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Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Dzikowiec! 

 

 

 

Raport o stanie gminy Dzikowiec opracowany został po raz pierwszy, w związku  

z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy. Obejmuje on podsumowanie 

działalności Wójta Gminy Dzikowiec w roku 2018 i ma na celu przedstawienie dokładnego 

wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy, a w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

W raporcie zaprezentowany został sposób wydatkowania środków finansowych 

w zakresie inwestycji, pomocy społecznej, oświaty, usług komunalnych czy oferty kulturalnej, 

z których korzystają Państwo każdego dnia. Źródłem wiedzy o stanie naszej gminy są 

informacje zebrane od pracowników Urzędu Gminy Dzikowiec oraz jednostek 

organizacyjnych.  

Zmiany jakie co roku zachodzą na terenie naszej Gminy są efektem ciężkiej pracy,  

a także pozyskanych środków zewnętrznych, przy pomocy których z sukcesem udało nam się 

zrealizować kilka znaczących inwestycji m.in.: zakończono rewaloryzację zabytkowego 

Zespołu Parkowo – Dworskiego w Dzikowcu, wybudowano Klub Dziecięcy, przebudowano 

pompownię wody. Postawiliśmy również na rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę 

nowych boisk – miejsc do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. 

Mam nadzieję, że informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy 

Dzikowiec do zwiększenia wiedzy na temat działania samorządu gminnego, a także staną się 

podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.  

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem. 

 

 

Z poważaniem  

Józef Tęcza 

Wójt Gminy Dzikowiec 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Ogólna charakterystyka 

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

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

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

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

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

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

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

Lipnicy i Woli Raniżowskiej. 

Gmina Dzikowiec to gmina o charakterze typowo rolniczym. Leży ona 

w makroregionie Kotliny Sandomierskiej i w obrębie mezoregionów: Równiny Tarnobrzeskiej 

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

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

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

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

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

i krajobrazowe oraz zwiększając różnorodność środowiska.  

 

1.2. Władze Gminy 

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

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

w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem 

komunalnym, wykonywanie budżetu.  

Funkcję Wójta sprawuje: Józef Tęcza. 

 

Sekretarz – kieruje  urzędem w określonych sprawach wykonuje zadania z upoważnienia 

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

zarządzania zasobami ludzkimi. 

Funkcję Sekretarza sprawuje: Genowefa Dębiak 

 

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

terytorialnego. W sprawach z zakresu budżetu i finansów wykonuje zadania 

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

zobowiązań, które nie mają pokrycia w budżecie. 

Funkcję Skarbnika sprawuje: Maria Kubiś 

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

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym w wyborach 

powszechnych, obecnie na pięcioletnią  kadencję. W Gminie Dzikowiec w jej skład wchodzi 

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/. 

Dodatkowo od listopada sesje Gminy Dzikowiec są transmitowane w Internecie.  

 

1.3.1. Skład Rady Gminy Dzikowiec 

W roku 2018 w Gminie Dzikowiec funkcjonowały dwa skład Rady Gminy. Było to 

związane z przeprowadzonymi w październiku 2018 wyborami samorządowymi. 

  

Skład Rady Gminy Dzikowiec 2014 – 2018  

L.p. Imię i nazwisko Okręg  Funkcja 

1.  Klecha Edward  Spie/Wilcza Wola Przewodniczący 

2.  Panek Eugeniusz Dzikowiec Wiceprzewodniczący 

3.  Twardowski Zbigniew  Kopcie Wiceprzewodniczący 

4.  Czochara Jan Wilcza Wola Członek Rady 

5.  Jarosz Jan Wilcza Wola Członek Rady 

6.  Kopeć Józefa Wilcza Wola Członek Rady 

7.  Dziadura Stanisław Spie/Wilcza Wola Członek Rady 

8.  Rzeszut-Baran Urszula Dzikowiec Członek Rady 

9.  Sito Jerzy Dzikowiec Członek Rady 

10.  Tęcza Jan Nowy Dzikowiec Członek Rady 

11.  Durak Józef Mechowiec Członek Rady 

12.  Konefał Antoni Lipnica Członek Rady 

13.  Grądzki Tomasz Lipnica Członek Rady 

14.  Nowak Lidia Lipnica Członek Rady 

15.  Hopek Karol Kopcie Członek Rady 

 

 

http://gminadzikowiec.pl/
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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 

 

 

1.3.2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Dzikowiec w 2018 r. 

W roku 2018 Radni obradowali 16 razy, było to 12 sesji Rady Gminy VII kadencji na 

lata 2014-2018 r. oraz 4 sesje nowej Rady wybranej w październiku 2018 roku.     

Rada Gminy Dzikowiec w roku 2018 podjęła 70 uchwał. Wszystkie uchwały są 

zarejestrowane w rejestrze uchwał oraz przekazane do Wojewody  Podkarpackiego - Wydział 

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

Z każdej sesji sporządzano protokół, który został przyjęty przez Radę Gminy 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.  
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Rada Gminy ze swojego grona powołała stałe i doraźne komisje do określonych zadań, 

ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. 

Komisje Stałe Rady Gminy Dzikowiec spotykały się w roku 2018 na 11 posiedzeniach. 

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

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

Komisje działające w Gminie Dzikowiec (skład na dzień 31.12.2019 r.) 

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. 

  

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. 
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Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 

1. Panek Eugeniusz zam. Lipnica - Przewodniczący Komisji, 

2. Klecha Edward, 

3. Tęcza Jan, 

4. Rzeszut - Baran Urszula.  

 

1.3.2.1. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2018 roku 

Lp. Tytuł Jednostka 

realizująca 

Stan wykonania 

1.  uchwała nr XXXIX/219/2018 w sprawie 

uchwała budżetowa na rok 2018 

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

2.  uchwała nr XXXIX/220/2018 w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Dzikowiec na 2018 r. 

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

3.  uchwała nr XXXIX/221/2018 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla powiatu 

kolbuszowskiego w roku 2018 na budowę 

chodników przy drogach powiatowych 

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

4.  uchwała nr XXXIX/222/2018 w sprawie 

uchwalenia planu pracy Rady Gminy 

Dzikowiec na rok 2018 

Biuro Obsługi Rady 

Gminy 

zrealizowana 

5.  uchwała nr XXXIX/223/2018 w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze   

i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia  

z opłat, jak również trybu ich pobierania 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

obowiązująca 

6.  uchwała nr XXXIX/224/2018 w sprawie 

sprawiania pogrzebu oraz określenia zasad 

zwrotu wydatków na pokrycie kosztów 

pogrzebu 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

obowiązująca 

7.  uchwała nr XXXIX/225/2018 Z DNIA 

19.01.2018 R. w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych 

form wychowania przedszkolnego, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

na terenie Gminy Dzikowiec przez podmioty 

niezaliczane do sektora finansów publicznych, 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu 

danych, które powinny być zawarte we 

wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu 

jej wykorzystania, terminu przekazania 

informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, uczniów, 

wychowanków lub uczestników zajęć 

Zespołu Obsługi 

Ekonomiczno – 

Administracyjnej 

Szkół 

obowiązująca 
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rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu  

i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji 

8.  uchwała nr XXXIX/226/2018 z dnia 

19.01.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

dla miasta Rzeszowa w roku 2018 na 

utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie  

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

9.  uchwała nr XL/227/2018 w sprawie 

rozwiązania umowy nr 0101/1/2015 z dnia 25 

lutego 2015 r. zawartej ze Stowarzyszeniem 

Rozwoju Gminy Dzikowiec „NASZA 

SZANSA” na prowadzenie Szkoły 

Podstawowej w Spiach i przejęcia przez 

Gminę prowadzenia Szkoły Podstawowej  

w Spiach 

Zespołu Obsługi 

Ekonomiczno – 

Administracyjnej 

Szkół 

nieobowiązująca  

10.  uchwała nr XLI/228/2018 w sprawie zmian 

uchwały budżetowej na 2018 rok 

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

(w zakresie 

dochodów wyk. w 

98,83%, w zakresie 

wydatków wyk. w 

93,82%) 

11.  uchwała nr XLI/229/2018 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla powiatu 

kolbuszowskiego w roku 2018 na budowę 

chodników przy drogach powiatowych 

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

12.  uchwała nr XLI/230/2018 w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Stanowisko ds. 

obsługi Sekretariatu 

Urzędu Gminy 

zrealizowana 

13.  uchwała nr XLI/231/2018 w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii 

Stanowisko ds. 

obsługi Sekretariatu 

Urzędu Gminy 

obowiązująca 

14.  uchwała nr XLI/232/2018 w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Dzikowiec na 2018 

rok 

Stanowisko ds. opłat 

za gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi 

zrealizowana 

15.  uchwała nr XLI/233/2018 w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez 

Gminę Dzikowiec przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych 

Zespołu Obsługi 

Ekonomiczno – 

Administracyjnej 

Szkół 

obowiązująca 

16.  uchwała nr XLI/234/2018 w sprawie 

przekazania do prowadzenia Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Spiach w drodze 

umowy Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy 

Dzikowiec „Nasza Szansa” 

Zespołu Obsługi 

Ekonomiczno – 

Administracyjnej 

Szkół 

nieobowiązująca 

17.  uchwała nr XLI/235/2018 w sprawie 

przekazania do prowadzenia Szkoły 

Podstawowej w Spiach w drodze umowy 

Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły 

Podstawowej w Spiach 

Zespołu Obsługi 

Ekonomiczno – 

Administracyjnej 

Szkół 

nieobowiązująca 
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18.  uchwała NR XLII/236/2018 w sprawie 

podziału Gminy Dzikowiec na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym 

Sekretarz Gminy zrealizowana 

19.  uchwała NR XLII/237/2018 w sprawie 

podziału Gminy Dzikowiec na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic 

oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych 

Sekretarz Gminy obowiązująca 

20.  uchwała NR XLIII/238/2018 w sprawie 

podziału Gminy Dzikowiec na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym 

Sekretarz Gminy obowiązująca 

21.  uchwała nr XLIV/239/2018 w sprawie zmian 

uchwały budżetowej na 2018 rok 

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

(w zakresie 

dochodów wyk. w 

98,83%, w zakresie 

wydatków wyk. w 

93,82%) 

22.  uchwała nr XLIV/240/2018 w sprawie 

przystąpienia Gminy Dzikowiec do projektu 

pn. „Przebudowa drogi gminnej Kopcie – 

Górale w miejscowości Kopcie” 

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

23.  uchwała nr XLIV/241/2018 w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Dzikowiec 

Stanowisko ds. 

obsługi Sekretariatu 

Urzędu Gminy 

obowiązująca 

24.  uchwała nr XLI/242/2018 w sprawie 

nieodpłatnego przekazania mienia gminy 

Stanowisko ds. 

zarządzania 

kryzysowego i 

ochrony ludności, 

ochrony 

przeciwpożarowej  

i kancelarii tajnej 

zrealizowana 

25.  uchwała nr XLIV/243/2018 w sprawie zasad 

udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze Gminy Dzikowiec 

Stanowisko ds. dróg 

gminnych, rolnictwa 

leśnictwa, ochrony 

środowiska, 

gospodarki gruntami  

i nieruchomościami 

obowiązująca 

26.  uchwała nr XLV/244/2018 w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy za 2017 rok 

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

27.  uchwała nr XLV/245/2018 w sprawie 

udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 

2017 rok 

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

28.  uchwała nr XLV/246/2018 w sprawie zmian 

uchwały budżetowej na rok 2018 

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

(w zakresie 

dochodów wyk. w 
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98,83%, w zakresie 

wydatków wyk. w 

93,82%) 

29.  uchwała nr XLV/247/2018 w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019 na 

realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą 

„Rozbudowa, przebudowa i adaptacja 

budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wilczej 

Woli” 

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

30.  uchwała nr XLV/248/2018 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Dzikowiec na lata 2018 – 2022 

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

31.  uchwała nr XLV/249/2018 w sprawie 

ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta 

Gminy Dzikowiec 

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

32.  uchwała nr XLV/250/2018 w sprawie 

zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Nowa 

jakość nauczania w szkołach z Gminy 

Dzikowiec” 

Zespołu Obsługi 

Ekonomiczno – 

Administracyjnej 

Szkół 

obowiązująca 

33.  uchwała nr XLV/251/2018 w sprawie 

przyjęcia projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Dzikowiec w celu przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Zakład Usług 

Komunalnych 

obowiązująca 

34.  uchwała nr XLV/252/2018 w sprawie 

wprowadzenia odstępstwa od zakazu 

spożywania napojów alkoholowych  

w miejscu publicznym na terenie Gminy 

Dzikowiec 

Stanowisko ds. 

obsługi Sekretariatu 

Urzędu Gminy 

obowiązująca 

35.  uchwała nr XLVI/253/2018 w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na 

terenie Gminy Dzikowiec 

Stanowisko ds. 

zarządzania 

kryzysowego i 

ochrony ludności, 

ochrony 

przeciwpożarowej  

i kancelarii tajnej 

zrealizowana 

36.  uchwała nr XLVII/254/2018 w sprawie zmian 

uchwały budżetowej na 2018 r. 

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

(w zakresie 

dochodów wyk.  

w 98,83%, w 

zakresie wydatków 

wyk. w 93,82%) 

37.  uchwała nr XLVII/255/2018 w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXIX/226/2018 Rady 

Gminy Dzikowiec z dnia 19 stycznia 2018r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Miasta Rzeszowa w roku 2018 na utrzymanie 

Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie 

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

38.  uchwała nr XLVII/256/2018 w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych oraz doradców zawodowych 

zatrudnionych w publicznych przedszkolach  

Zespołu Obsługi 

Ekonomiczno – 

Administracyjnej 

Szkół 

obowiązująca 
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i szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Dzikowiec 

39.  uchwała nr XLVIII/257/2018 w sprawie 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Dzikowiec na lata 2016-2022 

Stanowisko ds. 

inwestycji i zamówień 

publicznych 

obowiązująca 

40.  uchwała nr XLIX/258/2018 w sprawie zmian 

uchwały budżetowej na 2018 r. 

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

(w zakresie 

dochodów wyk. w 

98,83%, w zakresie 

wydatków wyk. w 

93,82%) 

41.  uchwała nr XLIX/259/2018 w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego 

poza rok budżetowy 2018 na realizację 

projektu „Nowa jakość nauczania w szkołach 

z Gminy Dzikowiec” 

Referat finansów  

i budżetu  

obowiązująca 

42.  uchwała nr XLIX/260/2018 w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

w 2018 roku 

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

43.  uchwała nr XLIX/261/2018 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Dzikowiec na lata 2018-2022 

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

44.  uchwała nr XLIX/262/2018 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. opłat 

za gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi 

obowiązująca  

45.  uchwała nr XLIX/263/2018 w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 

Dzikowiec 

Stanowisko ds. opłat 

za gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi 

obowiązująca 

46.  uchwała nr L/264/2018 w sprawie zmian 

uchwały budżetowej ba 2018 rok 

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

(w zakresie 

dochodów wyk. w 

98,83%, w zakresie 

wydatków wyk. w 

93,82%) 

47.  uchwała nr L/265/2018 w sprawie zmiany 

Statutu Gminy Dzikowiec  

Sekretarz Gminy obowiązująca 

48.  uchwała nr I/1/2018 w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Dzikowiec 

 

Biuro Obsługi Rady 

Gminy 

obowiązująca 

49.  uchwała nr I/2/2018 w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy 

Biuro Obsługi Rady 

Gminy 

obowiązująca 

50.  uchwała nr I/3/2018 w sprawie wyboru 

Przewodniczących Komisji Stałych Rady 

Gminy Dzikowiec  

Biuro Obsługi Rady 

Gminy 

obowiązująca 
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51.  uchwała nr I/4/2018 w sprawie powołania 

składów osobowych Komisji Stałych Rady 

Gminy Dzikowiec 

Biuro Obsługi Rady 

Gminy 

obowiązująca 

52.  uchwała nr I/5/2018 w sprawie zmian uchwały 

budżetowej na 2018 rok 

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

(w zakresie 

dochodów wyk. w 

98,83%, w zakresie 

wydatków wyk. w 

93,82%) 

53.  uchwała nr I/6/2019 w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta stanowiącej 

podstawę do obniżenia podatku rolnego na 

obszarze Gminy Dzikowiec w 2019 roku 

Referat podatków  

i opłat 

obowiązująca 

54.  uchwała nr I/7/2018 w sprawie ustalenia 

wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy 

Dzikowiec 

Referat finansów  

i budżetu 

obowiązująca 

55.  uchwała nr II/8/2018 w sprawie zmian 

uchwały budżetowej na 2018 r. 

