obsługą; 

 Wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, podnoszeniu kompetencji pracowników 

obsługujących procesy finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe, profesjonalizacja 

kadry; 

 Konsolidacji tego samego rodzaju procesów w jednym podmiocie prowadząca do 

wzmocnienia nadzoru nad nimi i szybszy dostęp do informacji dla osób zarządzających 

gminą;  

 Zapewnienie bieżąco aktualizowanych narzędzi informatycznych wspomagających 

obsługę finansowo-księgową i kadrowo-płacową.; 

  Poprawę efektywności wydatkowania środków w jednostkach obsługiwanych oraz 

optymalizację wykorzystania zasobów i kadr umożliwiając centralizację wielu realizowanych 

procesów. W ramach swojej działalności ZOEAS intensyfikował pracę nad podniesieniem 

jakości wspólnej obsługi, opisywaniu, ujednolicaniu i optymalizacji procesów, zwiększaniu 

efektywności wykonywania pracy dzięki eliminowaniu czynności zbędnych lub realizowaniu 

ich przy zastosowaniu nowych narzędzi, w tym informatycznych.  

W roku 2021 ZOEAS realizował zadanie zlecone gminie oraz zadania własne gminy: 

1) prowadził sprawy związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowej: 

a) na wyposażenie szkół  w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.   
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b) na udzielenie wsparcia na 2021 r. w ramach programy wieloletniego „Narodowy 

program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3. 

c) na udzielenie wsparcia finansowego w roku 2021 na realizację wycieczki w ramach 

programu Ministra Edukacji i nauki pn. Poznaj Polskę. 

d) na realizację Programu  „Laboratoria przyszłości”. 

2) Przygotował postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

3) Przygotował do akceptacji Wójta postępowanie rozpatrujące wniosek o dofinansowanie 

środków z Funduszu Pracy oraz projekt decyzji przyznającej dofinansowanie pracodawcy 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy 

Dzikowiec, na łączną kwotę 7 609,47 złotych,  

4) Zorganizował dowożenie  i opiekę podczas dowozu dla 134 uczniów z terenu gminy 

Dzikowiec do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, szkół podstawowych (23 uczniów 

do ZS w Dzikowcu, 16 uczniów do SP Kopcie, 13 do SP w Lipnicy, 37 do SP w  Wilczej 

Woli, 37 uczniów do SP Spie), a także do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej 

Dolnej 5 osób, do OREWU w Korczowiskach i Rzeszowie po 1 uczniu, do Szkoły Specjalne 

w Grębowie jest dowożony 1 uczeń.  

5) Przeprowadził procedurę konkursową na dowożenie ucznia niepełnosprawnego, 

spełniającego obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczym. 

6) Zawarł z rodzicami umowy na zwrot kosztów dowożenia do dwóch Ośrodków 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych. 

7) Przygotował  bilanse oraz miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania 

finansowe ZOEAS i jednostek obsługiwanych. 

8) Przeprowadził skontrum bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych w Wilczej Woli  

i Kopciach. 

9) Prowadził bazę danych Systemu Informacji Oświatowej oraz weryfikował jednostkowe 

sprawozdania statystyczne szkół wprowadzane do Systemu Informacji Oświatowej. 

10) Przeprowadził kontrolę spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat  

z terenu gminy Dzikowiec, w tym celu sporządził ewidencję uczniów. 

11) 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 
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uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wskaźnika zwiększającego dla 

szkoły podstawowej, 

12) Przygotował aktualizacje i wyrównanie podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli dotowanych z budżetu gminy. 

13) Zweryfikował i przeanalizował do zatwierdzenia przez organ prowadzący 5 arkuszy 

organizacji jednostek na rok szkolny 2021/2022 oraz zmiany do organizacji tych jednostek. 

14) Przeprowadził analizę wynagrodzeń nauczycieli w celu obliczenia dodatku uzupełniającego  

z tytułu wyrównania do średniego wynagrodzenia należnego nauczycielom na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

15) Przygotował informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021. 

16) Przeprowadził obsługę finansowo-księgową funduszu świadczeń socjalnych  dla 139 

czynnych pracowników i dla 55 emerytów i rencistów. 

17) Prowadził 206 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.  

18) Wypłacił w 2021 r. 100 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych klas od IV do VIII  

o wartości  ogółem 15 000,00 zł. Przyznano je uczniom posiadających bardzo wysokie 

wyniki w nauce. Ponadto wypłacono uczniom 13 stypendiów za wyniki sportowe na łączną 

kwotę 650,00 zł. 

19)  Przygotował i rozliczył dotację podręcznikową. Przepisy prawa gwarantują uczniom szkół 

prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych. W roku 2021 dotacją objęto 6 szkół podstawowych, w tym 4 szkoły, dla 

których jest organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec oraz 2 szkoły prowadzone przez 

stowarzyszenia. Ze środków dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów 

edukacyjnych dla klas I-VIII przeznaczono kwotę 45 958,73 zł. Natomiast na wyposażenie 

uczniów klas I-VIII w materiały ćwiczeniowe przeznaczono 15 855,84 zł. Łączna liczba 

wszystkich uczniów objętych dotacją to 469 osób. Łącznie na zakup podręczników  

i materiałów ćwiczeniowych przeznaczono 61 814,57 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 

618,87 zł. 

20) Przygotował  17 projektów zarządzeń Wójta: 
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Numer 

zarządzenia 

Wójta Gminy 

Dzikowiec 

z dnia: Treść zarządzenia 

7/2021 29 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Dzikowiec na rok szkolny 2021/2022. 

11/2021 1 marca 2021 r. w sprawie 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 2021 roku 

13/2021 12 marca 2021 r. w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków  

w zastępstwie nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Wilczej Woli 

52/2021 1 lipca 2021 r. w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Zespołu 

Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w 

Dzikowcu 

56/2021 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego 

67/2021 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w 

formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole 

Podstawowej  

w Kopciach 

68/2021 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w 

formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole 

Podstawowej w Lipnicy 

69/2021 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w 

formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej Woli 

70/2021 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w 

formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Zespole 

Szkół w Dzikowcu dla Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata 

Stanisława Sudoła  

w Dzikowcu 

73/2021 1 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania 

dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipnicy podczas jego 

nieobecności 
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74/2021 1 września 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi 

wyznaczonemu  do zastępowania dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Lipnicy  podczas jego nieobecności   

80/2021 18 październik 

2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Szkole 

Podstawowej im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu 

w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

81/2021 18 października 

2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Szkole 

Podstawowej w Lipnicy w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem 

 i zwalczaniem COVID-19 

88/2021 3 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej Woli w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

99/2021 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Szkole 

Podstawowej im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu 

w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

100/2021 29 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Szkole 

Podstawowej im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu 

w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

101/2021 30 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Szkole 

Podstawowej w Lipnicy w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

 

21) ZOEAS w imieniu Gminy Dzikowiec w ramach programu Polska Cyfrowa zawnioskował  

do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o grant na zakup laptopów wraz  

z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR z przeznaczeniem ich 

do nauki zdalnej. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 103 950,00 złotych. 

Celem programu jest: 

 przeciwdziałanie nierównościom społecznym, 

 cyfryzacja terenów popegeerowskich, 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR. 
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Projekt pozwoli na sfinansowanie w 2022 r. zakupu sprzętu, który trafi do dzieci 

(wnuków i prawnuków) uczęszczających do szkoły podstawowej w wieku od 6 lat oraz 

uczniów szkoły średniej z rodzin byłych pracowników PGR. 

22) ZOEAS przygotował wniosek  na przebudowę i dostosowanie drzwi wejściowych   

i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole 

Podstawowej w Kopciach w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami 

II” w obszarze B w zakresie likwidacji barier architektonicznych,  dofinansowanego przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki niemu Gmina 

Dzikowiec otrzymała dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych w Szkole 

Podstawowej w Kopciach. Przedsięwzięcie oddano do użytku  

w listopadzie 2021 roku. 

W wyniku realizacji zadania dokonano poprawy funkcjonowania osób  

z niepełnosprawnościami poprzez przystosowanie drzwi wejściowych do budynku tak, aby 

szkoła była dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i dla osób z innymi 

dysfunkcjami. Dostosowano również  dla tych osób dwa pomieszczenia higieniczno-sanitarne. 

Ważnym aspektem osiągniętym w wyniku realizacji projektu buło zapewnienie 

równego dostępu wszystkim, w tym osobom starszym, z małym dzieckiem oraz 

niepełnosprawnym do organizowanych przez szkołę i przedszkole spotkań, wywiadówek, 

prelekcji, konferencji, koncertów i innych imprez okazjonalnych, a co za tym idzie otworzenie 

szansy osobom borykającym się z różnymi dysfunkcjami na uczestnictwo w życiu społecznym 

i kulturalnym. 

Całkowity koszt zadania to 65 650,00 złotych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dofinansował to zadanie wysokości 32 335,00 zł, natomiast Gmina 

Dzikowiec wydała na ten cel 33 476,00 złotych. 

23) Przy ścisłej współpracy z dyrektorami szkół udało się: 

a)  pozyskać środki finansowe dla naszych szkół na rozwój u uczniów kompetencji 

przyszłości takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów 

i znajomość nowych technologii. Gmina Dzikowiec uzyskała 150 000 zł  

w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości. Celem programu było wsparcie 

szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków 

STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Dzięki zakupowi sprzętu  

w ramach Programu nasi uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie  

i zdobywanie  nowych praktycznych umiejętności. Naszą wspólną misją jest stworzenie 
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nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów 

oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Uzyskane 

dofinansowanie stanowi 100 % kosztów zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem. Program 

realizowany będzie przez poszczególne szkoły. W planach jest zakup między innymi drukarek 

3D, zestawów VR, kamer i mikrofonów. Wysokość możliwego dofinansowania była 

uzależniona od ilości uczniów uczęszczających do szkół. Szkoły podstawowe w Wilczej Woli, 

Lipnicy i Kopci otrzymały po 30 tys. zł,  szkoła w Dzikowcu 60 tys. złotych. 

b) otrzymać dofinansowanie do organizacji wycieczki dla Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata 

Stanisława Sudoła w Dzikowcu w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w łącznej kwocie  

5 000,00 zł. Z dofinansowania skorzystało w sumie blisko 100 uczniów szkoły. Wraz                             

z opiekunami zwiedzili najstarszą kopalnię ropy naftowej w Bóbrce oraz Muzeum Marii 

Konopnickiej w Żarnowcu. 