Referat finansów  

i budżetu 

zrealizowana 

(w zakresie 

dochodów wyk. w 

98,83%, w zakresie 

wydatków wyk. w 

93,82%) 

56.  uchwała nr II/9/2018 w sprawie ustanowienia 

programu osłonowego wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w 

domu" na lata 2019-2023 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

obowiązująca 

57.  uchwała nr II/10/2018 w sprawie 

podwyższenie kryterium dochodowego 

uprawniającego do uzyskania wsparcia w 

postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz 

organizacji dowozu posiłków dla 

mieszkańców Gminy Dzikowiec w 

szczególności dla osób starszych, chorych  

i niepełnosprawnych 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

obowiązująca 

58.  uchwała nr II/11/2018 w sprawie utworzenia 

klubu dziecięcego i prowadzenia jednostki 

budżetowej o nazwie Klub Dziecięcy 

„Magiczny Zakątek” oraz nadania mu statutu 

Klub Dziecięcy 

„Magiczny Zakątek” 

 w Lipnicy 

obowiązująca 

59.  uchwała nr II/12/2018 w sprawie zasad zwrotu 

wydatków za świadczenia z pomocy 

społecznej będące w zakresie zadań własnych 

gminy 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

obowiązująca 

60.  uchwała nr II/13/2018 w sprawie określenia 

stawek dopłat w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 

Zakład Usług 

Komunalnych 

obowiązująca 

61.  uchwała nr II/14/2018 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXII/129/2016 Rady Gminy 

Dzikowiec z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie 

Samorządowe 

Centrum Kultury 

obowiązująca 
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utworzenia gminnej instytucji kultury pod 

nazwą Samorządowe Centrum Kultury  

w Dzikowcu oraz uchwalenia jej statutu 

62.  uchwała nr II/15/2018 w sprawie uzupełnienia 

składów osobowych Komisji Stałych Rady 

Gminy Dzikowiec 

Biuro Obsługi Rady 

Gminy 

obowiązująca 

63.  uchwała nr II/16/2018 w sprawie zmiany 

uchwały nr V/24/2015 z dnia 14 lutego 2015 r. 

w sprawie przekazania do prowadzenia 

Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Spiach w drodze umowy Stowarzyszeniu 

Rozwoju Gminy Dzikowiec "Nasza Szansa" 

Zespołu Obsługi 

Ekonomiczno – 

Administracyjnej 

Szkół 

obowiązująca 

64.  uchwała nr III/17/2018 w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

tej opłaty na terenie Gminy Dzikowiec 

Stanowisko ds. opłat 

za gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi 

obowiązująca 

65.  uchwała nr III/18/2018 w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Dzikowiec 

Stanowisko ds. opłat 

za gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi 

zrealizowana 

66.  uchwała nr IV/19/2018 w sprawie wysokości 

opłaty za wpis w rejestrze żłobków  

i klubów dziecięcych 

Klub Dziecięcy 

„Magiczny Zakątek” 

 w Lipnicy 

obowiązująca 

67.  uchwała nr IV/20/2018 w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za pobyt dziecka  

w Klubie Dziecięcym „ Magiczny Zakątek”  

w Lipnicy, maksymalnej wysokości opłaty za 

wyżywienie oraz warunków zwolnienia od 

ponoszonych opłat 

Klub Dziecięcy 

„Magiczny Zakątek” 

 w Lipnicy 

obowiązująca 

68.  uchwała nr IV/21/2018 w sprawie uchwalenia 

planu pracy Rady Gminy Dzikowiec na rok 

2019 

Biuro Obsługi Rady 

Gminy 

obowiązująca 

69.  uchwała nr IV/22/2018 w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych 

Rady Gminy Dzikowiec na rok 2019 

Biuro Obsługi Rady 

Gminy 

obowiązująca 

70.  uchwała nr IV/23/2018 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 2019 rok 

Stanowisko ds. 

informatyki urzędu 

oraz kultury i sportu 

obowiązująca 

 

 

1.4. Zatrudnienie w Urzędzie Gminy w 2018 roku 

Urząd Gminy we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnił w 2018 roku 

dwie osoby w ramach robót publicznych, jedną osobę w ramach prac interwencyjnych oraz 

jedną osobę w ramach aktywizacji osób powyżej 50 roku życia.  

W ramach umowy trójstronnej pomiędzy Fundacją Multiregion, Urzędem Gminy 

a stażystami zatrudnienie w Urzędzie Gminy znalazło 3 osoby. 
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Pod koniec 2018 roku zostały zatrudnione jeszcze dwie osoby na umowę o pracę i jedna 

wyłoniona w drodze konkursu.  

Urząd Gminy Dzikowiec jest otwarty na kształcenie młodego pokolenia czego 

dowodem są odbyte w 2018 roku praktyki młodzieży szkolnej i studiującej w ilości 7 osób.  

 

1.5. Jednostki gminy 

W celu realizacji działań Gminy na jej terenie działają następujące jednostki 

organizacyjne: 

 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- Zakład Usług Komunalnych, 

- Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Dzikowcu, 

- Zespół Szkół w Dzikowcu, 

- Szkoła Podstawowa w Kopciach, 

- Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli, 

- Szkoła Podstawowa w Lipnicy, 

- Samorządowe Centrum Kultury, 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu, 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach, 

- Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica w Spiach i w Mechowcu. 
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2. DEMOGRAFIA  

W 2018 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego  sporządzono 117 aktów stanu cywilnego 

(urodzeń, małżeństw i zgonów, uzupełniono lub sprostowano 55 aktów stanu cywilnego, 

naniesiono 296 wzmianek dodatkowych przy aktach małżeństwa (o rozwodzie lub o zgonie 

współmałżonka), wydano 534 odpisy aktów stanu cywilnego, wydano 42 zaświadczenia lub 

zezwolenia, sporządzono 476 przypisków przy aktach stanu cywilnego (o zgonie, o zawarciu 

małżeństwa, o rozwodzie), wydano trzy decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk, a także 

przeniesiono z wersji papierowej do systemu elektronicznego 981 aktów stanu cywilnego.  

W zakresie ewidencji ludności czynności dotyczyły: zgłoszeń zameldowania 

i wymeldowania, wyjazdu za granicę, których w 2018 roku było 159 oraz udostępniania danych 

i wydawania zaświadczeń, których było 175. Nadano również 35 numerów PESEL. 

W zakresie dowodów osobistych: wydano 701 dowodów osobistych, przyjęto 59 

zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz unieważniono 24 dowody 

z powodu zmiany danych. 

W systemie PESEL sprawdzono i usunięto 1 632 niezgodności z danymi w rejestrze 

mieszkańców  i w aktach stanu cywilnego. 

Za wykonanie wyżej wymienionych czynności otrzymano dotację celową 

z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego  w wysokości 51 796,00 zł. 

Dział ewidencji ludności jest odpowiedzialny również za organizację kwalifikacji 

wojskowej. Stawiennictwu do kwalifikacji podlegało 42 mężczyzn rocznika podstawowego 

i jedna kobieta oraz  24 mężczyzn rocznika starszego. Spośród wezwanych na kwalifikację nie 

stawiło się 25 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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3. FINANSE 

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

dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki. 

Planowane dochody w uchwale budżetowej na 2018 rok wynosiły 29 340 334,00 zł, 

natomiast na koniec 2018 roku plan dochodów osiągnął kwotę 32 624 881,10 zł, 

tj. o 3 284 547,10 zł wyższą w związku z wprowadzanymi zmianami  budżetu gminy przez 

podejmowanie  zarządzeń  wójta gminy i uchwał rady gminy. 

3.1. Dochody 

Wykonano dochody w wysokości 32 240 532,19 tj. 98,83 % planowanej kwoty 

dochodów ogółem, w tym:  

- dochody bieżące wykonano w wysokości 28 319 378,60 zł tj. 87,84 % dochodów 

ogółem; 

- dochody majątkowe wykonano 3 921 153,59 zł  tj. 12,16% dochodów ogółem. 

 

Wykres nr 1 przedstawia procentowy udział poszczególnych dochodów w działach  do dochodów ogółem 

zrealizowanych w 2018 roku. 
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3.2. Wydatki 

Planowane wydatki w uchwale budżetowej na 2018 rok wynosiły 33 288 733,00 zł, 

natomiast na koniec 2018 roku plan wydatków osiągnął kwotę 37 085 580,27 zł, tj. 

o 3 796 847,27 zł wyższą w związku z wprowadzanymi zmianami przez zarządzenia wójta 

gminy i uchwały rady gminy. 

Wykonano dochody w wysokości 34 791 517,71 tj. 93,82 % planowanej kwoty 

wydatków ogółem, w tym:  

- wydatki bieżące wykonano w wysokości 24 740 236,94 zł tj. 71,11% dochodów 

ogółem; 

- wydatki majątkowe wykonano 10 051 280,77 zł  tj. 28,89 % dochodów ogółem. 

 

 

Wykres nr 2 przedstawia procentowy udział poszczególnych wydatków w działach do wydatków  ogółem 

zrealizowanych w 2018 roku. 
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Na koniec  2018 r. planowane dochody były  niższe od planowanych wydatków o kwotę 

4 460 699,17 zł, która stanowi deficyt budżetu  gminy. Źródłem pokrycia deficytu wskazano 

kredyt bankowy w wysokości 2 100 000,00 zł i wolne środki jako nadwyżka środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z 2017 r.  w wysokości 2 360 699,17 zł. 

Wykonanie budżetu za  2018 r. zamknęło się  deficytem  w wysokości  2 550 985,52 zł  

na planowany deficyt w wysokości  4 460 699,17  zł   czyli osiągnięto niższy deficyt od 

planowanego o kwotę 1 909 713,65 zł. 

Przychody i rozchody zrealizowane w 2018 r. 

Przychody Plan Wykonanie 

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

Przychody z zaciągniętych kredytów 

2 360 699,17 

3 400 000,00 

2 379 501,97 

3 400 000,00 

OGÓŁEM: 5 760 699,17 5 779 501,97 

Rozchody Plan Wykonanie 

Spłaty  kredytów 1 300 000,00 1 300 000,00 

 

3.3. Zadłużenie gminy 

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec 

2018 r. wynosił 5 300 000,00 zł co stanowi  16,44% wykonanych dochodów.  

 

L.p. 

 

NAZWA BANKU STAN ZADŁUŻENIA 

1. Bank PKO SA z siedzibą w Warszawie o/Rzeszów 600 000,00 

2. BS w  Kolbuszowej 200 000,00 

3. 
PKO Bank Polski S.A.  z siedzibą w Warszawie 

o/Rzeszów 
3 400 000,00 

4. BS Głogów Młp. o /Dzikowiec 1 100 000,00 

 

OGÓŁEM: 5 300 000,00 

 

Spłata wyżej wymienionych kredytów będzie następować w latach: 

2019    -  1 400 000,00 zł 

2020    -  1 300 000,00 zł 

2021    -  1 300 000,00 zł 

2022    -  1 300 000,00 zł 
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Na podstawie umów kredytowych  obliczono stan zadłużenia na koniec każdego roku, 

które będzie wynosić: 

2018    -  5 300 000,00 zł 

2019    -  3 900 000,00 zł 

2020    -  2 600 000,00 zł 

2021    -  1 300 000,00 zł   

2022    -  0,00 zł 

 

3.4. Fundusz sołecki 

Wykonanie  wydatków za 2018 roku na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 

sołeckiego w podziale na sołectwa: 

Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia  
Kwota 

planu 

Wykonanie 

Sołectwo Dzikowiec 

 

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 

Dzikowiec 
33 558,60 33 558,00 

Zakup kosiarki  do trawy i wózka do wykonania 

linii boiska stadionu sportowego w Dzikowcu 
5 000,00 3 060,00 

Ogółem: 38 558,60 36 618,00 

Sołectwo Nowy 

Dzikowiec 

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 

Nowy Dzikowiec 
7 436,06 7 436,00 

Remont budynku gminnego w Nowym 

Dzikowcu 
10 000,00 10 000,00 

Zakup wyposażenia remizy OSP Nowy 

Dzikowiec 
3 000,00 2 988,90 

Ogółem: 20 436,06 20 424,90 

Sołectwo Mechowiec 

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 

Mechowiec 
13 623,10 13 623,00 

Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego Nr 1 w Mechowcu 
2 000,00 1 986,67 

Remont budynku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego Nr 1 w Mechowcu  
15 000,00 14 999,48 

Zakup wyposażenia do czytelni biblioteki 

w Mechowcu 
3 000,00 2 999,99 

Ogółem: 33 623,10 33 609,14 

Sołectwo Lipnica 

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 

Lipnica 
15 000,00 15 000,00 

Zakup sprzętu dla OSP w Lipnicy 3 000,00 3 000,00 
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Prace remontowe przy Szkole Podstawowej 

w Lipnicy 
8 058,60 8 000,00 

Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej 

w Lipnicy 
12 500,00 11 848,59 

Ogółem: 38 558,60 37 848,59 

Sołectwo Płazówka 

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 

Płazówka 
7 944,70 7 900,00 

Zakup wyposażenia do budynku remizy OSP w 

Płazówce 
1 700,00 1 700,00 

Zakup kosiarki do trawy  2 000,00 2 000,00 

Ogółem: 11 644,70 11 600,00 

Sołectwo Kopcie 

Remont dróg gminnych wraz z rowami 

odwadniającymi na terenie sołectwa Kopcie 
19 705,26 19 704,50 

Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP 

w Kopciach 
10 000,00 10 000,00 

Doposażenie budynku remizy w Kopciach 1 000,00 998,90 

Doposażenie stadionu sportowego w Kopciach 5 000,00 4 999,65 

Ogółem: 35 705,26 35 703,05 

Sołectwo Wilcza 

Wola 

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 

Wilcza Wola 
13 558,60 13 558,00 

Prace remontowe w  Szkole Podstawowej 

w Wilczej Woli 
15 000,00 14 998,32 

Doposażenie placu zabaw w Wilczej Woli 10 000,00 9 741,60 

Ogółem: 38 558,60 38 297,92 

Sołectwo Spie 

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Spie 18 705,26 18 705,00 

Wykonanie zadaszenia podłogi na potrzeby 

sołectwa Spie  
2 000,00 0,00 

Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Spie 15 000,00 15 000,00 

Ogółem: 35 705,26 33 705,00 

Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec  252 790,18 247 806,60 
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4. WYKONANIE BUDŻETU W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT 

LOKALNYCH 

4.1. Zadania Referatu Podatków i opłat lokalnych 

Do zadań referatu podatków i opłat lokalnych należy prowadzenie spraw                       

w zakresie wymiaru, poboru, ewidencji i egzekucji podatków i opłat lokalnych                 

w szczególności : 

Prowadzenie całości dokumentacji związanej z wymiarem zobowiązań pieniężnych od 

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

leśnego oraz podatku od środków transportowych tj.:  

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

   i podatku od środków transportowych, 

- prowadzenie ewidencji podatkowej poszczególnych nieruchomości (osoby fizyczne  

   i prawne), 

- prowadzenie ewidencji podatkowej poszczególnych nieruchomości (osoby fizyczne  

   i prawne), 

- prowadzenie rejestru przypisów i odpisów wymierzonych podatków  

- załatwianie odwołań dotyczących wymiaru podatków  

- prowadzenie postępowań podatkowych  

- sporządzanie projektów uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków oraz druków 

informacji i deklaracji podatkowych  

- sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do referatu budżetowo – finansowego 

z wykonania planów dochodów budżetowych za 2018 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.  

 

4.2. Działania Referatu w 2018 roku 

W 2018 roku w  referacie  podatków i opłat lokalnych wydano: 3587 decyzji 

wymiarowych  od osób fizycznych  i przyjęto 74 deklaracje od  osób prawnych  dotyczących  

podatku  rolnego,  podatku od  nieruchomości, podatku  leśnego  oraz  26 deklaracji od środków 

transportowych. 

 

4.3. Wpływy do budżetu Gminy 

Wpływy do budżetu  z tytułu podatku i opłat lokalnych za 2018 rok wynosiły                             

1 277 757,55 zł  i przedstawiają się następująco: 
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I. PODATEK ROLNY 

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku rolnym wynoszą ogółem 250 400,00 zł 

a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 241 694,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane 

w  96,52%.  