Stan organizacji  szkół podstawowych 

GMINA DZIKOWIEC 

Liczba uczniów i liczba oddziałów po klasach  w roku szkolnym 2021/2022 w dniu 30.09.2021 

Numer 

RSPO 

Nazwa szkoły / 

placówki 

Liczba 

oddziałów 

ogółem 

klasa 

I 

klasa 

II 

klasa 

III 

klasa 

IV 

klasa 

V 

klasa 

VI 

klasa 

VII 

klasa 

VIII 

liczba 

uczniów 

48450 SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

W LIPNICY 

7 9 0 9 9 6 7 5 15 60 

48964 SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

W KOPCIACH 

8 10 7 9 11 7 7 11 9 71 

73515 SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

IM. JANA 

PAWŁA II  

W WILCZEJ 

WOLI 

8 11 6 18 13 11 7 14 12 92 

73655 SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

IM. KS. 

PRAŁATA 

STANISŁAWA 

SUDOŁA  

W DZIKOWCU 

8 16 24 19 22 24 17 20 18 160 

129167 SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

W MECHOWCU 

7 4 4 7 9 0 5 6 6 41 
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269686 SZKOŁA 

PODSTAWOWA  

W SPIACH 

8 7 3 8 4 8 4 5 5 44 

razem   46 57 44 70 68 56 47 61 65 468 

 

Stan organizacji  wychowania przedszkolnego 

LICZBA PZEDSZKOLAKÓW  w roku szkolnym 2021/2022 WG. STANU NA DZIEŃ 30.09.2021  

Numer RSPO Nazwa szkoły / placówki Liczba 

oddziałów 

ogółem 

wychowanie przedszkolne 

48450 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W LIPNICY 

2 46 

48964 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W KOPCIACH 

1 11 

73515 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. 

JANA PAWŁA II W WILCZEJ WOLI 

2 48 

73664 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE  

W DZIKOWCU 

3 75 

129168 PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE  

W MECHOWCU 

2 39 

269686 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W SPIACH 

2 42 

Razem 12 261 

LICZBA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 

2020/2021 
 

Numer 

RSPO 

Nazwa szkoły / 

placówki 

Klasa 

I 

Klasa 

II 

Klasa 

III 

Klasa 

IV 

Klasa 

V 

Klasa 

VI 

Klasa 

VII 

Klasa 

VIII 

razem 

48450 SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

W LIPNICY 

0 8 7 4 2 1 0 0 22 

48964 SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

W KOPCIACH 

3 3 1 3 1 2 0 0 13 

73515 SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

IM. JANA 

PAWŁA II W 

WILCZEJ WOLI 

3 10 8 4 2 4 0 0 31 
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Poniżej przedstawione są szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków w 2021 roku: 

 
FINANSOWANIE OŚWIATY – SZKOŁY PODSTAWOWE SAMORZĄDOWE 

 

 
 

Porównanie kosztów utrzymania szkół podstawowych, dla których gmina jest organem 

prowadzącym  do subwencji oświatowej za rok 2021  

(w złotych) 
Szkoła  Wydatki 

ogółem 

Średniorocz

na liczba 

uczniów 

Wydatki na 

ucznia 

Wysokość 

subwencji 

Różnica między 

otrzymaną subwencją a 

wydatkami 

Szkoła Podstawowa  

w Wilczej Woli 
1 634 979,83 93 17 580,43 1 314 767,15 -320 212,68 

Szkoła Podstawowa  

w Kopciach 
1 300 676,65 73 17 817,49 1 043 453,66 -257 222,99 

Szkoła Podstawowa  

w Lipnicy 
1 229 561,47 61 20 156,75 831 239,79 -398 321,68 

Zespół Szkół  

w Dzikowcu 
1 816 624,25 155 11 720,16 1 656 178,92 -160 445,33 

Razem 5 981 842,20 382 15 659,27 4 845 639,52 -1 136 202,68 

 

 
 

FINANSOWANIE OŚWIATY - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PRZEDSZKOLE 

Porównanie wydatków do subwencji/dotacji w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych   

za rok 2021 (w złotych) 

Szkoła Wydatki Średni

o- 

roczna 

liczba 

dzieci 

Wyda-

tki na 

dziecko 

Wpłaty  

za pobyt 

Wysokość 

subwencji 

na 6-cio 

latki 

Dotacja  

na dzieci 

3-5 lat 

Różnica między 

dochodami,  

a wydatkami 

73655 SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

IM. KS. 

PRAŁATA 

STANISŁAWA 

SUDOŁA  

W DZIKOWCU 

5 8 5 4 1 2 0 0 25 

129167 SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

W MECHOWCU 

2 2 4 
 

2 1 1 0 12 

269686 SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

W SPIACH 

5 2 8 2 7 4 0 2 30 

Razem  18 33 33 17 15 14 1 2 133 
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Oddziały 

przedszkolne  

w SP Wilcza 

Wola 

466 118,66 43 10 839,97 2 614,00 57 435,04 73 550,00 -335 133,62 

Oddział 

przedszkolny  

w SP Kopcie - 

5 godzinny 

159 080,65 16 9 942,54 0 50 143,88 19 123,00 -89 813,77 

Oddziały 

przedszkolne  

w SP Lipnica  

409 544,76 39 10 501,15 5 016,00 50 143,88 61 782,00 -297 618,88 

Przedszkole 

Samorządowe  

w ZS 

Dzikowiec  

689 369,59 71 9 709,43 17 380,84 274 450,06 102 970,00 -311 949,53 

Razem 1 724 113,66 169 10 201,86 25 010,84 432 172,86 257 425,00 -1 009 504,96 

 

Wysokość dotacji, jaką Gmina Dzikowiec przekazała szkołom podstawowym prowadzonym przez stowarzyszenia w roku 2021 

(w złotych) 

Szkoła  Średnioroczna liczba 

uczniów 

Wysokość dotacji 

Szkoła Podstawowa w Spiach 43 656 729,15 

Szkoła Podstawowa w Mechowcu 36 541 442,67 

Razem 79 1 198 171,82 

 

 

FINANSOWANIE OŚWIATY- NIESAMORZĄDOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, 

PRZEDSZKOLA 

 

Wysokość dotacji podmiotowej, jaką Gmina  Dzikowiec przekazała stowarzyszeniom w 2021 na 

prowadzenie edukacji przedszkolnej(w złotych) 

Szkoła Średnioroczna liczba 

dzieci 

Wysokość dotacji 

Oddział przedszkolny w SP Spie 39 444 267,93 

Przedszkole Samorządowe w Mechowcu 36 298 363,97 

Razem 75 742 631,90 

 

FINANSOWANIE OŚWIATY – SZKOŁY PODSTAWOWE NIESAMORZĄDOWE 
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21. 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+” oraz dotacji celowej. W roku 2021 była to łączna 

kwota w wysokości 39 720,00 PLN. W roku 2021 placówka w oparciu o umowę o pracę 

zatrudniała 7 osób (stan 31.12.2021 r.) 

Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony: 

 Kierownik/opiekun – pełny etat 

Pracownicy zatrudnieni na czas określony: 

 Opiekun dziecięcy – pełny etat 

 Księgowa - 1/8 etatu 

 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: 

 Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do placówki. 

 Integrowanie grupy poprzez wspólne zabawy. 

 Wdrażanie do samodzielności. 

 Rozwijanie i doskonalenie mowy. 

 Nauka używania zwrotów grzecznościowych. 

 Kształtowanie nawyków higienicznych. 

 Rozwój sprawności ruchowej. 

 Kształtowanie poczucia rytmu. 

 Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. 

 Doskonalenie sprawności manualnych. 

 Dbanie o dobre relacje i współpracę między rodzicami a personelem. 
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Klub Dziecięcy „Magiczny Zakątek” w Lipnicy w roku 2021 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 – konsultacje z psychologiem  oraz 

kierowanie rodziców na konsultacje pedagogiczno – psychologiczne. 

Realizacja wszystkich zaplanowanych zadań przez placówkę w roku 2021 pozwoliła 

w znacznym stopniu wpłynąć na rozwój dziecka w kontekście społecznym, intelektualnym, 

emocjonalnym, językowym oraz ruchowym. Przyczyniła się również do budowania przez 

podopiecznych stabilizacji oraz poczucia bezpieczeństwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. SPORT I REKREACJA  

Na podstawie podjętej Uchwały NR XXIV/168/2021 Rady Gminy Dzikowiec z dnia  

01 grudnia 2020 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. 
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Współpraca Gminy Dzikowiec z organizacjami pozarządowymi, to jedno z wieloletnich 

działań w rozwoju Gminy. Specyfika gminy wiejskiej powoduje, że realizacja znaczącej części 

działań (w tym kulturalnych, integracyjnych) nie byłaby możliwa bez zaangażowania 

społeczności lokalnych.  

Jednym ze sposobów wspierania aktywności tych grup jest coroczny program i konkurs 

dotacji prowadzony w jego ramach. W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

na 2021 r. przewidziano, że na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe, 

których cele statutowe to przewidują zostanie przeznaczone 90.000 zł.  

W ramach realizacji programu:  

 ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert na realizację 2 zadań publicznych,  

 złożono 2 oferty przez organizację pozarządowe.  

W konkursie przyznano dotacje 2 podmiotom. Zawarto 2 umowy z organizacjami 

pozarządowymi na realizację zadania publicznego.  