Zaległości ogółem w podatku rolnym – 5 996,75 zł. 

a. Podatek rolny osoby fizyczne 

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie  - 249  000,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym dochody  zostały wykonane w 96,57% i osiągnęły poziom 

240 452,06 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą: 

5 996,75 zł. 

b. Podatek rolny osoby prawne 

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 1 400,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym dochody  zostały wykonane w  88,71% i osiągnęły poziom  

1 242,00 zł 

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

 

II. PODATEK LEŚNY 

Zaplanowane w budżecie wpływy w podatku leśnym wynoszą ogółem – 153 000,00 zł 

a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 161 325,84 zł i w stosunku do planu zostały wykonane 

w 105,44%.  Zaległości ogółem w podatku leśnym – 953,80 zł. 

a. Podatek leśny osoby fizyczne 

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony w kwocie 33 000,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 110,30 % osiągnęły poziom 

36 397,84 zł. Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła  -

953,80 zł. 

b. 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 104,11 % i osiągnęły poziom-  

124 928,00 zł. Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą - 0,00 zł.  

 

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 

478 400,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 541 190,37 zł i w stosunku do planu 

zostały wykonane w  113,13 %. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości  6 545,00 zł. 
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a. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został określony w kwocie 

116 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 118,63 % i osiągnęły 

poziom 138 088,37zł.  

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły – 6 125,00 zł. 

b. Podatek od nieruchomości osoby prawne 

Plan dochodów z tytułu podatku od  nieruchomości został określony w kwocie 

362 000,00 zł W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 111,35 % i osiągnęły 

poziom 403 102,00 zł. 

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 420,00 zł. 

 

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Zaplanowane w budżecie wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 

ogółem 69 900,00 zł, a osiągnięte dochody ogółem wynoszą 61 748,00 zł i w stosunku do planu 

zostały wykonane w  88,34 %.  

Zaległości w tym podatku wynosiły  -30,00 zł. 

a. osoby fizyczne 

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

67 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody  zostały wykonane w – 87,25% i osiągnęły 

poziom  - 58 548,00zł.  

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą   30,00 zł. 

b. osoby prawne 

Plan dochodów z tytułu od środków transportowych został określony w kwocie 

2 800,00 zł W okresie sprawozdawczym dochody  zostały wykonane w  114,29 % i osiągnęły 

poziom 3 200,00 zł. 

Zaległości z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego nie występują. 

 

V. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU 

NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ  

Przyjęto 690 wniosków  w sprawie zwrotu podatku  akcyzowego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  i  wydano 690 decyzji  na łączną kwotę  

231 456,19 zł. 

Sporządzono i przesłano sprawozdanie o udzielonej pomocy w rolnictwie do Systemu 

Rejestracji Pomocy Publicznej . 
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VI. OPŁATA EKSPLOATACYJNA 

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

a osiągnięte dochody wynoszą – 8 359,00 zł i w stosunku do planu zostały wykonane                       

w – 55,73 %. 

 

Nadpłaty to kwota 1 326,74 zł tego: 

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych                                        61,02 zł 

- podatek rolny od osób fizycznych                                                       1 096,66 zł 

- podatek leśny od osób fizycznych                                                            62,06 zł 

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

- podatek od nieruchomości os. prawne                                                0,00 zł  

- podatek rolny os. prawne                                                                           0,00 zł 

- podatek leśny os. prawne                                                                           0,00 zł 

- opłata skarbowa                                                                                      107,00 zł 

 

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa: 

zastosował w podatku rolnym ulgę z tytułu nabycia  gruntów w  kwocie 327,86 zł  

i  umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę – 18 578,02  zł, a to: 

– podatek od nieruchomości od osób prawnych –                          0,00  zł 

– odsetki od nieterminowych wpłat osób fizycznych  –                       94,00  zł 

– podatek od nieruchomości od osób fizycznych –                             11 791,45 zł 

– podatek rolny od osób fizycznych –                                              5 397,68 zł 

– podatek od leśny od osób fizycznych –                                       894,89 zł  

– podatek od środków transportowych od osób fizycznych  -        400,00  zł 

 

Do zalegających podatników wysłano 30 upomnień, a następnie wystawiono 4 tytuły 

wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego celem egzekucji. 

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

(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.1785 ze zm.) Minister Finansów corocznie ogłasza w formie 

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

lokalnych. Natomiast do właściwości Rady Gminy należy ustalenie tych stawek 

obowiązujących na terenie gminy. Uchwalając powyższe stawki na 2018 rok Rada Gminy 

obniżyła maksymalne stawki dostosowując je do możliwości finansowych podatników oraz do 

potrzeb budżetu gminy.  

Dlatego na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy wysokości stawek podatków 

i opłat lokalnych skutki te obliczone na 31.12.2018  rok wyniosły –   356 792,00 zł 
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A. Podatek od nieruchomości  

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości ogółem wynoszą –  

281 991,00 zł.    

 

U osób prawnych skutki te wynoszą  127  826,00 zł 

– Ludowy Klub Sportowy „Łęg” Kopcie 222,00 zł 

– Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec 2 353,00 zł 

– OSP 4 460,00 zł 

– Zakład Usług Komunalnych 1 500,00 zł 

– Gmina Dzikowiec (kanalizacja Wilcza Wola) 1 650,00 zł 

– Gmina Dzikowiec (oczyszczalnia Nowy Dzikowiec) 755,00 zł 

– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa                      686,00 zł  

– Pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej 116 200,00 zł 

 

U osób fizycznych skutki te wynoszą  154 165,00 zł  w tym: 

– budynki mieszkalne rolników 683,00 zł  

– drogi w gospodarstwach rolnych 10 377,00 zł  

– drogi 382 ,00 zł 

–  grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B  

w gospodarstwach  rolnych 13 811,00 zł 

– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B, Bp 29 376,00 zł 

– pozostałe obniżenia górnych stawek podatku u osób fizycznych 85 536,00 zł 

 

B. Podatek rolny  

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym ogółem wynoszą: 12 215,00 zł, 

w tym: 

– u osób prawnych skutki te wynoszą 62,00 zł 

– u osób fizycznych skutki te wynoszą 12 153,00 zł 
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C. Podatek od środków transportowych 

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy w podatku od środków 

transportowych wynoszą łącznie –  62 586,00 zł, w tym: 

– osoby fizyczne 58 268,00 zł 

– osoby prawne 4 318,00 zł 

 

Skutki udzielenia zwolnień przez Radę Gminy wynoszą ogółem  610 972,00  zł. 

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób 

prawnych wynoszą ogółem: 536 958 ,00 zł w tym: 

– Klub Sportowy „Zryw” Dzikowiec 6 364,00 zł 

– Klub Sportowy „Łęg” Kopcie 654,00 zł 

– Ochotnicze Straże Pożarne 12 769,00 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)  43 014,00 zł 

 

Zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych w podatku od nieruchomości u osób 

fizycznych wynoszą ogółem   74  014,00 zł w tym:  

– zwolnienia budynków mieszkalnych rolników wynoszą 44 820,00 zł  

– zwolnienia dróg w gosp. rolnych 27 938,00 zł 

– grunty oznaczone w ewidencji geodezyjnej symbolem B  

w gospodarstwach rolnych 1 256,00 zł 

 

VII. ZAŚWIADCZENIA  

Wydano 448 zaświadczeń poświadczających stan majątkowy podatników, oraz stan 

zaległości podatkowych. 
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5. INWESTYCJE 

5.1. Realizacja inwestycji Gminnych w 2018 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 2018 roku zrealizowanych zostało 27 inwestycji. 

Największy procent wydatków inwestycyjnych 41% stanowiły zadania w dziale transportu 

i łączności. Następnie 14% to zadania z działu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz 

gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, 10% wydatków stanowił dział bezpieczeństwa 

publicznego i ochrony przeciwpożarowej, a 7% dział oświaty i wychowania, ochrony zdrowia 

oraz kultury fizycznej i sportu.  

 

5.1.1. Inwestycje w zakresie transportu i łączności. 

W celu polepszenia infrastruktury  technicznej, poprawy bezpieczeństwa oraz 

podniesienia estetyki przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dzikowiec wybudowano nowe 

odcinki chodników dla pieszych o łącznej długości 2 562,0 m, zadanie to realizowane było 

przez powiat kolbuszowski przy całkowitym dofinansowaniu z budżetu Gminy Dzikowiec. 

Nowe odcinki chodników dla pieszych powstały w miejscowości: 

 - Dzikowiec: 

 przy drodze powiatowej nr 1212R Lipnica – Dzikowiec – Widełka, chodnik  

o długości 585 m z kostki brukowej; 

- Nowy Dzikowiec:  

 przy drodze powiatowej nr 1212R Lipnica – Dzikowiec – Widełka, chodnik  

o długości 385 m z kostki betonowej; 

- Wilcza Wola: 

 przy drodze powiatowej nr 1233R Spie – Krzątka, chodnik o długości 311 m  

z kostki betonowej; 

 przy drodze powiatowej nr 1033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie, chodnik 

o długości 708 m z kostki betonowej; 

 przy drodze powiatowej nr 1205R Wilcza Wola – Wola Raniżowska, chodnik 

o długości 573 m z kostki betonowej.   

W miejscowościach Kopcie, Lipnica oraz Wilcza Wola – Spie – Dule powstało nowe 

oświetlenie uliczne.  
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Dodatkowo przebudowana została droga gminna Kopcie – Górale, przy wsparciu 

Nadleśnictwa Kolbuszowa w kwocie 40.000,00 zł.  

Przy udziale dofinansowaniu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 

55 000,00 zł zmodernizowane zostały drogi dojazdowe do pól w miejscowości Wilcza Wola.  

Łączny koszt inwestycji w zakresie działu transport wyniósł  1 519 970,25 PLN. 

Z czego z budżetu gminy pokryto wydatki w kwocie  1 424 970,25 PLN. 

  

5.1.2. Inwestycje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 

W sferze kultury i dziedzictwa narodowego niezwykle istotne jest realizowanie zadań 

związanych z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją materialnego dziedzictwa kulturowego 

poprzez renowację, konserwację oraz adaptację obiektów zabytkowych. Głównym 

przedsięwzięciem naszej Gminy w tej dziedzinie była rewaloryzacja zabytkowego zespołu 

parkowo – dworskiego w Dzikowcu. W ramach tej inwestycji kompleksowo przebudowano 

zabytkowy dwór, oficynę i kapliczkę św. Jana Nepomucena, zakupiono niezbędny sprzęt oraz 

fortepian. Dzięki tej inwestycji udało się przywrócić do użytkowania obiekt dworu i oficyny, 

a nadanie mu nowej funkcji pomogło odzyskać obiektowi pełnioną funkcję społeczną 

i kulturalną. W budynkach obecnie znajduje się siedziba Samorządowego Centrum Kultury. Na 

paterze dworu zlokalizowane są sale wystawiennicze, sala koncertowa, kuchnia, toalety. Z kolei 

na poddaszu znajduję się pomieszczenia służbowe, zaplecze dla artystów, sale spotkań oraz 

sanitariaty. 

W oficynie umieszone zostały pomieszczenia biurowe SCK oraz pracownie tematyczne, 

a także sanitariaty. Dodatkowo w części inwestycji zlokalizowano pomieszczenia techniczne – 

pomieszczenia kotłowni, pomieszczenie gospodarcze, magazyny. Na poddaszu obiektu 

zlokalizowano pokoje wraz z sanitariatami. Budynek dworu z oficyną zostały połączone 

przeszklonym łącznikiem o konstrukcji stalowej.  
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Fot. Dwór i oficyna po rewaloryzacji 

Istotnym działaniem promującym postawy patriotyczne było wybudowanie przed 

Urzędem Gminy tablicy upamiętniającej setną rocznicę odzyskania Niepodległości Polski.  

 

Fot. Tablica upamiętniająca setną rocznicę odzyskania Niepodległości 

Podjęto również działania związane z rozbudową, przebudową i adaptacją budynku 

turystyczno – rekreacyjnego w Wilczej Woli. Do końca 2018 roku udało się rozbudować 

budynek o część garażową i wejście od strony północnej budynku, wykonać termomodernizacje 

fundamentów, przebudować instalacje wewnętrzne a także częściowo zrealizować roboty 
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wykończeniowe. Oddanie budynku do użyteczności publicznej przewidziane jest na 

30.06.2019 roku. 

Wykonano opracowanie projektowe na rozbudowę i przebudowę wielofunkcyjnego 

budynku w Kopciach. Realizacja projektu nie była możliwa w 2018 roku ze względu na brak 

wnioskowanego dofinansowania. Projekt zrealizowany będzie w kolejnych latach.  

Ogólny koszt w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniósł 

4 259 864,60 PLN, w tym 2 657 128,49  PLN pochodziło z  dofinansowania z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska 

naturalnego i dziedzictwa”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie uzyskano także w ramach działania 

„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 

IV „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach Programu Operacyjnego 

„Rybactwo i Morze” 2014 – 2020 z  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

w wysokości 200 000,00 PLN. 

 

5.1.3. Inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

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

powierzchniowych i cieków wodnych Gmina zaangażowała znaczną część wydatków 

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

kanalizacyjne i wodociągowe w Dzikowcu i Wilczej Woli, przebudowano pompownię wody  

w Płazówce oraz wykonano projekt rozbudowy budynku socjalnego oczyszczalni ścieków  

w Nowym Dzikowcu, którego realizacja jest zaplanowana na rok 2019.  

W całości Gmina wydała 473 270,00 PLN na powyżej wymienione inwestycje w tym 

otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

w kwocie 188 192,00 PLN. 

 

5.1.4. Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony 

przeciwpożarowej 

Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa na terenie gminy Dzikowiec i w jej 

bezpośrednim otoczeniu, zakupiono dwa samochody strażackie dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Mechowcu. Jeden pojazdów był fabrycznie nowy- Renault MASTER,  wyposażony 

w zbiornik wodny z agregatem pompowym i linią szybkiego natarcia. Drugi z samochodów 

używany - pojazd marki Steyr o pojemności zbiornika wody 2 tys. litrów. Zakupione zostały 

również pompy. 

Doposażenie w nowe sprzęty zwiększyło efektywność przeciwdziałania skutkom klęsk 

żywiołowych oraz usuwania następstw katastrof, a także ochronę przed konsekwencjami 

nadzwyczajnych zdarzeń. 
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W sumie na wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego i ochronę 

przeciwpożarową  wydatkowano kwotę 387 859,99 PLN. Zakup lekkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego został dofinansowany kwotą 200 000,00 PLN z Komedy Głównej 

Straży Pożarnej. 

 

5.1.5. Inwestycje w zakresie oświaty i wychowania 

W celu stworzenia bezpiecznych miejsc opieki dla najmłodszych, a także w trosce o ich 

rozwój Gmina przystąpiła do budowy Klub Dziecięcy w Lipnicy. Na realizację zadania 

otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” w wysokości 400.000,00 PLN. W nowym budynku 

znajduje się sala klubu dziecięcego „Magiczny zakątek” wraz z toaletą i szatnią. Pomieszczenia 

zostały wyposażone w meble dostosowane do wieku dzieci oraz konieczne sprzęty. W obiekcie 

znajduje się także sala przedszkolna z toaletą oraz szatnią, a także wyposażona kuchnia ze 

zmywalnią oraz pomieszczenia personelu. 

 

Fot. Klub Dziecięcy „Magiczny Zakątek” w Lipnicy 

Kolejną inwestycją był, która została przeprowadzona to remont i termomodernizacja 

części Zespołu Szkół w Dzikowcu. Dzięki niemu nowy wygląd zyskały sale na piętrze budynku 

Szkoły Podstawowej. W ramach zadania wykonano wymianę posadzek w salach lekcyjnych, 

na korytarzu oraz w pokoju nauczycielskim i gabinecie Dyrektora Szkoły, wykonano 

malowanie ścian, montaż nowej stolarki drzwiowej oraz wykonano przebudowę instalacji, min. 

w toaletach, a także modernizację instalacji centralnego.  
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Całościowy koszt powyższych inwestycji wyniósł 1 565 806,45 PLN.  Z czego kwota pokryta 

z budżetu Gminy wyniosła 1 165 806,45 PLN. 

 

5.1.6. Inwestycje w zakresie kultury fizycznej i sportu 

Na terenie Gminy powstały nowe bazy sportowe dostosowane do obowiązujących 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny obiektów sportowych. Wybudowano boisko 

piłkarskie przy Szkole Podstawowej w Kopciach oraz boisko piłkarskie, boisko 

wielofunkcyjne, trasę biegową dla Multidyscyplinarnego Centrum Sportu – Ośrodek Nordic 

Walking w Mechowcu, stwarzając tym samym odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć  

z wychowania fizycznego, a także organizacji zajęć pozalekcyjnych i treningów okolicznych 

klubów sportowych.  

W Kopciach wykonane zostało boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach  

30 m x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej. na boisku zainstalowano odwodnienie – 

drenaż, a także oświetlenie i ogrodzenie wraz z piłkochwytami.  

 

 

Fot. Boisko w Kopciach 

 

W Mechowcu inwestycja objęła wykonanie boiska treningowego z trawy syntetycznej 

o wymiarach 25 m x 50 m oraz boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 16 m x 28 

m – oba boiska wyposażono w ogrodzenie, piłkochwyty. Dodatkowo na terenie inwestycji 

wykonano trasę biegową do Nordic Walking.  
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Fot. Boisko w Mechowcu 

Łącznie  z budżetu Gminy Dzikowiec została przeznaczona kwota w wysokości 

1 396 799,50 PLN. Ponadto na realizację zadań uzyskano dofinansowanie ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 971 900,00 PLN. 

 

5.1.7. Inwestycje w zakresie ochrony zdrowia 

Zdając sobie sprawę, że zdrowie jest nieodłącznym i niezwykle ważnym elementem 

życia człowieka Gmina wykonała opracowanie projektowe dotyczące: „Rozbudowy 

i przebudowy budynku do funkcji zakładu rehabilitacji i budynku zabytkowego spichlerza do 

funkcji zakładu opiekuńczo-leczniczego w Dzikowcu”. Inwestycja ma na celu przebudowę 

obecnie nieużytkowanego spichlerza oraz rozbudowę o nową część mająca na celu utworzenie 

miejsca dla Zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz domu dziennego pobytu. Koszty realizacji 

zadania są wysokie, w związku z tym w pierwszej kolejności czynione są starania o uzyskanie 

dofinansowania. W najbliższych latach planuje się realizację projektu.  

Dodatkowo w 2018 roku został zakupiony autobus do przewozu osób 

niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach. Na ten cel 

udało się uzyskać dofinansowanie ze środków PEFRON w wysokości 112 704,90 PLN.  

Całkowity koszt wydatków w zakresie ochrony zdrowia wyniósł 191 119,80 PLN. 

Kwota pokryta z budżetu Gminy osiągnęła wartość 78 414,90 PLN.  
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5.2. Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Dzikowiec 

w 2018 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 

Budowa chodnika 

dla pieszych przy 

drodze powiatowej 

Nr 1233R Spie-

Krzątka  

w miejscowości 

Wilcza Wola (Spie) 

212 944,46  
Przekazano dotacje dla 

Starostwa Powiatowego  

w Kolbuszowej 

I.2 

Budowa chodnika 

przy drodze 

powiatowej Nr 

1033R Bojanów-

Wilcza Wola-Kopcie  

w miejscowości 

Wilcza Wola  

423 018,72  
Przekazano dotacje dla 

Starostwa Powiatowego  

w Kolbuszowej 

I.3 

Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 

1212R Lipnica – 

Dzikowiec – 

Widełka polegająca 

na budowie chodnika 

dla pieszych  

w miejscowości 

Nowy Dzikowiec 

 

132 446,40  
Przekazano dotacje dla 

Starostwa Powiatowego 

w Kolbuszowej 

I.4 

Budowa chodnika 

dla pieszych przy 

drodze powiatowej 

Nr 1205R Wilcza 

Wola –Wola 

Raniżowska  

w miejscowości 

Wilcza Wola   

359 882,63  
Przekazano dotacje dla 

Starostwa Powiatowego 

w Kolbuszowej 

I.5 

Przebudowa 

chodnika dla 

pieszych przy drodze 

powiatowej Nr 

1212R Lipnica – 

Dzikowiec – 

Widełka w 

miejscowości 

Dzikowiec 

276 452,96  
Przekazano dotacje dla 

Starostwa Powiatowego  

w Kolbuszowej 
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I.6 

Budowa, 

przebudowa dróg 

gminnych 

11 209,99  Zadanie zakończono 

I.7 

Przebudowa drogi 

gminnej Kopcie - 

Górale 

165 372,22 40 000,00 

Zadanie zakończono, 

dofinansowanie ze środków 

Nadleśnictwa 

I.8 

Modernizacja dróg 

dojazdowych do pól  

w Wilczej Woli 

74 725,90 55 000,00 

Zadanie zakończono, 

dofinansowanie ze środków 

Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych 

I.9 
Budowa chodnika  

w Spiach (szkoła) 
29 982,59  Zadanie zakończono 

I.10 

Budowa oświetlenia 

ulicznego  

w Lipnicy 

45 018,00  Zadanie zakończono 

I.11 

Budowa oświetlenia 

ulicznego Wilcza 

wola – Spie Dule 

20 926,38  Zadanie zakończono 

I.12 

Budowa oświetlenia 

ulicznego  

w Kopciach 

17 990,00  Zadanie zakończono 

II. Inwestycje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 

II.1 

Gmina otwarta na 

kulturę poprzez 

rewaloryzację 

zabytkowego 

zespołu parkowo-

dworskiego  

w Dzikowcu 

3 913 442,40 2 657 128,49 

Zadanie zakończono, 

dofinansowanie 

z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 

w ramach Osi Priorytetowej nr 

IV  

„Ochrona środowiska 

naturalnego i dziedzictwa”, 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-

2020 

II.2 

Rozbudowa, 

przebudowa  

i adaptacja budynku 

turystyczno – 

rekreacyjnego  

w Wilczej Woli 

329 999,20 200 000,00 

Zadanie w trakcie realizacji, 

dofinansowanie  

 w ramach działania 

„Realizacja lokalnych strategii 

rozwoju kierowanych przez 

społeczność” objętego 

Priorytetem 4 „Zwiększenie 

zatrudnienia i spójności 

terytorialnej” w ramach 

Programu Operacyjnego 

„Rybactwo i Morze” 2014-

2020 z  Europejskiego 

Funduszu Morskiego 

i Rybackiego 



 

41 

 

II.3 

Budowa tablicy 

pamiątkowej 

upamiętniającej 

setną rocznice 

Niepodległości 

Polski 

11 423,00  Zadanie zakończono 

II.4 

Rozbudowa  

i przebudowa 

budynku 

wielofunkcyjnego  

w Kopciach 

5 000,00  Wykonano opracowanie 

projektowe 

III. Inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

III.1 

Przebudowa 

pompowni wody 

w Płazówce 

437 390,00 188 192,00 

Zadanie zakończono, uzyskano 

dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

III.2 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej  

i wodociągowej  

w Wilczej Woli 

25 000,00  Zadanie zakończono 

III.3 

Budowa sieci 

kanalizacyjnej  

i wodociągowej  

w Dzikowcu 

3 500,00  Wykonano opracowanie 

projektowe 

III.4 

Rozbudowa budynku 

socjalnego 

oczyszczalni 

ścieków w Nowym 

Dzikowcu 

7 380,00  Wykonano opracowanie 

projektowe 

III.5 Zakup pomp 
 

33 059,99  Dotacja dla ZUK Dzikowiec 

IV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

IV.1 

Zakup samochodu 

strażackiego dla OSP 

Mechowiec  

96 500,00  Zadanie zakończono 

IV.2 

Zakup lekkiego 

samochodu 

ratowniczo-

gaśniczego dla OSP 

Mechowiec 

258 300,00 200 000,00 

Zadanie zakończono, 

dofinansowane  

z Komendy Głównej 

Państwowej Straży Pożarnej 

V.  Oświata i wychowanie 

V.1 

Remont  

i termomodernizacja 

Zespołu Szkół  

w Dzikowcu 

630 345,40  Zakończono I etap remontu 

Zespołu Szkół 
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V.2 

Budowa klubu 

dziecięcego  

w Lipnicy 

935 461,05 400 000,00 

 

Zadanie zakończone 

dofinansowanie w ramach 

Resortowego programu 

rozwoju instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 

„Maluch+” 

 

VI. Kultura sportowa i sport 

VI.1 

Budowa boiska 

piłkarskiego przy 

PSP w Kopciach 

576 811,55 428 500,00 

Zadanie zakończono, 

dofinansowanie ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej 

VI.2 

Budowa boiska 

piłkarskiego, boiska 

wielofunkcyjnego, 

trasy biegowej dla 

Multidyscyplinarneg

o Centrum Sportu – 

Ośrodek Nordic 

Walking w 

Mechowcu 

819 987,95 543 400,00 

Zadanie zakończone 

dofinansowanie ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w ramach PRPIS 

VII. Ochrona zdrowia 

VII.1 

Zakup autobusu do 

przewozu osób 

niepełnosprawnych 

179 998,20 112 704,90 
Zadanie zakończone, 

dofinansowanie z PEFRON 

VII.2 

Rozbudowa  

i przebudowa 

budynku do funkcji 

zakładu rehabilitacji 

i budynku 

zabytkowego 

spichlerza do funkcji 

zakładu opiekuńczo-

leczniczego  

w Dzikowcu 

11 121,60  Opracowanie projektowe  

Ogółem 10 044 690,59 4 824 925,39  
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5.3. Struktura wydatków inwestycyjnych Gminy Dzikowiec 

w 2018 roku  

 
 

  

5.4. Zestawienie wydatków inwestycyjnych poniesionych przez 

Gminę Dzikowiec w 2018 roku  
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6. 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, dróg, jak również składników ruchomych (samochodów, 

ciągników).  

W 2018 roku dokonano sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości położonej w Płazówce, zabudowanej budynkiem byłej szkoły – działka numer 

42/2. Cena uzyskana w wyniku przetargu to kwota: 52 020,00 zł. 

Wydzierżawiono grunt rolny położony w miejscowości Wilcza Wola, sołectwo Spie 

działka numer 1724 o powierzchni 10,00 ha – roczny czynsz dzierżawny to kwota: 7 070,00 zł. 

Gmina Dzikowiec czynnie uczestniczyła w prowadzonych pracach związanych 

z modernizacją gruntów i budynków obejmujących obręby: Mechowiec, Lipnicę i Kopcie. 

Było to bardzo rozległe i ważne przedsięwzięcie ponieważ dotyczyło dużych obiektów 

geodezyjnych, jak Kopcie czy Lipnica, a zwłaszcza Lipnica gdzie jest duży ilościowy udział 

nieruchomości mienia gminnego w formie działek o małej powierzchni.  

Modernizacja to wykonanie map geodezyjnych w formie elektronicznej, gdzie zgodnie 

z wykonanymi pomiarami w terenie sporządzono karty map, stanowiących podstawę ewidencji 

gruntów i budynków. Dzięki zaangażowaniu służb gminnych udało się przeprowadzić to 

przedsięwzięcie bez większych problemów. 

Na bieżąco są prowadzone sprawy dotyczące uregulowań prawnych działek 

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

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

sprawy nabycia działki numer 1229 w Dzikowcu przez zasiedzenie pod budynkiem szkoły, 

gdzie sprawa w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej trwa od października 2016 roku. 
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7. DROGI 

7.1. Drogi 

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

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

- drogi gminne o łącznej długości: 97,5 km. 

Są to tzw. drogi publiczne administrowane zgodnie z ustawą o drogach publicznych 

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

rolnicze (dojazdowe do pół). 

Drogi gminne są utrzymywane poprzez prowadzone remonty nawierzchni lub ich 

przebudowę. Najwięcej trudności jest z utrzymanie dróg o nawierzchni żwirowej – tłuczniowej. 

Często na wskutek niesprzyjających warunków atmosferycznych (opadów deszczu) 

w nawierzchni powstają wyboje i remont trzeba powtarzać kilkakrotnie. W miarę posiadanych 

środków finansowych na drogach gminnych są wykonywane nawierzchnie asfaltowe. 

Rozwiązuje to utrzymanie drogi na wiele lat. W 2018 roku nową nawierzchnię asfaltową 

położono na drodze gminnej Kopcie – Górale w miejscowości Kopcie na długości 1,3 km. 

Część dróg gminnych jest utrzymywana ze środków finansowych funduszy sołeckich 

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

nawierzchnię odcinków dróg, które są najbardziej wykorzystywane  i uczęszczane przez 

mieszkańców. 

Sołectwa Gminy Dzikowiec w funduszach sołeckich w 2018 roku wyasygnowały na 

remonty dróg gminnych środki finansowe w kwocie łącznej: 129 531,58 zł. 

W roku 2018 został złożony wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dzięki 

uzyskanym środkom finansowym i wkładu własnego gminy została wyremontowana droga 

dojazdowa do pól w miejscowości Wilcza Wola (Rakówki) – wartość remontu to kwota: 

74 725,90 zł. 

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 2018 takie przeglądy dróg gminnych zostały wykonane przez osoby 

posiadające uprawnienia do ich przeprowadzenia.. 

 

7.2. Mosty 

Na terenie gminy są położone 3 przeprawy mostowe tj.: 

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

Most posiada konstrukcję żelbetową – płyta monolityczna; 
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2) w miejscowości Wilcza Wola w ciągu drogi gminnej – dojazdowej do pól (Rakówki) 

na rzece Łęg most o konstrukcji: dwigary – stalowe belki walcowane, pokład drewniany 

całkowita długość obiektu: 29,4 mb; 

W roku 2018 na przedmiotowym obiekcie mostowym wymieniono pokład drewniany 

na długości 10 mb. Most ten stanowi bardzo ważną przeprawę przez rzekę Łęg, stąd jego stan 

techniczny jest bardzo ważny, tak ze względu na połączenie z polami uprawnymi i domostwami 

( Sudoły ), jak również ze względów bezpieczeństwa korzystających. 

3) 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 2018 takie przeglądy przez osoby mające uprawnienia do ich 

przeprowadzenia zostały wykonane. 

 

 

8. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Teren Gminy Dzikowiec jest objęty specjalnym obszarem ochrony ptaków Natura 2000 

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

wspólnotowym (OZW), obszarów specjalnej ochrony (OSO). 

Obszar stanowi bardzo cenną ostoję wielu gatunków ptaków. Stwierdzono tu 

występowanie 43 gatunków ptaków z zał. I Dyrektywy Ptasiej. 

Teren Gminy Dzikowiec w części jest objęty również Sokołowsko – Wilczowolskim 

Obszarem Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego. 

Występowanie tych obszar chroni naszą bardzo piękną przyrodę, ale również stwarza to 

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

i niezbędne uzgodnienia z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska, a zwłaszcza 

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.  

W 2018 roku został przygotowany i złożony wniosek o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej 

Kopcie – Zapole”. Postępowanie administracyjne jest w toku. 

W ramach ochrony środowiska odpowiadano na pisma i wnioski z różnych instytucji 

w ramach zadań nałożonych na jednostki samorządu – gminę. 

Z zakresu Ochrony Przyrody wydane zostały 3 decyzje na wycinkę drzew, oraz 

rozpatrzono 42 wnioski zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew. 
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9. ROLNICTWO 

Działaniami w rolnictwie, jak również koordynacją związaną z różnymi wnioskami 

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

Rolniczego, Izby Rolnicze, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Samorząd gminny nie ma możliwości prawnych w rozdzielaniu i udzielaniu środków 

finansowych dla rolnictwa, jednak aktywnie uczestniczy w różnych działaniach wspierających 

rolników.  

Należy tu wziąć pod uwagę szeroko zakrojone działania związane z wystąpieniem suszy 

w 2018roku. Została uaktywniona komisja ds. szacowania na terenie Gminy Dzikowiec zakresu 

i wysokości poniesionych strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji 

rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę. W pracach ww. komisji 

uczestniczyli przedstawiciele: Podkarpackiej Izby Rolniczej, Podkarpackiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz Urzędu Gminy Dzikowiec.  

Szacunki strat wraz ze sporządzeniem odpowiednich protokołów komisja 

przeprowadziła w 65 gospodarstwach rolnych z terenu gminy Dzikowiec i 2 z poza terenu 

gminy Dzikowiec, którzy posiadali uprawy na terenie naszej gminy. Łączna powierzchnia 

objęta szacunkami strat to: 530 ha. 

Sporządzone protokoły wraz z zestawieniami zostały przedłożone Wojewodzie 

Podkarpackiemu do zatwierdzenia i wszystkie mając na względzie ich prawidłowość 

sporządzenia zostały zatwierdzone. Na ich podstawie została udzielona pomoc finansowa 

rolnikom, którzy o tę pomoc zawnioskowali w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. Nadmieniam, iż wszystkie złożone wnioski rolników zostały rozpatrzone 

i wszystkim rolnikom, którzy się zwrócili       o pomoc w wypełnieniu wniosków przyznających 

odszkodowanie, taka pomoc została udzielona. Tu należy podziękować przedstawicielom 

pracownikom instytucji zewnętrznych – ODR i PIR za zaangażowanie w pracach komisji, jak 

również pracownikom Urzędu Gminy, którzy brali udział w pracach komisji. Praca w komisji 

była bez jakiegokolwiek wynagrodzenia wykonywana poza zakresem czynności, jaki 

obowiązuje dane stanowisko pracy. 