22.1. Osiągnięcia klubów piłkarskich 

W 2021 roku Klub Sportowy Dzikowiec uzyskał awans do „A” klasy. Klub Sportowy 

Dzikowiec awansował z Klasy „B” do wyższej ligi rozgrywkowej z imponującym wynikiem  

w całym sezonie. Klub nie przegrał żadnego meczu podczas wszystkich rozgrywek. Mimo 

panującej pandemii udało się zorganizować turniej z okazji 75 rocznicy powstania klubu.  

Klub Sportowy Kopcie również uzyskał awans do klasy „A” zajmując 1 miejsce  

w całych rozgrywkach. Zarząd klubu myśli perspektywicznie o przyszłości klubu. Została 

utworzona kolejna grupa szkoleniowa dla najmłodszych. Dzieci z rocznika 2008-2013 

uczęszczają na treningi oraz rozgrywają mecze w grupie młodzików.  

Podsumowując. Celem głównym współpracy Gminy Dzikowiec z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego była 

systematyczna poprawa jakości życia mieszkańców poprzez coraz lepsze zaspokajanie ich 

potrzeb społecznych. Cel główny realizowany był poprzez realizację celów szczegółowych, 

zawartych w programie tj:.  

 zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców z terenu Gminy Dzikowiec;  

 umacnianie poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę;  

 wzmacnianie mechanizmów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych oraz 

zapewnienie im udziału w realizacji zadań własnych samorządu służących rozwojowi 

gminy;  
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 wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców;  

 uzupełnianie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury 

samorządowe;  

 upowszechnianie i wprowadzanie w życie postanowień ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie;  

 efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych;  

 poszerzanie postaw pro obywatelskich, przede wszystkim wolontariatu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

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 
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Pomocy oprócz działań pomocowych realizował zadania zlecone w formie świadczeń 

rodzinnych, świadczeń wychowawczych, dobry start. 

23.1. Zadania ośrodka pomocy społecznej 

          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: 

 prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji oraz wypłata zasiłków stałych, 

okresowych, 

 celowych i specjalnych celowych, 

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

      dofinansowanie opłat za pobyt, 

 wydawanie decyzji na posiłki i opłacanie ich kosztów, 

 opłacanie składek emerytalnych, rentowych i zdrowotnych za osoby korzystające 

z pomocy i kwalifikowanie do w/w świadczeń, 

 potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych, 

 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych, 

 świadczenie pracy socjalnej, 

 realizacja programów i projektów unijnych , w tym osłonowych, wynikających 

z rozeznanych potrzeb, 

 pomoc osobom bezdomnym poprzez wszechstronną i wielopłaszczyznową pomoc 

w zakresie 

 udzielenia schronienia, posiłku i zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych, 

 udzielenie pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych bądź 

sytuacji kryzysowych, 

 realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej 

 realizację zadań i wytycznych zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Dzikowiec na lata 2016-2026. 



79 

 

 realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 

Poza realizacją w/w zadań GOPS realizuje także inne zadania zlecone przez Radę Gminy                                  

i Wójta Gminy , w tym: 

 przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 

 prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, 

 prowadzenie postepowań w sprawie świadczenia wychowawczego, 

 przyznawania świadczę w ramach ustawy „Za  życiem”. 

 prowadzenie postepowań w sprawie wydawania dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej 

Rodzinie, 

 prowadzenie postepowań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i procedury 

Niebieska Karta. 

 prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Interdyscyplinarnego Zespołu ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

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

finansowanych ze środków publicznych, 

 realizacja zadania publicznego w ramach ustawy  o pieczy zastępczej i opłacanie 

rodziny zastępczej, 

  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu  wydatkował na swoją działalności  

w 2021r,   łącznie  11 937 597,18  zł ,  z tego  na : 

 Pomoc społeczna –                       1 418 509,67 zł   

 Świadczenia rodzinne -                4 042 781,90 zł 

 Świadczenia wychowawcze -       6 424 787,25 zł 

 Fundusz alimentacyjny -                   90 862,36 zł 

 Karta dużej rodziny         -                  1 282, 78 zł   

 Przemoc w rodzinie        -                   1 915,64 zł  

 Piecza zastępcza i asystent rodziny  12 608,00 zł 

 Opieka Wytchnieniowa  -                 31 500,00 zł 

 Wspieraj Seniora     -                           7 113,00 zł 

 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Wilczej Woli -232 368,31 zł 

 

GOPS Dzikowiec opracowuje i realizuje zadania  zawarte w: 

 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dzikowiec na lata 2016-

2026. 

 Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy  w rodzinie. 

 Gminnego Programu wspierania Rodzin . 
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23.2. Struktura organizacyjna i kadra pomocy społecznej. 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzikowcu zatrudnionych było 11 

pracowników.  

Na pełny etat  : 8  pracowników  i  3 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-  1 osoba, 

6) instruktor/doradca – w wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - 3 osoby na ½ etatu,  

w związku z urlopami macierzyńskimi osób zatrudnionych w wypożyczalni, należało zatrudnić 

nową osobę. 

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

1) opiekun osoby niepełnosprawnej – 5 osób w ramach programu „Opieka 

wytchnieniowa”, 

2) informatyk- 1 osoba , 

3) pedagog –    2 osoby , 

4) logopeda –  1 osoby , 

5) psycholog – 1osoba , 

6) pomoce sąsiedzkie -2 osoby , 

7) inspektor bhp i p.poż..-1 osoba, 

8) inspektor ochrony danych osobowych –  1osoba, 

9) Sprzątaczka  w wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego- 1osoba  

23.3. Prawo do świadczeń w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzikowcu 

Osoba/rodzina ubiegająca się o pomoc zgłasza się do ośrodka pomocy społecznej  

w miejscu aktualnego zamieszkania. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń 

poprzedza przeprowadzenie przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu 

środowiskowego. Udzielenie pomocy w formie pracy socjalnej lub poradnictwa nie wymaga 
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wydania decyzji administracyjnej. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być 

odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin 

korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą 

się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej 

są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. W roku 2021 

z różnych form pomocy oferowanych przez GOPS Dzikowiec skorzystało 146  rodzin tj. 479 

osób. Przeprowadzono  481  rodzinnych wywiadów środowiskowych. Liczba osób, którym 

decyzją przyznano świadczenia wyniosła 270 rodzin,  

Można powiedzieć ,że liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej jest stabilna  

i utrzymuje się.  Liczba osób w rodzinach wynosi w roku bieżącym  479, nie  ulegała znacznej 

zamianie , w roku 202 wynosiła  486  osób,  spadek o 7 osób w rodzinie. 

W gminie Dzikowiec   na dzień 31.12.2021r. wg. danych z  USC  zameldowanych jest 

6 449 było w 2021 r.   6.499   mieszkańców  co w porównaniu z rokiem ubiegłym  obniżyło się  

50 osób  zameldowanych. Stąd  ilość osób objętych wsparciem systemu pomocy społecznej w 

stosunku do liczby zameldowanych mieszkańców Gminy wynosi 7,48%, co jest porównywalne 

z rokiem ubiegłym. 

23.4. Świadczenia realizowane z zadań własnych oraz zadań zleconych w 

2021r. 

Rodzaje   zadań i świadczeń w 2021 Liczba rodzin 

korzystających 

 z pomocy 

Liczb osób 

którym decyzją 

przyznano 

świadczenie    

Kwota wypłaconych 

świadczeń  

Pomoc społeczna 1    143 270          1 027 625,33 

Świadczenia rodzinne 2         

243 

654          3 951 919,54  

Fundusz alimentacyjny 3 11 11 90 862,36 

Świadczenia wychowawcze 4       600          535    6 424 717,25 

Karta Dużej Rodziny  i 

Uczestnictwo  w krytym basenie 

- Kolbuszowa i Cmolas   

6 60 132 1282,78 

Przemoc w rodzinie 7 21                        23 1915,64 

Program Posiłek w szkole i w 

domu  

8 147                      147 205 272,81 

Program Wspieraj Seniora 9 12 12 7113,00 

Program Opieka Wytchnieniowa  10 5 5 31 500,00 

Wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego  

11 60 152 232 368,31 

Piecza zastępcza  12 4 4              12 608,00  
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Źródło: Sprawozdawczość GOPS w Dzikowcu 

23.5. Formy pomocy , liczba osób i kwoty wypłaconych świadczeń w roku 

2021r. 

Formy Pomocy 

dla osób i rodzin spełniających kryterium 

dochodowe określone w ustawie o pomocy 

społecznej 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIE w 2021 

roku 

KWOTA WYPŁACONYCH 

ŚWIADCZEŃ 

W 2021 roku 

0 4 5 

Zasiłki  stałe   1 27 141 762,53 

Zasiłki okresowe 2 40 77 992,06 

Zasiłki celowe i specjalne celowe  

 

3 39 26 219,00  

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacana za osoby pobierające  zasiłek 

stały  i uczestniczący w CIS 

Kolbuszowa  

5 21 10 069,33 

Składka na ubezpieczenie zdrowotna od 

osób pobierających specjalny zasiłek 

opiekuńczy-  świadczenie 

pielęgnacyjne,- zasiłek dla opiekuna  

7 31 37 697,58 

Składka emerytalno-rentowa od osób 

pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne i specjalny zasiłek 

opiekuńczy  

6 80 262 855,58 

Zasiłki celowe  na zakup posiłku z 

programu 

„Posiłek w szkol i w domu”  

8 76 54 520 

Dowóz posiłków dla osób starszych 

odpłatnie powyżej 150% kryterium 

9 10 8 646,00 

Dożywianie w szkołach i przedszkolach 

na terenie gminy Dzikowiec poza gminy 

w szkołach podstawowych i gimnazjach 

, szkołach średnich, szkołach 

specjalnych ośrodku szkolno-

wychowawczym,   

10 147 154 618,50 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

dzieci niepełnosprawnych 

11 3 23 849,83 

Usługi opiekuńcze dla osób starszych 12 7 44 502,49 

Umieszczanie  osób w DPS 14 4 105 788,95 

Pobyt w schronisku   1 16 200,00 

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 17 2 4 800,00 

Umieszczenie osoby bezdomnej w 

schronisku  

18 1 12 248,20 

Liczba decyzji dla osób korzystających 

z ŚDS  

20 26 0 

Prace społeczno- użyteczne w ramach 

usługi pomocy domowej  

21 6 0 

  Źródło: Sprawozdawczość GOPS w Dzikowcu  
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23.6. Powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej. 
 