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, który administruje i utrzymuje 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. 
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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 choroby m.in. Afrykańskiego Pomoru Świń. 

Gmina również współpracuje z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w kwestiach 

dotyczących występujących chorób zwierzęcych, szczepień ochronnych lisów wolno – 

żyjących przeciwko wściekliźnie, przeprowadzanych szkoleń.  

 

 

10. 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 w budżecie 

gminy na 2010 rok. 

Na 2018 roku zostało uchwalonych przez zebrania poszczególnych sołectw 

przeprowadzonych w 2017 roku 26 przedsięwzięć na ogólną kwotę: 252 790,18 zł. 

Były to przedsięwzięcia najczęściej związane z remontami dróg gminnych, zakupem 

wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP, remontem budynków gminnych – szkół, zakupem 

wyposażenia dla obiektów szkolnych i budynków gminnych, wykonaniem monitoringu, 

doposażeniem placów zabaw, zakupem sprzętów - jak kosiarek do trawy, wózka do sypania 

linii, nagłośnienia, doposażenie obiektów sportowych.   

 

 

11. 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 różny wiek drzewostanu. W roku 

2018r. prowadzone prace w lasach polegały na wykonywaniu trzebieży. 

Prace były prowadzone w lasach sołectwa Lipnica i Płazówka, a pozyskane drewno 

to drewno opałowe. 
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12. ZABYTKI 

Gmina Dzikowiec realizuje zadania związane z zabytkami zgodnie z ustawą z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z przyjętym przez Radę 

Gminy Dzikowiec Uchwałą  Nr VI/30/2015 „Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami na 

lata 2015 – 2019 dla Gminy Dzikowiec oraz ustawami w tym zakresie m.in. . 

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 

zabytkowa plebania, w której została utworzona Izba Pamięci ks. Prałata 

Stanisława Sudoła; 

– zespół kościoła parafialnego p.w. św. Michała w Spiach wraz z dzwonnicą; 

– pozostałości zespołu dworsko – parkowego w Wilczej Woli. 

 

W roku 2018 zostały przeprowadzone prace konserwatorskie w zespole dworsko- 

parkowym w Dzikowcu polegające na wykonaniu remontu budynku dworu i budynku oficyny 

dworskiej wraz z infrastrukturą (alejki z kostki z naturalnego kamienia, przeszklony łącznik). 

Pomiędzy bramami wjazdowymi droga została również utwardzona kostką z kamienia 

naturalnego. Zostało również wykonane oświetlenie uliczne.  

W ramach prac konserwatorskich w zespole parkowo – dworskim został oczyszczony 

z namułu staw dworski. Skarpy stawu zostały obsadzone roślinami różnych gatunków oraz 

wyłożone otoczakami z kamienia naturalnego. 

Wykonanie tych prac spowodowało, iż zespół dworsko – parkowy w Dzikowcu 

odzyskał dawną świetność i służy mieszkańcom naszej gminy. 

 

 

13. GOSPODARKA ODPADAMI 

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

i porządku w gminach  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1454 z poź. zm.) 

gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy należy do zadań własnych 

gminy. W związku z tym gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w nieruchomościach 
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położonych na terenie Gminy Dzikowiec. W drodze przetargu został wyłoniony 

przedsiębiorca firma P.H.U. „Zieliński” Zbigniew Zieliński, ul. Klasztorna 27A, 

26-035 Raków i została zawarta z nim umowa. Kwota jaka została przeznaczona 

na rok 2018 w związku z systemem gospodarki  odpadami komunalnymi wyniosła 

253 341,00 zł.  

 

System ten opiera się na podstawie ustawach, rozporządzeń oraz podjętych uchwałach, 

który obowiązywał w roku 2018: 

– Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1289) 

– Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1566 ze zm.) 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia 

masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676)  

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r., w sprawie wzorów 

sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach 

ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 934)  

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) 

– Krajowy plan gospodarki odpadami 2016 przyjęty uchwała nr 88  Rady Ministrów 

z dnia 1 lipca 2016 r.  

– Uchwała nr XVI/90/2015 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 10 grudnia  2015r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Dzikowiec 

– Uchwała nr XVI/92/2015 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 10 grudnia  2015r. 

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

– Uchwała nr XVI/94/2015 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 10 grudnia  2015r. 

w sprawie  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Dzikowiec 

– Uchwała nr XVI/91/2015 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 10 grudnia  2015r . 

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  
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– Uchwała nr XVI/93/2015 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 10 grudnia  2015r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz określenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

 

Zaplanowano również dochody i wydatki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dzikowiec Nr XVI/93/2015 z dnia 10 grudnia 2015r. 

przyjęto, że opłata będzie wynosić: 

– gospodarstwa jednoosobowe – zbierane i odbierane w sposób selektywny 7,00zł/mc 

- 237 gosp. x 7 zł/m-c x 12 m-cy  = 19 908,00 zł 

– gospodarstwa dwu i więcej osobowe - zbierane i odbierane w sposób selektywny   

18,00zł/mc - 1065 gosp. x 18,00 zł/m-c x 12 m-cy = 219 240,00 zł 

– gospodarstwa jednoosobowe oraz dwu i wieloosobowe zbierane i odbierane 

w sposób nieselektywny selektywny 25,00 zł/m-c  

– 50 gosp. x 25,00 zł/m-c x 12 m-cy = 15 000,00 zł 

 

Dochody z gospodarki odpadami w 2018 r. wyniosły 253 341,00zł. 

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2018 r. wyniosły  

–     253.341,00zł 

– koszty zagospodarowania   – 216 000,00 zł 

– koszty administracyjne    – 37 341,00 zł 

 

W 2018r. zostało wystawionych 12 tytułów wykonawczych w związku z zadłużeniami 

w opłacie śmieciowej jak również wszczęto 4 postepowania administracyjne w sprawie 

złożenia deklaracji .  

 

14. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI I ZAPOBIEGANIE 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W GMINIE 

Związku z narzuconymi przez ustawodawcę zapisami ustawy o ochronie zwierząt 

gmina ma za zadanie własne sprawowanie opieki na zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie 

bezdomności zwierząt na terenie swojej gminy . 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Dzikowiec uchwały w sprawie 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Dzikowiec  na 2018 rok” zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. t.j. z 2017, poz. 1840) 
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Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt, 

domowych i gospodarskich, a w szczególności dla psów i kotów przebywających na terenie 

Gminy Dzikowiec. 

W roku 2018 zostało wyłapano na terenie gminy Dzikowiec 12 psów wałęsających oraz 

4 koty. 

Wydatki poniesione na ten cel w 2018r. wyniosły 11 142,74 zł w związku z zakupem 

karmy dla bezpańskich psów wyłapanych z terenu gminy Dzikowiec i przebywających                             

w tymczasowym azylu, jak również na umieszczenie psów w schronisku oraz zabiegi 

weterynaryjne.  

 

 

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 2018r. rejestr ten wpisanych było 8 

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 

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru 

przedsiębiorców, dla osób fizycznych właściwym rejestrem jest ewidencja działalności 

gospodarczej. Ewidencja jest rejestrem jawnym, co oznacza, że każdy zainteresowany może 

zapoznać się z informacjami w niej zawartymi. 

 Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi w systemie teleinformatycznym jest 

prowadzona przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

 Ewidencja umożliwia bezpłatny dostęp do informacji o przedsiębiorcach i innych 

podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie. Wpisy do ewidencji są dokonywane zdalnie 

poprzez system teleinformatyczny  lub tradycyjnie za pośrednictwem urzędu gminy wybranego 

przez wnioskującego o wpis przedsiębiorcę. 

W 2018r. zostało zarejestrowane 20 nowych przedsiębiorstw w tutejszym Urzędzie, 

oraz ponadto obsłużono 109 wniosków związku ze zmianami zachodzącymi w działalności. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/System_teleinformatyczny
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17. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

17.1. Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na terenie 

gminy  Dzikowiec 

Podjęta została uchwała nr XLVI/253/2018 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. 

 

17.2. Ochrona przeciwpożarowa 

Na terenie gminy Dzikowiec występuje 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 

3 jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Liczba członków OSP mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo –

gaśniczych 80. Do działań ratowniczych jednostki OSP gminy Dzikowiec w 2018 r. wyjeżdżały 

28 razy.  

Liczba samochodów pożarniczych 14 w tym ciężkich 2, średnich 6, lekkich 6.  

Środki finansowe przekazane przez Gminę Dzikowiec na działalność bieżącą OSP  

335 229 zł. 

Pozyskane  zostały środki finansowe w kwocie 200 000 zł. z Komendy Głównej 

Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mechowiec. 

Państwowa Straż Pożarna w Kolbuszowej na zakup sprzętu dla OSP z terenu gminy 

Dzikowiec przekazała środki finansowe w kwocie 11 147 zł. 

 

17.3. Eksploatacja oświetlenia ulicznego 

Na terenie gminy podwieszonych jest 536 lamp oświetlenia ulicznego, które są 

włączane i wyłączane na podstawie opracowanego harmonogramu w ciągu roku. 

 

 

 

18. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 

Główne wytyczne określające politykę przestrzenną gminy zawarte są w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, które zostało uchwalone dnia 

18 lutego 2002 r. Uchwałą Nr XlIII/224/2002 Rady Gminy Dzikowiec. Pierwsza zmiana 
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Studium miała miejsce 27 maja 2011r  - Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy Dzikowiec. 

Kolejno II zmiana Studiu została wprowadzona uchwałą Nr XXXI/217/2013 Rady Gminy 

Dzikowiec z dnia 24 stycznia 2013r, a II zmiana dnia do 14 listopada 2013r. uchwałą 

Nr XXXIX/287/2013 Rady Gminy Dzikowiec. 

Na terenie gminy Dzikowiec sporządzonych jest 10 obowiązujących Miejscowych 

Planów Zagospodarowania Przestrzennego, które swoim zasięgiem obejmują różną 

powierzchnię terenów nadając mu założone funkcję. Największy obszar objęty miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego o powierzchni 10,69 ha w miejscowości Dzikowiec 

i Nowy Dzikowiec z przeznaczeniem terenu pod zabudowę mieszkaniową został uchwalony 

dnia 27 maja 2011 r. uchwałą Nr X/55/2011 Rady Gminy Dzikowiec.  

Na obszarach, na których nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego wydano 42 decyzję o warunkach zabudowy oraz 8 decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego.  

W roku 2018 zostało wydanych 98 zaświadczeń o położeniu działki w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego oraz zaopiniowano, a następnie zatwierdzono 

15 podziałów działek. Wydano 17 numerów nowo wybudowanym budynkom.   

 

 

19. REALIZACJA PROGRAMÓW I STRATEGII 

W 2018 roku na terenie Gminy Dzikowiec obowiązywały następujące dokumenty 

strategiczne:  

19.1. Strategia rozwoju Gminy Dzikowiec na lata 2014-2020 

Strategia zakłada rozwój gminy w następujących kryteriach: 

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

wykorzystanie warunków do rozwoju potencjału turystycznego gminy; 

2. Tworzenie warunków dla rozwoju nowych podmiotów gospodarczych i organizacji 

pożytku publicznego w gminie; 

3. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego i fizycznego mieszkańców 

oraz dostępu opieki zdrowotnej; 

4. Zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie 

ich potencjału intelektualnego oraz rozbudowę i modernizację infrastruktury 

edukacyjnej; 

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

 

Cele określone w Strategii były sukcesywnie realizowane w roku 2018 i będą 

kontynuowane w kolejnych latach.  
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19.2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dzikowiec 

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) wynika z potrzeby 

przestawienia gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną. Istotą Planu jest zapewnienie korzyści 

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

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

i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc 

pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki w horyzoncie 

czasowym do 2020 r. 

 Cele strategiczne Gminy uwzględniają zapisy określone w pakiecie klimatyczno-

energetycznym, tj.: 

 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.  

 

19.3. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dzikowiec na lata 2013-2028 

19.3.1. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Przedsiębiorstwem energetycznym obejmującym swoim zasięgiem teren Gminy 

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

PGE Dystrybucja S.A.  

19.3.2. Zaopatrzenie w paliwa gazowe  

Gmina Dzikowiec jest w pełni zgazyfikowana. Coraz większa liczba mieszkańców 

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

zanieczyszczeń powietrza.  

 

19.3.3. Odnawialne źródła energii  

Realizacja założeń Polityki energetycznej Polski do 2030 roku na terenie Gminy 

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

poprawę efektywności energetycznej istniejących źródeł ciepła, termomodernizacje budynków 

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

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

wykorzystywane są w niewielkim stopniu, zarówno w przypadku budynków użyteczności 

publicznej, jaki i obiektów mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych.  
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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. 

 

19.4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Dzikowiec na rok 2018 

Program został przyjęty uchwałą Nr XLI/230/2018 Rady Gminy Dzikowiec dnia 

28 marca 2018 r.  

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

alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek corocznego uchwalania i realizowania gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem strategicznym 

gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych jest szeroko 

rozumiane zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych w Gminie, a także 

zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych. Celami szczególnymi są 

działania na rzecz zmniejszenia indywidualnych zagrożeń wynikających z picia alkoholu, 

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

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

działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.  

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane są poprzez: 

 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

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

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych 

i socjoterapeutycznych, 

 wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiazywaniu problemów alkoholowych, 

 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 

13 i 15 ustawy oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego, 

 wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej.  
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19.5. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Dzikowiec 

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

28 marca 2018 r.  

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

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

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

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

zaangażowane w przeciwdziałanie narkomanii oraz rodziny osób uzależnionych. Narkomania 

to jedna z poważniejszych chorób współczesnego społeczeństwa. To zjawisko 

wielowymiarowe, które pociąga za sobą liczne konsekwencje, wśród których najdotkliwsze są 

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

się przymusem zażywania środków odurzających. Jest rozpatrywana również w kontekście 

gospodarczym, prawnym czy też kulturowym. Istnieje kilka umownych poziomów 

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

uzależnieniu kończąc. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii określa sposób realizacji 

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

o przeciwdziałania narkomanii.  

Zadania te obejmują w szczególności: 

 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności 

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

dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 

i socjoterapeutycznych, 

 wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

 pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 

dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem 

lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.   
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20. EDUKACJA 

20.1. Informacje ogólne 

Zadaniem gminy jest zapewnienie warunków działania szkół i przedszkoli, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. To gmina ustala sieć 

szkół, powołuje placówki oświatowe i określa granice obwodów. Na gminie również spoczywa 

obowiązek wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej, a także 

wyposażenie szkół lub placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania 

egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. 

Gmina Dzikowiec jest organem prowadzącym 4 szkoły podstawowe z oddziałami 

przedszkolnymi, w tym 2 z oddziałami gimnazjalnymi i 1 przedszkole. Na obszarze gminy 

Dzikowiec działają również prowadzone przez stowarzyszenia publiczne szkoły:  

 Szkoła Podstawowa w Spiach  z 2 oddziałami przedszkolnymi, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mechowcu, w skład którego wchodzą szkoła 

podstawowa  i jednooddziałowe przedszkole.  

 

Koszt utrzymania zadań oświatowych w 2018 roku kształtował się następująco:  

Wyszczególnienie szkół  

finansowanych/dotowanych przez Gminę 

Dzikowiec w 2018 roku 

 

Koszt utrzymania szkół/koszt 

udzielanej dotacji dla szkół, dla 

których organem prowadzącym 

jest stowarzyszenie (w złotych) 

 

Szkoła Podstawowa Wilcza Wola: 
1 848 203,92 

Zespół Szkół Dzikowiec: 
2 284 960,47 

Szkoła Podstawowa Kopcie: 
944 134,26 

Szkoła Podstawowa Lipnica: 
1 050 793,62 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Mechowiec (szkoła 

dotowana): 

424 984,60 

Szkoła Podstawowa Spie (szkoła dotowana): 
716 142,11 

Pozostałe wydatki oświatowe, w tym dowóz 

uczniów, stypendia uczniowskie i inne: 

705 492,62 

 Ogółem wydatki na oświatę w roku 2018: 
7 974 711,60 
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Poniżej przedstawione są źródła finansowania oświaty w Gminie Dzikowiec w roku 

2018. Tabela nie uwzględnia pozyskanych środków z UE na projekty edukacyjne, w tym 

wyposażenie szkół w sprzęt TIK.   

 

 

20.2. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Dzikowiec 

W placówkach przedszkolnych i szkolnych, prowadzonych przez gminę Dzikowiec 

zatrudnionych jest 87 nauczycieli, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. 62 

nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 14 - stopień nauczyciela 

mianowanego, 8 stopień nauczyciela kontraktowego, a 3 stopień nauczyciela stażysty. Tabela 

pokazuje stan zatrudnienia w poszczególnych szkołach. 

Lp. Nazwa szkoły Liczba nauczycieli 

wg stanu na 30-09-

2018 r. 

1. Zespół Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w 

Dzikowcu 

30 

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli 21 

3. Szkoła Podstawowa w Lipnicy 18 

4. Szkoła Podstawowa w Kopciach 18 

                Razem: 87 

 

 

20.3. Przedszkola 

Na terenie gminy Dzikowiec funkcjonuje 2 przedszkola, oraz 6 oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Czas pracy tych  placówek i dostosowany do 

potrzeb lokalnej społeczności. Z roku na rok, z uwagi na potrzeby rodziców zostaje wydłużana 

możliwość pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych. Oddziały w szkołach w Wilczej Woli, 

Lipnicy i Spi pracują 9 godzin dziennie. 

 

Rok 
Subwencja  

(w złotych) 

Dotacja 

przedszkolna 

(w złotych) 

Wykonane wydatki 

bieżące ogółem na 

oświatę 

(w złotych) 

Wydatki 

sfinansowane 

przez gminę ze 

środków własnych 

(w złotych) 

 

2018 

 

 

5 570 905,00 

 

 

184 950,00 

 

 

 

7 974 711,60 

 

 

 

2 218 856,60 
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Dzieci w wychowaniu przedszkolnym według typów placówek i wieku wg SIO stan na 

30.09.2018 (placówki prowadzone i dotowane przez Gminę Dzikowiec) 

  

Typ 

placówki 

 

 

Nazwa 

placówki 

 

 
P

u
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li

cz
n

o
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O
rg

a
n

 

p
ro

w
a
d
zą
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a
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a
łó

w
 

L
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a
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c 

L
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a
 d
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ec

i 

o
g
ó
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m
 

w
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j 

n
iż

 2
,5

 

ro
k
u

 -
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n
ie

j 

n
iż

 3
 l

a
ta

 

3
 l

a
ta

 

4
 l

a
ta

 

5
 l

a
t 

6
 l

a
t 

7
 l

a
t 

i 
w

ię
ce

j 

2
,5

 r
o
k
u

 d
o
 5

 

la
t 

ra
ze

m
 

Przed-

szkole 

 

 

Przed-

szkole 

Samorzą

dowe w 

Dzikowcu 

 

p
u

b
li

cz
n

a
 

Gmina 

 

 

 3 75 67 3 10 14 21 19 0 48 

Przed-

szkole 

 

 

 

 

Przed-

szkole 

Samorzą

dowe w 

Mechowc

u 

 

 

 

p
u

b
li

cz
n

a
 

Stowarzys

zenie 

Rozwoju 

Gminy 

Dzikowiec 

"NASZA 

SZANSA

” 

 

 1 25 25 1 5 7 6 6 0 19 

 

Oddział 

przed-

szkolny 

w szkole 

podsta-

wowej 

 

Szkoła 

Podstawo

-wa  

w 

Kopciach 

 

p
u

b
li

cz
n

a
 

Gmina 

 

 

 1 25 19 0 0 5 6 8 0 11 

 

Oddział 

przed-

szkolny 

w szkole 

pod-

stawowej 

 

Szkoła 

Podstawo

-wa  

w Lipnicy 

 

p
u

b
li

cz
n

a
 

Gmina 

 

 

 1 25 18 0 3 6 3 6 0 12 

Oddział 

przedszk

olny w 

szkole 

podstaw

owej 

 

 

Szkoła 

Podstawo

-wa im. 

Jana 

Pawła II 

 

p
u

b
li

cz
n

a
 

Gmina 

 

 

 2 50 35 2 3 10 5 15 0 20 
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Oddział 

przedszk

olny w 

szkole 

podstaw

owej 

 

Szkoła 

Podstawo

-wa  

w Spiach 

 
p

u
b

li
cz

n
a

 

Stowarzys

zenie 

Przyjaciół 

Szkoły 

Podstawo

wej  

w Spiach 

 2 25 28 0 10 5 4 9 0 19 

 

 

RAZEM:  10 250 192 6 31 47 45 63 0 129 

 

Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie gminy 

Dzikowiec w latach 2016-2018 kształtuje się na podobnym poziomie. W roku szkolnym 

2016/2017 do przedszkoli na terenie gminy uczęszczało 188 dzieci, w 2017/2018 – 199,  

a w roku szkolnym 2018/2019 -192 dzieci. 

 

 
 

 

20.4. Szkoły Podstawowe, liczebność uczniów. 

Na przestrzeni lat 2013-2018 obserwuje się  znaczący spadek liczby uczniów 

w szkołach na obszarze gminy Dzikowiec. W roku szkolnym 2013/2014 do szkół gminnych 

i tych prowadzonych teraz przez stowarzyszenia uczęszczało 622 uczniów, w roku szkolnym 

2018/2019, już tylko 519 uczniów. Szacuje się dalsze obniżenie liczby uczniów, dla których 

0
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Liczba dzieci w przedszkolach w latach 2016-2018

Liczba przedszkolakóww roku szkolnym 2016/2017 Liczba przedszkolaków w roku szkolnym 2017/2018

Liczba przedszkolaków w roku szkolnym 2018/2019
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Gmina otrzymuje subwencję oświatową, ponieważ od 1 września 2019 r. nie będzie już klas 

gimnazjalnych.  

Liczba uczniów i przedszkolaków w szkołach w 2018 roku: (Źródło: SIO, na 30.09.2018 r.) 

 

Szkoła 

Podstawowa  

w Dzikowcu 

 

150 uczniów SP 

39 uczniów Gimnazjum 

10 oddziałów SP 

67 przedszkolaków 

 

Szkoła 

Podstawowa  

w Wilczej Woli 

 

94 uczniów SP 

31 uczniów Gimnazjum 

10 oddziałów SP 

35 przedszkolaków 

 

Szkoła 

Podstawowa  

w Lipnicy 

 

69 uczniów SP 

8 oddziałów SP 

18 Przedszkolaków 

 

Szkoła 

Podstawowa  

w Kopciach 

 

71 uczniów SP 

7 oddziałów SP 

19 przedszkolaków 

 

Szkoła 

Podstawowa  

w Spiach 

 
 

38 uczniów SP 

7 oddziałów SP 

28 przedszkolaków  

 

Szkoła 

Podstawowa  

w Mechowcu 

 

27 uczniów 

5 oddziałów SP 

25 przedszkolaków 
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20.5. Programy realizowane w placówkach oświatowych na terenie 

Gminy Dzikowiec 

 

20.5.1. Projekt unijny w Szkole Podstawowej w Kopciach 

W okresie od 17.03.2017 r. do 30.06.2018 r. Gmina Dzikowiec sfinansowała uczniom 

Szkoły Podstawowej w Kopciach 420 godzin dodatkowych zajęć: 

– przyrodniczych  prowadzonych  metodą eksperymentu, 

– rozwijających kompetencje informatyczne, 

– wyrównawczych z języka angielskiego, 

– wyrównawczych matematyki. 

Do ich realizacji Gmina pozyskała dla szkoły 14 przenośnych komputerów 

z oprogramowaniem i dedykowanym urządzeniem umożliwiającym ładowanie i zarzadzanie 

mobilnym sprzętem komputerowym, wizualizer służący do prezentacji zarówno płaskiego jak 

i przestrzennego przedmiotu i sieciowe urządzenie wielofunkcyjne. Gmina kupiła szkole także 

wyposażenie pracowni przyrodniczej:  

– przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń,  

– sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne,  

– globusy, mapy, plansze przewodniki, atlasy i inne. 

To nie wszystko, bo uczniowie z Kopci byli na sfinansowanej przez Gminę wycieczce, 

której celem było rozbudzanie aktywności poznawczych dzieci. Skorzystali  

z bezpłatnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego, warsztatów samopoznania, planowania 

rozwoju, formułowania celów, diagnozowania potencjału przeprowadzonego przez doradcę 

zawodowego i pedagoga. Specjaliści ci opracowali indywidualne opinie zawierające wskazania 

potencjalnych kierunków kształcenia ucznia. Dla rodziców uczniów zaś zorganizowaliśmy 

bezpłatne, indywidualne spotkania i porady psychologa lub doradcy zawodowego. 

Nauczycielom umożliwiliśmy korzystanie z bezpłatnych kursów doskonalących 

kompetencje zawodowe, w zakresie stosowania w szkole w Kopciach metod oraz form 

organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw, umiejętności, w tym kreatywności, 

innowacyjności oraz pracy zespołowej. 
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Wszystkie powyższe zadania realizowaliśmy w projekcie o nazwie „Samodzielni  

w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach 

wiejskich województwa podkarpackiego” w ramach RPO WP 2014-2020 współfinansowanym 

z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Wartość projektu wyniosła  95 383,20 złotych, w tym wkład własny gminy stanowi 

12 390,00 złotych. 

 

20.5.2. Projekt unijny w szkołach podstawowych w Wilczej Woli, Dzikowcu, 

Lipnicy,  Spi i Mechowcu. 

Od września  2018 roku Gmina Dzikowiec w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji  

i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego realizuje 

projekt „Nowa jakość w szkołach Gminy Dzikowiec”.  

Całkowita wartość projektu to: 1 124 582,59 złotych, w tym dofinansowanie:  

1 068 171,63 złotych. Jego realizację zakończymy 30 czerwca 2020 roku. 

Głównym celem projektu jest podwyższenie jakości i efektywności kształcenia 

w szkołach podstawowych w Gminie Dzikowiec. Wsparcie otrzymują szkoły podstawowe 

z Wilczej Woli, Dzikowca, Lipnicy Spi i Mechowca. Osiągnięcie zamierzonego celu 

w szkołach biorących udział w przedsięwzięciu nastąpi poprzez rozwijanie do 30 czerwca 

2020 r. kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie stosowania narzędzi TIK (Technologii-

Informatyczno-Komunikacyjnych) w procesie edukacyjnym oraz zmianę modelu nauczania 

w kierunku rozwijania kreatywności, innowacyjności, umiejętności kooperacji oraz 

krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystania dostępnych 

źródeł wiedzy. Projekt ma za zadanie z jednej strony przygotowanie szkół do pracy z uczniami, 

a z drugiej strony rozbudzanie zainteresowań uczniów, zwiększenie motywacji poprzez 

podniesienie atrakcyjności zajęć dzięki wykorzystaniu nowych technologii, zwiększenie 

możliwości indywidualizacji nauczania poprzez uzyskanie dodatkowych uprawnień przez 

nauczycieli. 

W 2018 roku  wyposażyliśmy szkoły w nowoczesny sprzęt. Szkoły Podstawowe 

w Dzikowcu, Mechowcu, Lipnicy, Wilczej Woli i Spiach otrzymały także pomoce dydaktyczne 

i narzędzia TIK każda w wysokości od 90 000 do 135 000 tysięcy złotych, w zależności od 

wielkości szkoły. 

W 2018 roku zakupiono aplikację wspomagającą proces nauczania i uczenia się 

uwzględniającej moduł do zbierania i analizowania, która jest ona  wyposażona w zestawy 

narzędzi dydaktycznych do tworzenia różnorodnych ćwiczeń i konkretnych aktywności dla 

uczniów (m.in. kursy e-learningowe, case study, artykuły i filmy edukacyjne, prezentacje 

multimedialne, czaty, fora, tablice, system wewnętrznych wiadomości, system 

wideokonferencji, profile społecznościowe, itp.). Szeroki wachlarz tych narzędzi 
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informatyczno-komunikacyjnych w ramach systemu zakłada również konieczność korzystania 

przez uczniów i nauczycieli i innych narzędzi i sprzętu TIK dostępnego i zakupionego do szkół. 

Jego funkcjonalność oraz nowoczesność (dostępnego z każdego mobilnego urządzenia) zachęci 

uczniów do korzystania w każdym miejscu, czego wymierną korzyścią będzie popularyzacja 

uczenia się przez całe życie, a dodatkowo forma aplikacji będzie wspierać współpracę 

zespołową i kształtować w ten sposób różnego typu walory kompetencji społecznych. 

Wdrożone technologie zachęcać będą tym samym uczniów do regularnego dokształcania się 

i rozwijania swoich kompetencji kluczowych, zawodowych i społecznych, co bezpośrednio 

wpływa na realizację celów projektu. 

Wszystkie zaplanowane w ramach realizacji projektu działania przyczyniają się do 

osiągnięcia zamierzonego celu, czyli podwyższenia jakości i efektywności działania naszych 

szkół. 

PODSUMOWANIE POZYSKANYCH W ROKU 2018 

 ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  DLA OŚWIATY: 

 

za kwotę: 1 068 171,63 PLN 

 

zakupiono dla szkół m.in. następujący sprzęt: 

 

 

142 szt. 

 

przenośnych  komputerów wraz  

z oprogramowaniem (w tym:  

31 szt.  dla SP w Dzikowcu,  

26 szt. dla SP w Lipnicy,  

27 szt. dla SP w Wilczej Woli,  

13 szt. dla SP Kopcie,  

20 szt. dla SP w Mechowcu  

 25 szt. dla SP w Spiach) 

 

 

 

11 szt. 

 

sieciowych  urządzeń 

wielofunkcyjnych do 

drukowania, kopiowania  

i skanowania 



 

66 

 

 
 

 

10 szt.  

 

twardych dysków zewnętrznych 

 

 

15 szt. 

 

monitorów interaktywnych  65" 

z ekranem dotykowym 

 

 

 

5 szt. 

 

projektorów multimedialnych  

z  ekranami projekcyjnymi 

 

 

 

5 szt. 

szaf mobilnych na laptopy  

z funkcją ładowania 
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5 kompletów 

wyposażenia 

szkolnych pracowni 

przedmiotów 

przyrodniczych za 

łączną kwotę  

67 500 złotych dla 

szkół w Wilczej 

Woli, Dzikowcu, 

Lipnicy,  

Spiach 

i Mechowcu 
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20.6. Programy rządowe realizowane w szkołach Gminy Dzikowiec  

Program dla szkół  

„Owoce w szkole” i „Mleko w szkole” to programy, które zapewniały dzieciom  

z klas I-III owoce oraz mleko w szkole, celem ukształtowania wśród dzieci trwałego nawyku 

spożywania zdrowej żywności. Od roku szkolnego 2017/2018 obydwie inicjatywy objął 

wspólny program dla szkół, obejmujący uczniów klas I–V, w ramach którego dzieci otrzymują 

warzywa, owoce i produkty mleczne kilka razy w tygodniu.  

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  

Celem programu jest wsparcie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki 

pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję  

i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży oraz zakup nowości wydawniczych  

w latach 2016-2020. Do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej przystąpiły wszystkie 

szkoły gminy Dzikowiec. Koszt realizacji zadania: 26 200,00 złotych. Uzyskane 

dofinansowanie  w roku 2018 to 20 960 złotych, wkład własny 5 240 złotych. 

 

Aktywna tablica  

Program mający na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. 

W roku szkolnym 2017/2018 do programu przystąpiły Szkoła Podstawowa w Kopciach, Szkoła 

Podstawowa w Dzikowcu oraz Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli. W roku 2019 do programu 

aplikuje Szkoła Podstawowa w Lipnicy. Jednostkowy koszt zakupu tablicy dla każdej szkoły 

wyniósł 17 500,00 złotych. Całkowity koszt zadania to 52 500,00 złotych, w tym 20% wkładu 

własnego gminy. 

 

Wyprawka szkolna  

W ramach programu rodzice /opiekunowie prawni/ rodzice zastępczy uczniów 

poszczególnych klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzyskali 

refundację kosztów za zakup podręczników.  

Wyposażenie w szkołach gabinetów pierwszej pomocy przedmedycznej, pozyskane 

środki w 2018 r. to 26 800 złotych. 

 

Program „Szkolny Klub Sportowy” ma na celu umożliwienie podejmowania 

dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych  

i rekreacyjnych prowadzonych w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. 

Program promuje zdrowy i aktywny styl życia, kształtuje nawyk podejmowania stałej 

aktywności fizycznej, tworzy warunki dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych  

dzieci i młodzieży. W 2018 roku Gmina zgłosiła do programu SKS szkoły podstawowe 
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w Wilczej Woli,  Dzikowcu,  Lipnicy i Kopciach. Uczniowie tych szkół mogą korzystać 

z bezpłatnych pozalekcyjnych zajęć SKS. Ministerstwo Sportu i Turystyki finansuje koszty 

wynagrodzeń trenerów,  a  Gmina Dzikowiec zapewnia odpowiednie miejsce na organizację 

zajęć sportowych, niezbędny sprzęt sportowy, a także częściowe pokrycie kosztów realizacji 

zajęć.  