Lp. Rodzaj sytuacji życiowej –

osoby/rodziny ubiegającej się 

o pomoc społeczną 

Rok 2020 Rok 2021 

  Rodziny Osoby w 

rodzinach 

Rodziny Osoby w rodzinach 

      

1. Ubóstwo 75 218 60 176 

2. Bezdomność 0 0 0 0 

3. Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

 

W tym : 

Potrzeba ochrony 

wielodzietności 

42 

 

 

42 

251 

 

 

251 

40 

 

 

40 

238 

 

 

238 

4. Bezrobocie 45 164 36 132 

5. Niepełnosprawność 58 172 50 147 

6. Długotrwała lub ciężka 52 171 46 141 

 choroba     

7. Bezradność w sprawach 

opiekuńczo 

3 7   

 Wychowawczych i prowadzenia     

 Prowadzenia gospodarstwa      

 Domowego - ogółem     

 W tym:     

      

 rodziny niepełne 3 7 6 17 

 rodziny wielodzietne 0 0 0 0 

8. Przemoc w rodzinie 3 14 0 0 

9. Alkoholizm 2 2 1 1 

10. Narkomania  0 0 0 0 

11. Trudności w  przystosowaniu      

 do życia po opuszczeniu 

zakładu  

  0 0 

 Zakładu  karnego     

      

12. Zdarzenie losowe 5 18 2 2 

13. Sytuacja kryzysowa  6 20 2 2 
  Źródło: Sprawozdawczość GOPS w Dzikowcu  

Ubóstwo jest nadal głównym powodem przyznania świadczeń pieniężnych  

i niepieniężnych z pomocy społecznej. Pomimo iż nastąpił spadek osób korzystających  

z pomocy społecznej.  



84 

 

W pomocy społecznej za dotkniętych ubóstwem uważa się osoby i rodziny, których 

dochód jest równy lub niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy 

społecznej dla osoby samotnie gospodarującej w wys. 701 zł, a dla osoby w rodzinie w wys. 

528 zł. na osobę. Pozostałe powody przyznania pomocy to głównie:  niepełnosprawność 

,długotrwała lub ciężka choroba. Można zauważy , iż bezrobocie  spadło  w porównaniu rokiem 

ubiegłym . W roku 2021 osób bezrobotnych  korzystających z pomocy społecznej  z powodu 

bezrobocia było 36 , a w roku ubiegłym 45 osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym  liczba 

osób korzystających z pomocy społecznej jest  na podobnym poziomie.  Również kryterium 

uprawniające do dożywania dzieci wynosi 791,00 zł , na osobę w rodzinie. o pomocy 

społecznej.  

23.7. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej 

Pomoc w formie świadczeń pieniężnych przyznawana była głównie na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb takich jak: zakup żywności, opału, leków, odzieży, sprzętu 

gospodarstwa domowego, wykonanie drobnych remontów.  

W przypadkach, gdy zachodziło uzasadnione zagrożenie marnotrawienia przyznanych 

świadczeń pieniężnych lub korzystania z nich w sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

przyznane świadczenia realizowane były „w naturze”.  

 Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy na podstawie stosownego orzeczenia, w wysokości 

różnicy między kryterium dochodowym a dochodem. Maksymalna kwota zasiłku 

stałego wynosi aktualnie dla osoby samotnie gospodarującej 654 zł miesięcznie, 

minimalna to 30 zł miesięcznie. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym 

gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym z budżetu państwa. Z zasiłku 

stałego korzystało 27 osób  na kwotę 141 762,53 zł., 21 osobom pobierającym zasiłek 

stały opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne.  

 Zasiłki okresowe w roku 2021 wypłacono 40 rodzinom na kwotę 77 992,06  zł.;. 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do 

świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku 

okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym 

osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym 

rodziny a dochodem tej rodziny. Wypłata zasiłków okresowych jest dotowana z budżetu 

państwa. 
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 Zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe. Przyznano 39 zasiłków na pokrycie 

kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów 

użytku domowego, na wykonanie drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Na 

kwotę 26 219,00 zł.  

 Wynagrodzenie za sprawowanie opieki finansowane przez Wojewodę  w związku  

z opieką opiekuna prawnego   nad  2 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi  na 

kwotę   4 800,00zł 

 Schronienie - ze środków własnych gminy opłacono pobyt w schronisku dla jednego 

podopiecznego na kwotę - 16 200,00 zł 

W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu  wydatkował środki finansowe 

także na: koszty utrzymania 4 osób w domach pomocy społecznej (zadanie własne gminy  

o charakterze obowiązkowym) – 105 788,95 zł ( w roku 2020 – 81 972 dla 3 osób). 

23.8. Świadczenia niepieniężne  

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania. Łącznie z pomocy w formie usług 

skorzystało 13 podopiecznych. Usługami opiekuńczymi (zadanie własne gminy) objęte były 

osoby samotne, chore, niepełnosprawne, wymagające pomocy w podstawowych czynnościach 

dnia codziennego. W roku 2021 zrealizowano  dla 10 świadczeniobiorców. Z usług 

specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone) korzystało 3 osoby 

w łącznej ilości 8300 godzin usług w ciągu roku. Usługi specjalistyczne ukierunkowane są na 

pomoc osobom z chorobami psychicznymi w powrocie do samodzielnego i aktywnego życia  

w społeczeństwie.  

 Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 Program kierowany jest do osób  

z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i, których członkowie rodzin 

lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci 

doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich 

umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program finansowany jest  

z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W roku 2021  

w ramach pobytu dziennego wsparcia udzielono 5 osobom sprawującym codzienną 

opiekę nad członkiem rodziny ze znacznym stopniem niepełnosprawności świadcząc 

900 godzin usług opieki wytchnieniowej. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł  

31500,00zł z Funduszu Solidarnościowego.  
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 Program „Wspieraj Seniora” Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia 

Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują 

się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu 

zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, 

środki higieny osobistej. W  2021 roku wsparciem objęto 12 osób. Zakupy dostarczali 

2 pracownicy Ośrodka. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł  7113,00 zł.  

 Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób pobierających zasiłki stałe  

z pomocy społecznej oraz 2 uczestników CIS  na kwotę   10 069,33 zł. 

 Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wypłacono kwotę 

68 352,32 zł, z tego w ramach powyższych środków: 

 kwotę 23 849,83 zł. przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci 

z upośledzeniem umysłowym finansowane jako zadanie zlecone przez Wojewodę,   

 kwotę 44 502,49 zł wydatkowano na pomoce sąsiedzkie dla 7 podopiecznych 

GOPS ze środków własnych gminy , 

 Program pn ”Posiłek w szkole i w domu „  wydatkowano kwotę 205 272,81 zł.,  

w porozumieniu z Wojewodą realizowano program „Posiłek w szkole i w domu”     

w wysokości 80% , a   Gmina  w wysokości 20%.  Tj. 154 400 W,00 zł Wojewoda  

i 50 654 ,00 zł Gmina Dzikowiec. 

Dożywaniem były objęte  dzieci przedszkole,  uczniowie szkól podstawowych na 

terenie gminy i poza gmina oraz uczniowie  szkół  średnich. Objęto wsparciem w formie 

gorącego posiłku osoby samotne i niepełnosprawne Wypłacono zasiłki celowe oraz opłacono 

dożywianie dzieci w szkołach dla 147 osób, w tym 5 osób starszych na łączną  kwotę 

154 618,50 zł.  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8646,00 zł. opłacono zgodnie 

z Uchwałą  Nr XLI/298/2013 Rady Gminy Dzikowiec zakup i dowóz posiłków dla                                 

10 podopiecznych, których kryterium dochodowe przekracza 150% kryterium o którym mowa  

w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

Dowieziono  dla 36  osób  tym  uczniom do szkoły podstawowej  gorący posiłek. 

Łącznie dożywianiem objęte w 2021r. było 230 osób. Można zauważyć że dożywianie 

utrzymuje się na podobnym poziomie co w roku ubiegłym. 

 Skierowanie osób  do uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy  

w Spiach,  dla 21 osób wydano skierowania  do SDS Spie , wymagających wsparcia 

i uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Środowiskowy Dom.   



87 

 

 Pozostałe formy pomocy niepieniężnej udzielanej mieszkańcom Gminy w roku 

2021: 

 pomoc  w formie pracy socjalnej dla 41 rodzin  obejmujących 122 osoby  

w rodzinach. Wyłącznie w postaci pracy socjalnej objęto 9 rodzin . 

 realizacja kontraktów socjalnych z 25 rodzinami,  

 dystrybucja  żywności we współpracy 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.      734 osób . 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 OPS 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. 

GOPS Dzikowiec w 2021r. współpracował : 

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

żadnych kolonii .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  24  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 1600 zł  rodziny z problemami 

alkoholowymi  zostały zakupione  paczki świąteczne . Pracownicy socjalni zakupili  produkty 

żywnościowe i przygotowali paczki świąteczne bożonarodzeniowe  dla  21   rodzin z terenu 

gminy.  Również dzięki GKRPA w Dzikowcu  od 2021r. 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. Skorzystało 12 rodzin. 
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  W 2021r. 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 6 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 2021r w ramach współpracy z Stowarzyszeniem NIL w Kolbuszowej 

skierował do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w 

Kolbuszowej 2 osoby, które również otrzymywały wynagrodzenie za wykonywana pracę oraz 

zwrot kosztów dojazdu do CIS, co stanowiło również dodatkowe  wsparcie finansowe dla tych 

rodzin.  