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe Gmina Dzikowiec zapewniła w 2018 roku 

dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych dla wszystkich szkół. Koszt wyposażenia szkół w podręczniki i materiały 

ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi zadania wyniósł 60 307,23 zł. 

Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych. Wartość uzyskanego przez Gminę 

dofinansowania w 2018 r. to: 105 000,00 złotych, w tym: 

1.  35 000,00 złotych dla Szkoły Podstawowej w Lipnicy.  

2.  35 000,00 złotych dla Szkoły podstawowej w Kopciach. 

3.  30 000,00 złotych dla Szkoły Podstawowej w Spiach. 

 

 

20.7. Pozostałe zadania oświatowe: 

20.7.1. Dowóz do szkół 

Gmina zapewnia uczniom szkół podstawowych, także tych prowadzonych przez 

stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach dowozy do szkół, z których korzysta 

około 267 dzieci. Wydatki na realizację tego zadania systematycznie rosną. W 2017 dowozy 

kosztowały gminę 300 936,71 zł, a w roku 2018 - 345 925,67 złotych. 

 

20.7.2. Obowiązek nauki 

Gmina kontroluje obowiązek nauki uczniów w wieku od 16 do 18 lat. W tym celu 

prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki przez uczniów do lat 18.  

 

20.7.3. Pomoc materialna  

Przyznawana jest uczniom  w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, 

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 

materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Podstawa prawna: art. 90b-

90p ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2018, poz. 1457). 
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Zestawienie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznanych  

w roku 2018. 

L.p.  

Wyszczególnienie  
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1. Liczba wniosków  276 15 

2. Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych - 

ogółem  

273 15 

w tym 

odnoszących się 

do uczniów :  

szkół podstawowych  138 7 

gimnazjów  40 4 

szkół ponadgimnazjalnych  95 3 

innych  0 1 

3. Nakłady finansowe w złotych:  267 431 8 640 

 

Zestawienie przyznanych uczniom stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

w  2018 r. 

Szkoła 

Stypendia 

sportowe 

Stypendia za wyniki  

w nauce  
Razem 

liczba 

stypendiów 

Razem wartość 

przyznanych 

stypendiów          

w złotych liczba kwota liczba kwota 

Zespół  Szkół 

Dzikowiec 
32 2 630 55 8250 87 10 880 

Szkoła 

Podstawowa 

Wilcza Wola 

3 120 28 4200 31 4 320 

Szkoła 

Podstawowa 

Kopcie 

0 0 9 1350 9 1350 

Szkoła 

Podstawowa 

Lipnica 

7 310 21 3 150 28 3 460 

Razem: 42 3 060 113 16 950 155 20 010 

 

Stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, a stypendium za osiągniecia sportowe 

jest przyznawane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki w współzawodnictwie sportowym 

na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz  co najmniej dobra ocenę zachowania. Ta forma 

wspierania uczniów zdolnych ma charakter motywacyjny i nie jest dla gminy obligatoryjna.  
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21. SPORT I REKREACJA  

Sport i rekreacja to ważna dziedzina życia mieszkańców Gminy Dzikowiec. Zasady 

współpracy z organizacjami pozarządowymi określa ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, która nakłada na samorząd coroczny obowiązek uchwalania 

programu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. 

W Gminie Dzikowiec działają dwa kluby sportowe, Klub Sportowy Dzikowiec i Klub 

Sportowy Kopcie, które systematycznie uczestniczą w rozgrywkach  sportowych w piłkę nożną 

w okręgu Rzeszów oraz Stalowa Wola. 

Klub Sportowy Dzikowiec posiada sekcje: oldboy, senior, junior starszy 

w piłce nożnej. Zespół seniorów występuje w klasie B piłki nożnej, natomiast drużyna 

młodzieżowa w klasie A.  

 Klub Sportowy Kopcie posiada sekcje: senior, junior starszy w piłce nożnej.  Zespół 

seniorów występuje w klasie B piłki nożnej, natomiast drużyna młodzieżowa w swojej klasie 

rozgrywek. 

Poprzez treningi oraz udział w rozgrywkach: 

 podniesiono poziom sprawności i umiejętności technicznej dzieci  

i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport, 

 urozmaicono i umożliwiono spędzenie wolnego czasu mieszkańców poprzez 

uczestnictwo w treningach i zawodach sportowych, 

 poprzez regularne treningi, ogólnej sprawności fizycznej, która otwiera dziecku 

drogę do każdego sportu na jaki zdecyduje się w późniejszych etapach swojego 

życia, 

 osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie międzyszkolnym, których 

nie można osiągnąć tylko i wyłącznie na lekcji wychowania fizycznego. 

 

Wielu nowych zawodników w obu klubach dołączyło do zespołu  

w ubiegłym roku. Poprzez treningi oraz rozgrywki podnieśli swoje umiejętności oraz poprawili 

ogólną kondycje fizyczną. Udział w rozgrywkach oraz treningach bierze udział młodzież 

z terenu Gminy Dzikowiec.  
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22. GMINNY 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. GOPS na swoja 

działalności w 2018 r. wydatkował łącznie 9 773 268,99 zł  w tym: 

– pomoc społeczna – 1 148 632,76  zł   

– świadczenia rodzinne – 3 310 291,97 zł 

– świadczenia wychowawcze – 5 036 535,78 zł 

– fundusz alimentacyjny – 110 168,07 zł 

– świadczenia dobry start – 246 140,00 zł 

 

22.1.  Cele i zadania.  

1. Zadania GOPS z zakresu pomocy społecznej: 

– prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji oraz wypłata zasiłków stałych, 

okresowych, 

– przyznawanie i wydawanie decyzji  na zasiłki celowe i specjalnych celowe, 

– kierowanie osób do domów pomocy społecznej i finansowanie pobytu, 

– kierowanie osób do dziennego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu 

samopomocy, 

– pomoc rodzinom w umieszczaniu osób chorych niesamodzielnych  do zakładów 

opiekuńczo – leczniczych,  

– wydawanie decyzji na gorący posiłek i opłacanie ich kosztów, 

– dowóz posiłków  osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym do miejsca 

zamieszkania,  

– opłacanie składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy społecznej, 

– organizowanie i przyznawanie  usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych, 

– organizowanie i przyznawanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzenia psychicznymi, 

– świadczenie pracy socjalnej, 

– realizacja programów i projektów unijnych, w tym osłonowych, wynikających 

z rozeznanych potrzeb, 

– pomoc osobom bezdomnym  i udzielenia schronienia,  

– udzielenie pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych 

bądź sytuacji kryzysowych, 

– organizowanie prac społeczno – użytecznych dla osób bezrobotnych, 
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– wydawanie skierowań dla mieszkańców gminy Dzikowiec do otrzymania żywności 

w ramach Programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 

wspófinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej Potrzebującym.  

 

1. Zadania GOPS z zakresu administracji rządowej zlecone przez Gminę Dzikowiec: 

1. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 

– prowadzenie postępowań w zakresie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów, 

2. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, 

3. prowadzenie postepowań w sprawie świadczenia wychowawczego, 

4. prowadzenie postepowań w sprawie świadczeń „Dobry Start” 

5. przyznawania świadczeń w ramach ustawy „Za  życiem”. 

6. prowadzenie postepowań w sprawie wydawania dla rodzin wielodzietnych Karty 

Dużej Rodziny, 

7. prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Interdyscyplinarnego Zespołu 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

8. Prowadzenie postepowań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

i procedury Niebieska Karta. 

9. Realizacja zadania publicznego w ramach „program Asystent rodziny  

i koordynator pieczy zastępczej” w tym zatrudnianie asystenta oraz opłacanie 

rodziny zastępczej, 

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

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

GOPS Dzikowiec opracowuje i realizuje zadania: 

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

– 2026. 

2. Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2017-2020. 

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

4. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, na lata 2017-2022. 

 

22.2. Struktura organizacyjna i kadra. 

W roku 2018 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzikowcu zatrudnionych 

było 15 pracowników na 12,50 etatu, w tym: 

1) kierownik: 1 etat – wykształcenie wyższe magisterskie, specjalizacja z organizacji pomocy 

społecznej, 

2) główna księgowa: 1 etat – wykształcenie wyższe magisterskie, 
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3) pracownicy socjalni: 3 etaty tj.: 1 starszy specjalista pracy socjalnej, 2 specjalistów pracy 

socjalnej – wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe, 

4) pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: 1 etat – wykształcenie  

wyższe  magisterskie, 

5) pracownik ds. świadczenia wychowawczego: 1 etat, wykształcenie wyższe magisterskie 

prawne,    

6) Asystent rodziny: 1 etat na umowę o pracę – wykształcenie wyższe magisterskie 

pedagogiczne, 

7) pracownik administracyjno – biurowy: 1 etat – wykształcenie średnie, umowa po 

zakończeniu stażu od 22.08.2018r. do 31.12.2018r. jako zobowiązanie umowy z PUP 

Kolbuszowa, 

8) kierowcy: 1 etat - (dwie osoby na ½ etatu  - wykształcenie zawodowe). 

9) opiekunka domowa/ osób starszych niepełnosprawnych: 2 osoby na pełny etat – 

wykształcenie podstawowe – umowa po zakończeniu stażu od 22.08.2018 r. do 31.12.2018 

r. jako zobowiązanie  umowy z PUP Kolbuszowa. 

10) opiekunka osób starszych: 2 osoby – wykształcenie zawodowe – na ½ etatu umowa po 

zakończeniu stażu od 23.12.2018 r. do 22.03.2019 r. jako zobowiązanie umowy  

z  MutiRegion Dębica. 

11) Na umowę zlecenie wynikające z wykonywanych zadań z pomocy społecznej byli 

zatrudnieni: 

– informatyk: 1 osoba na umowę zlecenie-wykształcenie wyższe kierunkowe, 

– pedagog w zakresie terapii pedagogicznej: 1 osoba na umowę zlecanie – wykształcenie 

wyższe pedagogiczne ze specjalizacją w zakresie oligofrenopedagogiki, 

– logopeda: 2 osoby na umowę zlecenie-wykształcenie wyższe pedagogiczne 

specjalistyczne, 

– pomoc sąsiedzka: 2 osoby zatrudnionych  na umowę zlecenie w zakresie opieki nad 

osobami starszymi i niepełnosprawnymi, wykształcenie podstawowe lub zawodowe, 

– inspektor bhp i p.poż.: 1 osoba ze specjalistycznym wykształceniem, 

– inspektor ochrony danych osobowych – wykształcenie wyższe. 

 

22.3. Prawo do świadczeń w  Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Dzikowcu. 

Dane liczbowe i charakterystyka. 

Priorytetem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób  

i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu  realizuje zadania własne i zlecone Gminie 

Dzikowiec zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę. W 2018 r. 

świadczeniami pieniężanami i niepieniężnymi w ramach pomocy społecznej zostało objęte  239 

rodzin, w tym  823 osób w rodzinach. 

W gminie na dzień 31.12.2018 r. wg. danych z USC zameldowanych jest 6 537 

mieszkańców, stąd  ilość osób objętych wsparciem systemu pomocy społecznej w stosunku do 
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liczby zameldowanych mieszkańców Gminy wynosi 12,59%. W porównaniu do roku ubiegłego 

(12,24%) nastąpił wzrost o 0,35 %. 

 

22.3.1. Udzielone świadczenia w 2018 r. (zadania własne oraz zlecone)  

Formy świadczenia w 2018r 

LICZBA OSÓB, RODZIN 

KTÓRYM PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIE 

KWOTA 

WYPŁACONYCH 

ŚWIADCZEŃ 

w zł   

1. Pomoc społeczna 823 osób 648.797,15 

2. Świadczenia rodzinne 968 rodzin 3.310.291,97 

3. Fundusz alimentacyjny 28 dzieci  110.168,07 

4. Świadczenia wychowawcze 830 dzieci 5.036.535,78 

5. Świadczenia Dobry Start 794 uczniów 246.140,00 

6. Karta Dużej Rodziny 109 osób 1.326,33 

7. Asystent rodziny 8 rodzin  29.334,43 

8. Przemoc w rodzinie 30 osób  1.668,40 

9. 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana 

za osoby pobierające  świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, 

zasiłek dla opiekuna 

35 osób  23.228,28 

10. 
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana 

za osoby pobierające  zasiłek stały 
22 osoby 12.227,88 

11. 

Składka na ubezpieczenia społeczne 

świadczeniobiorców pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

67 osób 146.019,77 

 

W zakresie zadań własnych  z pomocy społecznej w 2018 r. przyznano i wypłacono kwotę 

1 148 632,76  zł  dla  239 rodzin  z terenu gminy Dzikowiec spełniających kryterium 

dochodowe  określone ustawą o pomocy społecznej i wydano 433 decyzje administracyjne. 

 

Formy Pomocy dla osób i rodzin spełniających 

kryterium dochodowe określone w ustawie  

o pomocy społecznej 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIE 

KWOTA 

WYPŁACONYCH 

ŚWIADCZEŃ 

w zł   

1.  Zasiłki stałe   27 148 434,19 

2.  Zasiłki okresowe 47 92 962,43 

3.  Zasiłki celowe i specjalne celowe 53 25 610,75 

4.  
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacana za osoby pobierające  zasiłek stały 
22 12 227,88 

5.  

Składka na ubezpieczenie zdrowotna od 

osób pobierających specjalny zasiłek 

opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, 

zasiłek dla opiekuna 

35 23 228,28 

6.  

Składka emerytalno-rentowa od osób 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne  

i specjalny zasiłek opiekuńczy 

67 146 019,77 
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7.  
Zasiłki celowe  na zakup posiłku z programu 

„Pomoc  państwa w zakresie dożywiania” 
               119 34 356,00 

8.  
Dowóz posiłków dla osób starszych 

samotnych nieodpłatnie do 150% kryterium 
7 4 075,00 

9.  
Dowóz posiłków dla osób starszych 

odpłatnie powyżej 150% kryterium 
7 7 020,00 

10.  

Dożywianie w szkołach i przedszkolach na 

terenie gminy Dzikowiec poza gminy  

w szkołach podstawowych i gimnazjach, 

szkołach średnich, szkołach specjalnych 

ośrodku szkolno-wychowawczym,   

 

               269 

 

209 608,00 

11.  
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci 

niepełnosprawnych 
2 19 440,00 

12.  Usługi opiekuńcze dla osób starszych 10 35 962,00 

13.  Umieszczanie w DPS 2 28 868,00 

14.  Sprawianie pogrzebu 0 0 

15.  Wydanie Kart Dużej Rodziny 109 osób 286,47 

16.  Wejścia osób i dzieci na basen -30% zniżka   454 1 326,33 

17.  Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 3 osoby 5 600,00 

18.  Liczba osób bezdomnych 1  

19.  Liczba Niebieskich Kart 19 1 668,40 

20.  
Liczba wydanych skierowań na żywność 

unijna PEAD 
332 rodziny  - 

21.  
Liczba przyznających decyzji 

administracyjnych świadczenia  z pomocy 

społecznej  wydanych przez GOPS 

433 - 

22.  
Liczba wydanych decyzji na ubezpieczenie 

zdrowotne 
1 - 

23.  Liczba odmownych wydanych decyzji 2 - 

24.  Liczba dzieci uczestniczących w koloniach 16 - 

25.  
Liczba decyzji dla osób korzystających z 

ŚDS w Spiach 
40  

 

GOPS Dzikowiec w 2018 r. wypłacił zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 27 osób, 

zasiłki okresowe dla 47 rodzin, dla 53 osób wypłacił zasiłki celowe i specjalne celowe, dla 119 

osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego tj.: 792 zł wypłacano 

zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

Umieszczono 2 samotne osoby w Domu Pomocy społecznej. Pobyt jednej z nich finansowany 

jest w 70% przesz GOPS, natomiast pobyt drugiej finansuje rodzina. Na podstawie wyroku 

Sądu Rejonowego w Kolbuszowej GOPS wypłacił wynagrodzenie dla 3 opiekunów prawnych 

z terenu gminy. Na realizację tego zadania przekazywana jest dotacja celowa z budżetu państwa 

Wydziału Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

Usługi opiekuńcze są zadaniami własnymi gminy o charakterze obowiązkowym.  

Na terenie naszej Gminy 10 osób starszych, samotnych korzystało z specjalistycznych usług 

opiekuńczych realizowanych przez GOPS Dzikowiec. Osoby te ze względu na wiek, chorobę 

lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy osób drugich w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych. Usługi świadczone były przez pracowników GOPS w formie 

pomocy sąsiedzkiej, w ramach stażu oraz prac społeczno – użytecznych.  