Działaniem, którym zajmował się w 2021r. GOPS z zakresu administracji rządowej 

zleconej to prowadzenie postepowania w sprawie Karty Dużej Rodziny. Wydano kart dla  74  

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. W naszym  powiecie Kolbuszowskim  KDR respektują:  

 

GOPS Dzikowiec w 2021r. realizował zadania zlecone w formie : ŚWIADCZEŃ  

RODZINNYCH.  Na ten cel wydatkowano kwotę – 3 951 919,54 zł,   a w roku ubiegłym 

3.838,142,29 zł co spowodowało minimalny wzrost  w porównaniu z rokiem ubiegłym,   

 Forma  wypłaconych świadczeń rodzinnych dla  

rodzin spełniających kryterium dochodowe 

określone w ustawie o świadczeniach 

rodzinnych tj.674zł, z osoba niepełnosprawną 

764zł 

Liczba 

osób  

otrzymuj

ących  

świadcze

nia 

rodzinne 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

w zł 

liczba osób  

otrzymują

cych  

świadczeni

a 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 

569 

 

 

 

19 

653  019,53 

 

 

 

18 154,67 

http://www.rodzina.gov.pl/
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- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z  

   urlopu wychowawczego 

14 27 785,06 14 39 475,82 

- samotnego wychowywania 15 29 897,94 16 27 906,01 

-  kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

25 26 838,26 25 25 080,14 

-  rozpoczęcia roku szkolnego  416 42 059,04 378 32 368,22 

- dojazdu do szkoły + zamieszkanie  192 98 670,30 157 75 834,19 

- wychowywania dziecka w rodzinie  wielodzietnej  146 153 226,85 139 127 840,06 

Razem zasiłki wraz z dodatkami  654 1.140,083,76 569 1 025 483,33 

Zasiłek pielęgnacyjny 179 386 475,18 165 364 306,50 

Świadczenia pielęgnacyjne dla dzieci 18 395 280,00 19 401 328,00 

Świadczenia pielęgnacyjne dla dorosłych 54 1. 195 441,40 73 1 527 127,10 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 20 107 644,00 14 76 221,40 

Zasiłek dla opiekuna 8 33 060,00 4 20 620,00 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka  51 51 000,00 34 34 000 

Świadczenie rodzicielskie  30 187 251,00 21 141 228,90 

Fundusz alimentacyjny 25 92 715,88 21 91 482,44 

Liczba dłużników alimentacyjnych  10 - 11  

  Źródło: Sprawozdawczość GOPS w Dzikowcu  

   Aktualne kryteria dochodowe  do uzyskania  świadczeń rodzinnych wynoszą 

miesięczne  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 , 
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 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 - 1830,00 zł 

 specjalny zasiłek opiekuńczy -620,00 zł 

 zasiłek dla opiekuna – 620,00 zł. 

 

GOPS Dzikowiec  w 2021 realizował zadania zlecone :  ŚWIADCZENIA 

WYCHOWAWCZE  

Świadczenia wychowawcze przysługują do 18 roku życia dziecka bez względu na 

dochód rodziny  bez kryterium dochodowego. Świadczenia wychowawcze wypłacono w 2021r.  

na kwotę: 6 424 717,25 a w roku ubiegłym  6. 442, 854,64 zł . 

 

Lp

. 

 Forma  wypłaconych świadczeń 

wychowawczych   dla  rodzin  z 

terenu gminy Dzikowiec 

LICZBA 

Osób  

w 2020 

 

LICZBA 

Osób  

w 2021 

1. 2 3 4 

1. Liczba wniosków złożonych o 

świadczenie wychowawcze w ramach 

koordynacji zabezpieczenia społecznego   

4 3 

2. Liczba wydanych przez GOPS 

Dzikowiec decyzji/informacji 

przyznających prawo do świadczenia 

wychowawczego 

269 535 

3. Liczba  wydanych przez Podkarpacki 

Urząd Wojewódzki   decyzji 

administracyjnych przyznających prawo 

do świadczenia wychowawczego 

16  34 

4. Liczba wydanych przez GOPS 

Dzikowiec  decyzji administracyjnych 

odmownych świadczenia 

wychowawczego  

2 0 

5. Liczba rodzin mających ustalone prawo 

do świadczenia wychowawczego  

587 600 

6. Liczba dzieci otrzymujących 

świadczenie wychowawcze na terenie 

gminy  w formie : -  

 

 

1166 

 

 

          1178 
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- pieniężnej  

-  rzeczowej  

0 

7. 

 

Liczba  dzieci z terenu gminy  

otrzymujących świadczenie w formie 

Dobry Start  

760 0 

 

W roku 2021 realizowano projekt unijny pn Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego 

dla mieszkańców  Gminy Dzikowiec  numer: RPPK.08.03.00-18-0011/19-00 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 .  

W roku ubiegłym w ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone 5 bloków 

szkoleniowych dla 30 opiekunów faktycznych w zakresie : 

1.Zajęcia z  lekarzem  

2. Zajęcia z pielęgniarka 

3. Zajęcia z fizjoterapeutą.  

4. Zajęcia z dietetykiem 

5.zajecia z psychologiem 

Projekt zakończył  się 30.11.2021r. Obecnie trwa trwałość projektu, nadal jest wypożyczany  

sprzęt rehabilitacyjny dla mieszkańców gminy. W roku 2021  dla 112 osób wypożyczyło  

różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny , nieodpłatnie.  

 

 

24. 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 
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24.1. 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 109,5 km sieci kanalizacyjnej (bez 

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

w Dzikowcu obsługuje również przyłącza wodociągowe (1713 szt.) do zaworu za 

wodomierzem głównym oraz przyłącza kanalizacyjne (1213 szt.) do pierwszej studzienki licząc 

od strony budynku. W 2021r. dostarczono odbiorcom usług 131,2 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 2021r. wprowadzono do wód 136 034 m3 ścieków oczyszczonych  

( śred. dob.372,7 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 2021r. wprowadzono do wód 51 988 m3 ścieków oczyszczonych ( śred. 

dob.142,4 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. 

24.2. Zatrudnienie: 

Na koniec 2021 r. w Zakładzie zatrudnionych jest 7 osób w tym 2 w administracji, oraz 3 

pracowników na czas określony. Pracownicy fizyczni pracują w systemie jednozmianowym 

oraz pełnią dyżury w dni niepracujące. 

24.3. 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 

Przyczepa lekka Świdnik 
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Przyczepa ciężarowa rolnicza PRONAR – 2 szt. 

24.4. Dotacje celowe otrzymane od Urzędu Gminy w 2021 r. 

Modernizacja pompowni wody w Mechowcu 

 

       Plan dotacji – 60.800,00 zł 

        

       Plan dotacji ogółem – 60.800,00 zł brutto 

24.5. 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: 

 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, 

 Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla gminy Dzikowic poprzez bieżącą 

kontrolę i modernizację urządzeń przeciwpożarowych, 

 Zapewnienie dalszej prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków, poprzez utrzymanie  

i modernizację istniejących urządzeń oczyszczalni, 

 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 

 

 

 

25. 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, 

 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, 

 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, 

 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.- Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,                                         

 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 2012 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.: 

 przychody z prowadzonej działalności, w szczególności przychody z działalności,  

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

 przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

 dotacje z budżetu Gminy( celowe i podmiotowe) 

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

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

 pozyskiwane środki europejskie i inne na przygotowywane projekty  w zakresie 

działalności kulturalnej i inwestycje na infrastrukturę instytucji kultury, 

 inne prawem dozwolone. 

SCK  pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. Plan 

przychodów  Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu na rok 2021  ustalono na równi  

z wydatkami, tj. na  kwotę 498.806,00 zł.  Na koniec okresu plan przychodów został wykonany 

w 100,00 %  tj. w wysokości  498.806,00 zł, natomiast plan wydatków na koniec okresu został 

wykonany w 100% % tj. w wysokości 498.806,00 zł.  

Obejmuje on; 

 dotację podmiotową  z budżetu gminy na bieżącą działalność SCK  

w wysokości 457.996,00 zł -  wykonana w 100,00 % ,  

 plan wpływu z usług 36.310,00 zł - wykonany w 100 %, 

 plan z wpływy darowizn 4.500,00 zł- wykonany w 100%. 
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Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  na plan  272.808,00 zł wydatkowano 

272.807,72 zł czyli 99,99 %. Na wynagrodzenia bezosobowe na plan 46.968,00 zł 

wydatkowano kwotę 46.967,55 zł, co stanowi 99,99 % planowanej kwoty. Na zakup 

materiałów przeznaczono 23.966,43 zł tj. 99,99 % planu. Do tych wydatków możemy głównie 

zaliczyć wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji, 

materiałów dekoracyjnych, wyposażenia pomieszczeń, tonerów do drukarki itp. 

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

14.687,00 zł wydano 14.686,39 zł czyli 99,99 %.  

Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych  dokonano wydatków na  prowizje bankowe, opłaty 

na HB, na organizację ferii zimowych oraz letnich  dla dzieci, usługi pocztowe, opłaty za 

prowadzenie zajęć z kołem zainteresowań „Orkiestra Dęta” , 

przeglądy i monitoring pomieszczeń SCK, usługi RODO, wydatki związane z organizacją 

imprez, tj. wystaw malarskich, corocznej imprezy plenerowej „Jagodowe Specjały” na kwotę 

ogółem 71.056,22 zł co stanowi 99,52 % planu.  Na zakup usług telekomunikacyjnych 

wydatkowano 3.739,19 zł czyli 99,98 % planu. Na krajowe podróże służbowe oraz ryczałt 

samochodowy Dyrektora SCK wydano 1.730,24 czyli 99,96 %  planu. Ponadto dokonano  

odpisu na ZFŚS  - 8.332,67 zł   oraz na podatek od nieruchomości 2.349,00 zł. Na szkolenia 

przeznaczono kwotę 893,00 zł. Na środki BHP dla pracowników SCK przeznaczono kwotę 

2.511,86 zł, co stanowi 99,99 % planu. 

Na  dzień 31 grudnia 2021 r stan: 

 należności ogółem  wynoszą – 340,00 zł – środki na rachunku bankowym 

 zobowiązania wymagalne wynoszą – 0,00 zł.  

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. – 340,00 zł. 

Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 7,79 zł na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

Dzikowiec w dniu 31.12.2021 r. 

W okresie od stycznia do grudnia  2021 r. zorganizowano następujące  zadania 

kulturalno-edukacyjne i rekreacyjne:  

 m-c styczeń – Otwarcie Galerii ,,Punkt” w dworze Błotnickich  wystawą prac 

malarskich artysty Marcina Lubery pt. Lekcja geometrii online, video relacja – wystawa 

online, nagrana i udostępniona na stronie Facebookowej SCK i Galerii Punkt, zajęcia 

plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia ,,TeDe”w SCK, zajęcia taneczne oraz 

karate. Nauka gry na instrumentach muzycznych : flet poprzeczny, skrzypce, fortepian, 

keyboard w SCK. Kółko gitarowe w SCK.   Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, 

kreatywne oraz fitness w świetlicy  w Spiach.  
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 m-c luty – Realizacja projektu ,,Cyfrowe GOK-i – szkolenia online pracowników SCK. 

Wernisaż wystawy online  prac malarskich artystki Renaty Bebło pt. Impresje XXI 

wieku, video relacja – wystawa online, nagrana i udostępniona na stronie Facebookowej 

SCK i Galerii Punkt, zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia ,,TeDe”, 

zajęcia taneczne oraz karate w SCK. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne 

oraz fitness w świetlicy w Spiach. Nauka gry na instrumentach muzycznych : flet 

poprzeczny, skrzypce, fortepian, keyboard  w SCK. Kółko gitarowe w SCK. 

 m-c marzec - Wernisaż wystawy online  prac malarskich artystki Beaty Lulek pt. Świat 

kobiety XXI wieku, video relacja – wystawa online, nagrana  i udostępniona na stronie 

Facebookowej SCK i Galerii Punkt, zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza 

Doświadczalnia ,,TeDe”, zajęcia taneczne oraz karate w SCK . Nauka gry na 

instrumentach muzycznych : flet poprzeczny, skrzypce, fortepian, keyboard  w SCK. 

Kółko gitarowe w SCK. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze  i kreatywne  w świetlicy 

w Spiach. 

 m-c kwiecień - rekrutacja dzieci i młodzieży do projektu ,,Cyfrowe GOK-i” Wernisaż 

wystawy online  fotografii młodej  artystki Wiktorii Gazdy  pt. Dyskurs dwóch 

równoległych światów , video relacja – wystawa online, nagranie udostępnione na 

stronie Facebookowej SCK i Galerii Punkt. Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza 

Doświadczalnia ,,TeDe”, zajęcia taneczne oraz karate w SCK, zajęcia wokalne zespołu 

,,Iskierki”. Sesja Fotograficzna postaci historycznych  do realizowanego tzw. pokoju 

paradnego Błotnickich, w  epokowych strojach wypożyczonych z Teatru im.  

W. Siemaszkowej  w Rzeszowie, z udziałem żywych modelek  i modelów. Nauka gry 

na instrumentach muzycznych : flet poprzeczny, skrzypce, fortepian, keyboard  w SCK 

. Kółko gitarowe w SCK . Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze ,kreatywne, Akademia 

Muzyczna Świetlika, Szkoła rysunku  i malarstwa w świetlicy w Spiach. 

 m-c maj – Przygotowanie i realizacja projektu artystycznego  do konkursu na 

,,Podwórko NIVEA”      w wykonaniu zespołu wokalnego ,,Iskierki”. Wernisaż wystawy 

online  prac malarskich  artystki Barbary Szypuły pt. Światłocienie ciszy , video relacja 

– wystawa online, nagrana  i udostępniona na stronie Facebookowej SCK i Galerii 

Punkt. Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia ,,TeDe”, zajęcia 

taneczne oraz karate. Opracowanie Regulaminu oraz ogłoszenie XIII Festiwalu 

Piosenki dziecięcej ,,Śpiewam, bo lubię” online. Nauka gry na instrumentach 

muzycznych : flet poprzeczny, skrzypce, fortepian, keyboard w SCK. Kółko gitarowe 

w SCK. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne, Akademia Muzyczna 
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Świetlika, Szkoła rysunku i malarstwa w świetlicy    w Spiach. Koncert online z okazji 

święta 3 Maja. Koncert na Dzień Matki online w wyk. zespołu wokalnego ,,Iskierki” 

oraz słuchaczy nauki gry na instrumentach w SCK. Próby z zespołem śpiewaczym 

,,Prymule”. 

 m-c czerwiec- Podpisanie umów z Regionalną Fundacją Rozwoju ,,Serce” na realizację 

projektów pt. ,, Kreatywne wakacje w Świetliku” oraz ,,Laser Tag” w ramach udzielonej 

dotacji rekrutacja uczestników projektu. Przygotowanie programu na Wakacje z SCK, 

dokumentacji rekrutacyjnej     i rekrutacja. Przygotowanie i obsługa ,,Konferencji 

strategicznej powiatu kolbuszowskiego”. Rozstrzygnięcie Festiwalu Piosenki 

Dziecięcej ,,Śpiewam,   bo lubię”- zakup i wręczenie nagród. Wernisaż wystawy online  

prac malarskich  artystki Małgorzaty Siwiec  pt. Cztery pory roku , video relacja – 

wystawa online, nagrana i udostępniona na stronie Facebookowej SCK i Galerii Punkt. 

Zajęcia plastyczne w pracowni Twórcza Doświadczalnia ,,TeDe”  

w SCK, zajęcia taneczne oraz karate. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, kreatywne, 

Akademia Muzyczna Świetlika, Szkoła rysunku i malarstwa w świetlicy w Spiach. 

Nauka gry na instrumentach muzycznych w SCK. Przygotowania do imprezy 

plenerowej ,,Jagodowe Specjały”. Próby z zespołem śpiewaczym ,,Prymule”. 

 m-c lipiec- Impreza plenerowa przy dworku ,,Jagodowe Specjały”, Jagodowy Plener 

Malarski ,Wakacje z SCK oraz Wakacje   w Świetliku- codzienne zajęcia kreatywne w 

tym : zajęcia plastyczne, malarskie w stadninie koni, muzyczno- ruchowe, sensoryczne, 

,,Laser Tag”, z dziećmi i młodzieżą oraz wyjazdy Park wodny w Krakowie, Park 

Trampolin w Rzeszowie. Zajęcia nauki gry na instrumentach .Wakacje w Świetliku- 

zajęcia kreatywne, sportowe, rekreacyjne dla dzieci 

 m-c sierpień Od poniedziałku do piątku zajęcia ogólnorozwojowe – gry ruchowe, 

zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia edukacyjne przez zabawę, zajęcia plastyczno-

techniczne o tematyce letniej, opiekuńcze, W wyznaczone dni odbywały się przyjęcia 

urodzinowe dla dzieciaków (w ramach zajęć ogólnorozwojowych); Od poniedziałku do 

piątku odbywają się zajęcia fitness – treningi zdrowotne dla kobiet;( Spie )Dodatkowo 

– wg określonych grafików odbywają się zajęcia sportowe – Samoobronai zajęcia 

muzyczne (Spie);4.08.21 – wycieczka do „Magicznych ogrodów”; 11.08.21 – 

wycieczka do Parku wodnego w Krakowie; 16.08.21 – warsztaty kreatywne: „Plecaki 

wg własnego projektu”;22.08.21 – Turniej Siatkówki Plażowej Spie 2021., Piknik ,,na 

ludowo” w Kopciach, 100 lecie OSP w Nowym Dzikowcu. Rekrutacja na zajęcia 

2021/2022. 
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 m- c wrzesień Impreza plenerowa ,,Święto Kapusty „ w Mechowcu, rekrutacja na 

zajęcia c.d., Wernisaż wystawy Maksymiliana Starca video relacja – wystawa nagrana  

i udostępniona na stronie Facebookowej SCK i Galerii Punkt. Spotkanie artysty   

z uczniami szkoły podstawowej w Spiach. 11.09.21 – Letni Piknik Sportowy – impreza 

plenerowa o charakterze sportowo-kulturalno-charytatywnym. Od poniedziałku do 

piątku zajęcia ogólnorozwojowe – gry ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia 

edukacyjne przez zabawę, zajęcia plastyczno-techniczne o tematyce letniej, opiekuńcze, 

W wyznaczone dni odbywały się przyjęcia urodzinowe dla dzieciaków (w ramach zajęć 

ogólnorozwojowych); Od poniedziałku do piątku odbywają się zajęcia fitness – treningi 

zdrowotne dla kobiet;( Spie )Dodatkowo wg określonych grafików odbywają się zajęcia 

sportowe – Samoobrona i zajęcia muzyczne (Spie) 

 m- c październik-  Wspomnienie św. JPII i bł. S. Wyszyńskiego- program artystyczny 

przygotowany przez SCK, Wystawa i prelekcja  prof. ,,Niezapomniane msze 

wołyńskie”.  Rozpoczęcie zajęć artystycznych w tym : nauka gry na instrumentach, 

zajęcia rysunku i malarstwa TeDe.  Zajęcia Karate i Tańca nowoczesnego. Od 

poniedziałku do piątku miały miejsce zajęcia ogólnorozwojowe – gry ruchowe, zabawy 

na świeżym powietrzu, zajęcia edukacyjne przez zabawę, zajęcia plastyczno-techniczne 

o tematyce jesiennej, opiekuńcze, itp. (Spie ).W wyznaczone dni odbywały się przyjęcia 

urodzinowe dla dzieciaków (w ramach zajęć ogólnorozwojowych); Od poniedziałku do 

piątku odbywały się zajęcia fitness – treningi zdrowotne dla kobiet; Dodatkowo – wg 

określonych grafików odbywały się zajęcia sportowe – Samoobrona ( Spie) i zajęcia 

muzyczne (instruktorzy z zewnątrz) – warsztaty kreatywne „Las w szkle”; 

SENSOPLASTYKA – zajęcia rozwijające;  warsztaty malarskie; 

 m- listopad- Całun Turyński- wierna kopia wystawiona w m-cu listopadzie w dworze 

Błotnickich. Wernisaż Wystawy Janiny Dziadury.  Cykliczne zajęcia artystyczne w tym 

: nauka gry na instrumentach, zajęcia rysunku i malarstwa TeDe.  Zajęcia Karate i Tańca 

nowoczesnego. •Od poniedziałku do piątku miały miejsce zajęcia ogólnorozwojowe – 

gry ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia edukacyjne przez zabawę, zajęcia 

plastyczno-techniczne o tematyce jesiennej, opiekuńcze, itp. W wyznaczone dni 

odbywały się przyjęcia urodzinowe dla dzieciaków (w ramach zajęć 

ogólnorozwojowych)Od poniedziałku do piątku odbywały się zajęcia fitness – treningi 

zdrowotne dla kobiet; Dodatkowo – wg określonych grafików odbywały się zajęcia 

sportowe – Samoobrona, zajęcia muzyczne oraz zajęcia z rysunku i malarstwa 
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(instruktorzy z zewnątrz);Przez cały listopad powstawały także stroiki świąteczne na 

kiermasz charytatywny dla Klary i Amelii ( Spie) 

 miesiąc grudzień  Wernisaż Wystawy Olgi Seretnej. Od poniedziałku do piątku miały 

miejsce zajęcia ogólnorozwojowe – gry ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu, 

zajęcia edukacyjne przez zabawę, zajęcia plastyczno-techniczne o tematyce zimowej, 

opiekuńcze, itp. W wyznaczone dni odbywały się przyjęcia urodzinowe dla dzieciaków 

(w ramach zajęć ogólnorozwojowych) .Od poniedziałku do piątku odbywały się zajęcia 

fitness – treningi zdrowotne dla kobiet; Dodatkowo – wg określonych grafików 

odbywały się zajęcia sportowe – Samoobrona, zajęcia muzyczne oraz zajęcia z rysunku 

i malarstwa (instruktorzy z zewnątrz ,Spie);  Spotkanie mikołajkowe „Św. Mikołaj  

z Alpakami”; warsztaty kreatywne „Bombka akrylowa ze zdjęciem”; Kiermasz 

charytatywny dla Klary i Amelii (do 17.12 powstawały w czasie zajęć 

ogólnorozwojowych stroiki świąteczne). 

W roku 2021 odbyło się : 9 wernisaży , 9 artystów i 10 wystaw (całun), 6 imprez 

kulturalnych. 

25.1. Realizacja projektów  przy współudziale środków pochodzących  

z budżetu UE 

W okresie sprawozdawczym  zrealizowano następujące granty przy współudziale 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

1. CYFROWE GOKi .Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. Cyfrowe 

kompetencje społeczeństwa Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji 

cyfrowej. Projekt był  realizowany od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 lipca 2021 roku. 

przez Fundację VCC z siedzibą i biurem projektu w Lublinie. Samorządowe Centrum Kultury 

przystąpiło do projektu 12 uczestnikami w wieku od 9 do 13 lat oraz 1 pracownikiem. 

Otrzymało 5 oprogramowanych laptopów. 

2. LaserTag- laserowy paintball to najnowocześniejsza symulacja pola gry, która pozwala 

przenieść grę komputerową do realnego świata. Każdy uczestnik wyposażony jest w karabinek 

oraz specjalna opaskę na głowie, w plenerze ustawione są przeszkody. Zajęcia były 

przeprowadzone w formie konkursów drużynowych na otwartym terenie.- Fundacja ,,Serce”- 

2000 zł. 

3. Wakacje kreatywne w Świetliku .W ramach projektu zakupiono materiały do zajęć                                

i warsztatów malarskich, malowania plecaków, lasu w szkle itp.- Fundacja ,,Serce”- 2500 zł. 
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4. Impreza promująca obszar LGR realizowanej w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie 

zatrudniania i spójności terytorialnej , zawartego w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo                             

i Morze, za pośrednictwem LGR Puszczy Sandomierskiej- 10 000 zł ( JS) 

25.2. Współrealizowane projekty i imprezy. 

Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu  zaangażowane jest również  

w przedsięwzięcia tworzone we współpracy z innymi podmiotami, projektując i drukując 

plakaty, dyplomy, zaproszenia, wspomagając zasobami ludzkimi imprezy oraz obsługując 

nagłośnienie wydarzeń okolicznościowych. Opracowując także ,współrealizując i  rozliczając 

projekty jak np. Piknik  Na ludowo w Kopciach. 100 lecie OSP w Nowym Dzikowcu , Święto 

Kapusty w Mechowcu. 

Obok współpracy z  KGW , Stowarzyszeniami z Gminy Dzikowiec   Szkołami , ŚDS-

em SCK nawiązuje partnerstwa  ponadlokalne w ub.r  : ze Stowarzyszeniem Polskich Muzyków 

Kameralistów z  Krakowa , w/ w  recitale oraz Stowarzyszeniem Semper Fidelis Res Publicae 

z  Warszawy- projekt na realizację dworskich spotkań z kulturą romantyzmu, w tym 

rekonstrukcja historyczna, czekamy na wyniki naboru. 

 

25.3. Złożone przez SCK  projekty bez dofinansowania 

 Remont budynku Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu i Biblioteki- złożony 

do MKiDN w programie Infrastruktura Domów Kultury- 455 810,00  

 Akademia Rękodzieła Arystycznego- MKiDN Edukacja Kulturalna-2 letni na kwotę 

106 560zł 

 Konwersja cyfrowa domów kultury- 141 520 zł 

 Działalność promocyjna . 

 Mecenat Kulturalny woj. podkarpackiego- wnioskodawca Stowarzyszenie ,,Przystań” 

Dworskie spotkania z kulturą przodków -18 070 zł 

25.4. Promocja  

SCK projektuje i drukuje foldery, katalogi na wystawy, plakaty, zaproszenia. Bieżące 

ogłoszenia , foto i video relacje umieszczane są na prowadzonych stronach Facebooka, są to 

strona pn. Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu- wszystkie wydarzenia                                       

i ogłoszenia oraz Galeria Punkt, gdzie sukcesywnie zamieszczane video relacje                                                       

z wernisaży oraz zdjęcia z wystaw. Duży udział w promocji dworku i działalności SCK mają 

patroni  medialni w 2021r byli to  – Radio Leliwa, Radio VIA, Polskie Radio Rzeszów, TVP 3 
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a także Rzeszów udział  gości  i artystów z całej Polski. Z realizacji koncertów powstał reportaż 

promocyjny dworku, do obejrzenia na YouTube, wykorzystany potem w zapowiedzi TVP3 

w/w koncertów , również dostępne w archiwum TVP3. 

25.5. Działalność bieżąca 

Ponadto wykonywano prace administracyjne i kadrowe SCK: Sporządzanie rocznego 

planu pracy. Sporządzanie, sprawozdań dla GUS-u, Organizatora .Prowadzenie akt osobowych                                

i dokumentacji SCK, realizację kontroli zarządczej. .Organizowano spotkania                                       

z przedstawicielami podmiotów zewnętrznych celem podjęcia wspólnych przedsięwzięć                       

w SCK. Przygotowywano materiały do Powiatowej Strategii Rozwoju, brano udział                            

w spotkaniach roboczych grupy strategicznej. Opracowywano programy i regulaminy 

organizowanych działań. Dokonywano zakupów przy zachowaniu procedury zamówień 

publicznych , niezbędnych materiałów i usług. Prowadzenie remontów, napraw                                     

i unowocześnianie środków trwałych . Dbałość o użytkowane obiekty  w tym pielęgnacja 

miejsc zielonych i otoczenia .Przygotowywano oraz porządkowano  miejsca noclegowe                             

i idące za tym umowy, rachunki, rozliczenia, odbiory. 

 

 

 

 

 

26. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu w 2021 r. wyniósł 346 348,18 zł. 

 Uchwałą Budżetową Gminy Dzikowiec na rok 2021 nr XXV/172/2020 z dnia 22 grudnia 

2020 r. Rady Gminy Dzikowiec, GBP w Dzikowcu wraz z Filiami ( Lipnica, Mechowiec, 

Wilcza Wola) otrzymała dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości  346 

356,00 zł.  

 GBP w Dzikowcu otrzymała również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w wysokości 4 000,00zł.  

26.1. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań  gminnej 

biblioteki publicznej w Dzikowcu i jej filii. 

     W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dzikowcu  w 2021 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 i na pochodne od wynagrodzeń GBP w Dzikowcu przeznaczyła 

253 321,53zł, średnia płaca wyniosła 2 811,05 zł.  

Na zakup materiałów i wyposażenia biblioteka przeznaczyła 19,745,00 zł.  

 prenumeratę czasopism,  

 zakupiono materiały biurowe,  

 środki czystości,  

 opłacono licencję programów komputerowych. 

Na zakup książek z Budżetu Gminy Dzikowiec otrzymano 10 199,00zł. Zakupiono 343 

pozycji  książkowych za w/w sumę. Z Biblioteki Narodowej otrzymano kwotę 4 000,00 zł., z 

której zakupiono 167 pozycji książkowych. 

Koszt za energię elektryczną, gaz i wodę. 21.2570,00 zł 

Dzikowiec   -   3.480,84 

Lipnica      -     3.872,10 

Mechowiec - 12.726,06 

Wilcza Wola - 1.178,42 

Czynsz za wynajem lokalu pod działalność filii GBP w Lipnicy, prowizje bankowe, usługi 

informatyczne, usługi pocztowe, przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej i klimatyzacji, 

wywóz śmieci, kanalizację, usługi RODO, wydatki na kwotę 21 613,43 zł.  

Wydatki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły  5 072,00 zł.  

Na delegacje służbowe wydano 738,00zł.  

Ubezpieczenie budynku Filii GBP w Mechowcu oraz wyposażenie oraz księgozbiór GBP  

w Dzikowcu oraz wszystkich Filii (Lipnica, Mechowcu i Wilcza Wola) wyniósł 2 109,00 zł. 

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 6 589,00 zł.  

Opłacono 12 rat podatku od nieruchomości na kwotę 3 668 zł.  

Z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu gminy zwrócono na konto gminy 7,82 zł 

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. -0,00 zł. 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu na dzień tj. 31.12.2021 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 
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w Lipnicy, Mechowcu i Wilczej Woli . Z usług naszych placówek korzystają również 

mieszkańcy gmin sąsiednich ( Cmolasu, Majdanu Królewskiego, Niwisk, Raniżowa  

i Kolbuszowej).  

26.2. 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 .  

 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.  

 

 

26.3. 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 343 
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woluminów za kwotę 10 199,00 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 167 woluminów . Na bieżąco Biblioteka 

prowadzi selekcję księgozbioru książek zaczytanych oraz zdezaktualizowanych.  

26.4. Struktura księgozbioru GBP i Filii  

Ogółem stan księgozbioru wynosi - 44318 woluminów w tym:  

 Literatura piękna dla dorosłych 20758 wol. 

 literatura piękna dla dzieci 14.574 wol.  

 literatura niebeletrystyczna – 8.857 wol 

 czasopisma oprawne - 129 wol.  

26.5. 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 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 44318 rekordów -  

co stanowi 100 % ogółu księgozbioru.  Użytkownicy  biblioteki korzystający w tym roku  

z biblioteki to w 2021r. 912 osób. Czytelnicy aktywnie korzystający to 837 osób. Liczba 

odwiedzin:15829,  Wypożyczenia na zewnątrz 20266, i na miejscu 1738 RAZEM – 22 004 

pozycji książkowych. 

26.6. 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  2021 roku została znacznie ograniczona. 

GBP w Dzikowcu  

Biblioteka otwarta jest pięć dni od poniedziałku do piątku 40 godzin  od 900 do 1700 . 
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Powierzchnia Biblioteki to 248 m2, 19 miejsc dla czytelników i 10 komputery do dyspozycji 

użytkowników. W 2021 Biblioteka otrzymała 6 laptopów marki Lenovo w związku z udziałem 

w  projekcie „ Cyfrowe GOKI” fundacji VCC z Lublina. 

Biblioteka posiada księgozbiór 20 006 pozycji książkowych w tym dla dorosłych 9 274 

sztuk dla dzieci 6 064 i literatury niebeletrystycznej 4 632 oraz 36 sztuk czasopism oprawnych.                             

W roku 2021 zarejestrowano 406 czytelników 170 osób uczących się (dzieci i młodzież do  

24 roku życia), 142 osób pracujących i pozostałych 94 osób. 

Wydatki na książki wyniosły  5.174,00 zł  i zakupiono 364 pozycji książkowych, 

zaprenumerowano również 5 tytułów czasopism bieżących za kwotę 1529,00 zł  Przez cały 

2021 roku wypożyczono czytelnikom 10 851 pozycji książkowych literatury pięknej dla 

dorosłych 5153 woluminów, literatury dziecięcej 5013,  literatury niebeletrystycznej 615 

pozycje. Na miejscu korzystano z księgozbioru podręcznego - 12 pozycji z księgozbioru.                                                                               

Internetu w 2021 roku skorzystało 299 osób. W GBP w Dzikowcu zorganizowano dla dzieci 

jedną lekcje biblioteczne w których uczestniczyło 23 osób 

 

LIPNICA 

Filia 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 7 801 pozycji książkowych w tym dla dorosłych 3 607 

sztuk dla dzieci 2 661 i literatury niebeletrystycznej 1 502 oraz 31 sztuk czasopism oprawnych.                    

W roku 2021 zarejestrowano 103 czytelników w tym 43 osób uczących się (dzieci i młodzież 

do 24 roku życia), 25 osób pracujących i pozostałych 35 osób niezatrudnionych. 

Wydatki na książki w 2021 roku wyniosły 2.771,00. Zakupiono 117 pozycji 

książkowych, zaś za kwotę 372,00złotych zaprenumerowano 2 tytułów czasopism bieżących. 

Przez cały 2021 roku wypożyczono czytelnikom 1 819 pozycji książkowych                                      

literatury pięknej dla dorosłych 865 woluminów, literatury dziecięcej 857 oraz literatury 

niebeletrystycznej 79 pozycje. Na miejscu skorzystano ze 36 pozycji z księgozbioru 

podręcznego. W Filii GBP w Lipnicy zorganizowano cztery lekcje biblioteczne w których 

uczestniczyło 65 osób. Odbył się konkurs wiedzy o książce jak i wiele dyskusji o książkach. 
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MECHOWCIEC 

Filia 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 7 912 pozycji książkowych w tym dla dorosłych 3 603 

sztuk dla dzieci 3 115 i literatury niebeletrystycznej 1 163 oraz 31 sztuk czasopism oprawnych.                           

W roku 2021 zarejestrowano 147 czytelników -  82 osób to dzieci i młodzież ucząca się ,                       

32 osób pracujących i pozostałych 33osób niezatrudnionych. Wydatki na książki wyniosły  

w 2021 roku 2.993,00 - zakupiono 147 pozycji książkowych, i a zaprenumerowano 2 tytułów 

czasopism bieżących za kwotę 372,00 zł. Przez cały 2021 roku wypożyczono czytelnikom 3028 

pozycji książkowych literatury pięknej dla dorosłych 1215 woluminów, literatury dziecięcej 

1313 oraz literatury niebeletrystycznej 150 pozycje.                                                                                                                                                                                     

WILCZA WOLA 

Filia 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 8 599 pozycji książkowych w tym dla dorosłych 4 274 sztuk dla dzieci  2 

734 i literatury niebeletrystycznej 1 560 oraz 31 sztuk czasopism oprawnych.  W roku 2021 

zarejestrowano 181 czytelników - 54 osób to dzieci i młodzież do 24 roku życia ucząca się, 70 

osób pracujących i pozostałych niepracujących 57 osób. Wydatki na książki w 2021 roku 

wyniosły 3.261,00 zł za które zakupiono 143 pozycje książkowe,  zaś za kwotę 372,00 zł 

zaprenumerowano 2 tytułów czasopisma bieżących. Użytkownicy stanowili 237 osób w tym 

czytelnicy 181 Przez cały 2021 roku wypożyczono czytelnikom 4 445 pozycji książkowych                                     

- literatury pięknej dla dorosłych 2120 woluminów, literatury dziecięcej 2006 oraz literatury 

niebeletrystycznej 269 pozycje.                                                                                                                                                                            
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27. 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 2021 r. liczba 

uczestników z ważną decyzją kierującą wyniosła 38 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, „Jagodowe specjały”);  

 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; 
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 Ośrodek Zdrowia w Wilczej Woli, inne poradnie zdrowia, w tym zdrowia 

psychicznego – 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 

 inne środowiskowe domy samopomocy i instytucje pomocy społecznej – efektem 

jest udział w konkursach oraz kilku spotkaniach 

 PCPR w Kolbuszowej – współpraca przy wypożyczaniu sprzętu rehabilitacyjnego; 

 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; 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach/ Tarnobrzeski Bank 

Żywności – pozyskiwanie żywności dla uczestników ŚDS w Spiach; 

 PFRON – pozyskanie nowego busa do przewozu uczestników; 

 Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni – przeprowadzenie lekcji 

dotyczącej funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie; 

 PUP w Kolbuszowej – pozyskanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

na dokształcanie pracownika. 

Miniony rok był czasem trudnym na wielu płaszczyznach z powodu trwającej pandemii. 

Pomimo tego realizowano działalność statutową na miarę możliwości. Pierwsze 5 miesięcy 

roku 2021, kiedy uczestnicy z powodu trwających obostrzeń przyjeżdżali rotacyjnie, utrudniały 

systematyczną pracę oraz realizację założonych indywidualnych planów.  

Okres pandemii to czas wzmożonej opieki w zakresie zdrowia oraz samopoczucia 

uczestników. Pracownicy Domu działali bardzo aktywnie w obszarze profilaktyki, informacji 

o zagrożeniach, pomagali w umawianiu terminów szczepień, pomagali dotrzeć na nie, wspierali 

psychicznie w okresie izolacji. To bardzo ważne działania, rozciągnięte także na opiekunów 

uczestników ŚDS w Spiach. 

Spora część pracy, jaką wykonywali pracownicy, związana była z zapewnieniem 

odpowiedniego wsparcia uczestnikom z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Na koniec 
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grudnia 2021 r. takich osób w placówce było 10. Ze względu na niski poziom funkcjonowania 

tej grupy uczestników (siedmiu spośród nich porusza się na wózkach inwalidzkich), działania 

zespołu wspierająco-aktywizującego skupiały się głównie na zapewnieniu niezbędnej opieki, 

wsparciu w wykonywaniu czynności codziennych, pomoc w zaspokajaniu potrzeb 

fizjologicznych. Dostosowano indywidualne plan do potrzeb i możliwości tych osób. 

W ubiegłym roku udało się pozyskać nowy samochód do przewozu uczestników. Nowy 

bus jest lepiej przystosowany do przewozu osób na wózkach, co zdecydowanie ułatwi opiekę 

nad osobami z niepełnosprawnością sprzężoną. 

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. 