Z Usług specjalistycznych dla dzieci chorych w tym z zaburzeniami psychicznymi 

(porażenie mózgowe, autyzm) korzystało 2 dzieci. Usługi te są zadaniem zleconym, 
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finansowanym w całości przez Wydział Polityki Społecznej, przyznawane są dla dzieci  

z zaburzeniami psychicznymi na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty neurologia lub 

psychiatry. Usługi te świadczą osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym 

(terapia pedagogiczna, logopeda, oligofrenopedagogika) i posiadające półroczny staż  w pracy   

z osobami w jednostkach specjalistycznych wymienionych w rozporządzeniu  

o specjalistycznych usługach opiekuńczych. W całości finansowane są przez Wojewodę 

Podkarpackiego Wydział Polityki Społecznej. 

W 2018 r. GOPS realizował program pn.: ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                                

współfinansowany przez Wojewodę Podkarpackiego w wysokości 80%. Z dożywiana  

w formie gorącego posiłku ogółem skorzystało 283 osoby, w tym: 

- 235 uczniów na terenie gminy Dzikowiec,  

- 34 uczniów w szkołach średnich poza gminą, 

- 14 osób starszych (posiłek dowożono do domu).  

Całkowity koszt  dożywiania wyniósł 311 747,00 zł z czego środki gminy to 63 747,00 

zł a dotacja Wojewody Podkarpackiego 248 000,00 zł. 

Ponadto GOPS Dzikowiec w 2018 r. realizował zadania określone zgodnie  

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej 

poprzez zatrudnianie asystenta rodziny. Problemy w realizacji funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych dotyczą trzech podstawowych aspektów: opieki i wychowania dziecka, 

prowadzenia gospodarstwa domowego oraz kształtowania wypełniania podstawowych ról 

społecznych. Nadmienić należy, iż w większości rodzin problemy dotyczą więcej niż jednego 

obszaru. Dominującym, poza problemem opiekuńczo – wychowawczym w rodzinie jest 

problem ubóstwa, połączony z bezrobociem i niepełnosprawnością. 

 

W 2018 r. ramach projektu konkursowego pn.: „Przeciw wykluczeniu społecznemu  

w Gminie Dzikowiec” został zatrudniony asystent rodziny, którego wynagrodzenie było 

finansowane ze środków Unii Europejskiej do 31.10.2018r. a od 01.09.2018r. w ramach 

środków współfinansowanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz ze 

środków własnych gminy. Asystent pomagał w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – 

wychowawczymi, prowadził parce z  8 rodzinami i 14 dziećmi. Dla rodzin z dziećmi  w wieku 

szkolnym udzielana była pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, asystent wspólnie  

z rodziną opracował plan działania, następnie wspólnymi siłami plan ten był realizowany,  

w razie potrzeby dokonywał w nim niezbędnych zmian. Asystent prowadził pracę z rodzinami  

i dziećmi udzielając porad psychologicznych, prowadząc z rodzinami treningi kulinarne, 

czystości, gospodarcze, konsultował się z wychowawcami dzieci. 

Asystent wspiera rodzinę w codziennych czynnościach, jakie wykonuje się w każdym 

domu: uczy przygotowywania wartościowych posiłków, robienia zakupów dostosowanych do 

budżetu domowego, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi, sprzątania  

i utrzymywania gospodarstwa domowego w czystości, dbania o higienę i schludny wygląd. 

Poprzez swoją pracę stara się wpajać, rozwijać i utrzymywać umiejętność rozwiązywania 

problemów, radzenia sobie w sytuacjach stresujących, kryzysowych. Przekazuje swoją wiedzę 

na temat odpowiedniego wychowywania dzieci, daje wskazówki, uczy całą rodzinę aktywnie 

spędzać czas. Wdraża w rodzinę posiadanie potrzeby aktywnego życia w społeczeństwie, bez 

niepotrzebnej izolacji i pozostawania na marginesie, skutecznej komunikacji. Wspiera 

bezrobotnych rodziców w działaniach zmierzających do zmiany statusu na rynku pracy – 

pomaga w znalezieniu odpowiednich warsztatów, kursów zawodowych, przygotowuje do 

rozmów kwalifikacyjnych, pomaga przygotować dokumenty aplikacyjne do pracy. Asystent 

stara się stwarzać w rodzinie takie warunki, by dzieci nie powielały złych wzorców 
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rodzicielskich, by miały szansę na rozwój. Proponuje więc dzieciom udział w różnych zajęciach 

dodatkowych dostosowanych do posiadanych zainteresowań, talentów, pomaga w razie 

trudności w nauce i uczy tego rodziców. Asystent regularnie konsultuje się z pracownikiem 

socjalnym, któremu zgłasza różne uwagi i potrzeby rodziny. Kiedy obejmuje wsparciem 

rodzinę, z której odebrano dziecko, regularnie konsultuje się z koordynatorem pieczy 

zastępczej. Współpracował z kuratorami społecznymi, pomagał w realizacji zadań 

edukacyjnych. Motywował rodziców nadużywających alkoholu do leczenia odwykowego,                             

i prowadził negocjacje i wsparcie dla rodzin. Kierował i ustalał terminy wizyt 3 dzieci  ze 

specjalistami w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolbuszowej. 

Uczestnictwo w poradni Logopedycznej 1 dziecka, Organizował spotkania mikołajkowe dla 

dzieci. Towarzyszył klientom w wizytach lekarskich z dziećmi. Umawianie wizyt w Poradni 

Ortopedycznej, Konsultacje z wychowawcami, motywowanie matki do zaspokajana innych 

potrzeb oprócz bytowych dzieci. Monitorowanie uczestnictwa w zajęciach szkolnych w szkole 

specjalnej 1 dziecka. Monitowanie pobytu 16 letniego dziecka w  szkole podstawowej na  

terenie gminy po rezygnacji ze szkoły Hufca Pracy. Liczba rodzin objętych asystą utrzymuje 

się na poziomie z roku ubiegłego. 

 

W 2018 r. GOPS kierował osoby do uczestnictwa w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Spiach, i zostało wydane 40 skierowań dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

wymagających wsparcia i uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Środowiskowy Dom 

Samopomocy. Z terenu gminy  Dzikowiec uczestniczy 29 osób, z Gminy Majdan Królewski  9 

osób, z Gminy Cmolas 2 osoby.   

Ponadto w 2018 r. zorganizowano bezpłatne kolonie letnie dla 15 dzieci, w tym czworo 

dzieci rodziców o niskich dochodach zostało wysłane na kolonie sfinansowane przez 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie do Ośrodka Kolonijno – Wypoczynkowego w Rzucewie nad 

morzem w okresie od 26.07.2018r. do 08.08.2018r. Sześcioro dzieci rolników opłacających 

KRUS uczestniczyło w Kolonii Organizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo- 

Wychowawczych w Krasnymstawie Stawie w Łazach również nad morzem w okresie od 

24.07.2018r. do 03.08.2018r. Pięcioro dzieci uczestniczyło w kolonii w Ośrodku Jeździeckim 

Mustang w Weryni „Wakacje warsztaty jeździeckie dla dzieci i młodzieży”.  

GOPS współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Kolbuszowej, z Ośrodkami 

Zdrowia w Dzikowcu, Wilczej Woli i Lipnicy, ze szkołami na terenie gminy oraz z Gminną 

Komisją rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

GOPS współpracował w 2018r. z Kościołem Katolickim oraz Caritas Sandomierską  

w celu pozyskania żywności dla mieszkańców naszej gminy w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z EFS  pomocy 

najbardziej potrzebującym na terenie gminy Podprogram 2018r., dzięki czemu zostały wydane 

skierowania dla 332 rodzin tj.: 1172 osób, które otrzymały 21 produktów w ciągu roku. 

Produkty były wydawane przez działające na terenie gminy Koła Gospodyń Wiejskich  

w czterech punktach OSP: w Dzikowcu, w Lipnicy, w Kopciach i w Wilczej Woli/Spiach. 

GOPS zajmował się zamówieniem i transportem żywności, a także przygotowaniem 

dokumentacji – tj.: karty do wydawania żywności, sprawozdania, prowadzenie kart 

magazynowych oraz powiadamianie osób o działaniach  warsztatowych. 

GOPS współpracował także z Fundacją Rozwoju Regionalnego „SERCE”  

w Kolbuszowej, która pomaga podopiecznym z terenu gminy Dzikowiec w formach  

rzeczowych w zakresie drobnych remontów oraz w formie paczek  żywnościowych na święta 
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Wielkanocne i Bożego Narodzenia i zostały obdarowane 30 rodzin najbardziej ubogich   

i samotnych z terenu gminy. Także co roku otrzymujemy z tej Fundacji 6  tortów na komunie, 

6 biblii i 6 bonów na kwotę 50 zł  dla  6 dzieci z rodzin najuboższych z okazji I Komunii Świętej 

tj. w każdej miejscowości po 1 dziecku. Co roku organizujemy  „Mikołajki” dla dzieci z rodzin 

objętych asystentura.  

Przy współpracy z Środowiskowym Domem Samopomocy w Spiach w 2018 r. po raz 

kolejny została zorganizowana Wigilia dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych  

z terenu gminy Dzikowiec.  Pracownicy socjalni pomogli w organizacji i zachęcali osoby 

starsze do uczestnictwa w wigilii. Samochodem służbowym GOPS zostało przywiezione na 

spotkanie kilka osób, aby mogli wziąć udział we wigilii. Zaś pracownicy ŚDS zapewnili 

mieszkańcom posiłek wigilijny i obsługę. Spotkanie odbyło się w budynku wielofunkcyjnym 

OSP w Dzikowcu. Wzięło udział około 70 osób, Władze Gminy, Ksiądz Proboszcz, 

przewodniczący Rady Gminy, Dyrektor SCK oraz uczestnicy Klubu SENIORA z Dzikowca. 

Wszyscy uczestnicy połamali się opłatkiem, spożyli posiłek wigilijny a następnie kolędowali 

pieśniami bożonarodzeniowymi. 

GOPS Dzikowiec pomaga również rodzinom z terenu gminy poprzez zbiórkę odzieży, obuwia 

używanego, sprzętu gospodarstwa domowego, mebli a także od kilku lat zbieramy nakrętki dla 

dzieci niepełnosprawnych.  

Pomagamy rodzinom i umawiamy dzieci do poradni specjalistycznych, pomagamy w zakupach                            

w sklepach spożywczych osobom niezaradnym życiowo. 3 osobom nadużywającym alkohol                                

a posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności przekazujemy środki pieniężne 

poprzez fakturę do sklepu, celem zapobieżenia marnotrawieniu pieniędzy.  

W roku ubiegłym częściowo dofinansowaliśmy drobny remont mieszkania 1 podopiecznego ze 

środków GOPS. Zakupiliśmy opał dla 11 podopiecznych samotnych i niepełnosprawnych, 

dofinansowaliśmy zakup pralki, zakup odzieży i obuwia dla dzieci 

W 2018r. w ramach współpracy  z Powiatowym Biurem Pracy w Kolbuszowej: 

– 3 osoby zostały przyjęte do GOPS na staż w tym 2 osoby na opiekunkę domową  

w ramach usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych i tą 

pomocą było objęte 4 osoby starsze.  

– 4 osoby w ramach prac społeczno-użytecznych organizowanych przez Gminę 

Dzikowiec we współpracy z PUP Kolbuszowa wykonywały parce w formie usług 

opiekuńczych u osób chorych i niepełnosprawnych ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności u kolejnych 4 osób starszych,  

– 3  osoby w ramach trójstronnej umowy z Fundacją MutiRegion Dębica zostały 

zatrudniona w GOPS Dzikowiec ramach 8-cznego stażu i opiekowały się 6 osobami 

starszymi i niesamodzielnymi z terenu gminy. 

 

Ponadto GOPS Dzikowiec we współpracy z Fundacją MutiRegion Dębica jako projekt 

finansowany przez EFS  pomagał osobom bezrobotnym, biernym zawodowo po 30 roku życia 

w podjęciu zatrudniana na terenie gminy w formie stażu; 

 

- Urząd Gminy Dzikowiec  zatrudnił 3 osoby  na stanowisko – robotnik gospodarczy, 

- Szkoła podstawowa w Dzikowcu zatrudniała 2 osoby na stanowisko – pomoc wychowawcy, 

- Szkoła Podstawowa w Lipnicy zatrudniała 2 osoby na stanowisko – pomoc wychowawcy, 
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- Szkoła Podstawowa w Kopciach zatrudniała 2 osoby na stanowisko – pomoc wychowawcy, 

- Szkoła Podstawowa Wilczej Woli – zatrudniła 1 osobę w ramach 8 m-czego stażu jako 

opiekun dziecka niepełnosprawnego   

- ŚDS Spie – zatrudnił 2 osoby w ramach 8 miesięcznego stażu jak opiekun osoby 

niepełnosprawnej, 

- 1 osoba podjęła staż 8 miesięczny w Zakładzie Fryzjerskim w Dzikowcu, 

- 1 osoba podjęła staż 8 miesięczny w Sklepie Spożywczym w Cmolasie,  

- 1 osoba podjęła staż 6 miesięczny w SCK Dzikowiec, 

- 1 osoba podjęła staż 3 miesięczny w Klubie Dziecięcym w Lipnicy. 

Łącznie 26 osób z terenu gminy Dzikowiec w 2018r. podjęło zatrudnienie w ramach stażu oraz 

jako zobowiązanie po stażowe 3 miesięczne zatrudnienie na pól etatu. 

  

22.3.2. Powody przyznania pomocy w 2018 roku. 

Ubóstwo jest głównym powodem przyznawania pomocy. 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 wynosi 701 zł lub osoby w rodzinie – 528 zł. Innymi powodami przyznania 

pomocy są przede wszystkim: długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, niepełnosprawność 

(dane z ostatnich lat przedstawia tabela poniżej). 

 
 

Lp. Rodzaj sytuacji życiowej 2018 r. 

  Ogółem Osoby w 

  rodziny rodzinach 

1. Ubóstwo 100 386 

2. Bezdomność 1 1 

3. Potrzeba ochrony macierzyństwa 58 339 

    

 w tym:   

 wielodzietność 56 328 

4. Bezrobocie 71 291 

5. Niepełnosprawność 81 276 

6. Długotrwała lub ciężka 86 299 

 choroba   
7. Bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa 

domowego  

w tym: 

  

83 21 

rodziny niepełne 

 

rodziny wielodzietne 

16 

 

1 

57 

 

9 

8. Przemoc w rodzinie 4 16 

9. Alkoholizm 6 11 

10. Narkomania  0 0 

11. Trudności w przystosowaniu do życia 

po opuszczeniu zakładu karnego 4 9 

12. Zdarzenie losowe 0 0 

13. Sytuacja kryzysowa  9 29 

   
Źródło: Opracowanie własne  z danych GOPS w Dzikowcu  
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22.3.3. Świadczenia niepieniężne 

1) Praca socjalna świadczona jest dla 197 rodzin z terenu gminy. 

Świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej jest zadaniem własnym gminy o charakterze 

obowiązkowym i nie jest uzależnione od posiadanego przez osobę, rodzinę dochodu. Praca 

socjalna jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 

społecznym. Prowadzona jest: z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich 

aktywności i samodzielności życiowej, GOPS Dzikowiec w 2018r. oprócz wypłacania zasiłków 

prowadził pracę socjalną jako działalność  mająca na celu pomoc  osobom i rodzinom we 

wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w  społeczeństwie poprzez 

pełnienie odpowiednich ról  społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

Praca socjalna związana była z udzielaniem wsparcia psychologicznego i prawnego oraz pomoc 

w sprawach urzędowych dla osób bezrobotnych, niezaradnych życiowo, chorych, w trudnej 

sytuacji materialnej, psychicznej a także  osobom starszym w kierowaniu do zakładów 

opiekuńczo-leczniczych czy DPS. 

 

2) Kontrakt socjalny – dla 5 osób. Praca socjalna może być świadczona w oparciu  

o kontrakt socjalny, a więc umowę dwustronną zawieraną w formie pisemnej przez 

pracowników socjalnych z osobami korzystającymi z pomocy społecznej. 

Celem kontraktu jest ustalenie najbardziej skutecznej drogi wyjścia rodziny z trudnej sytuacji, 

w jakiej się znalazła, poprzez określenie zobowiązań i uprawnień stron. Zawarcie kontraktu 

socjalnego zmusza klienta do aktywnego uczestnictwa osoby w rozwiązywaniu i poprawie 

własnej trudnej sytuacji życiowej, a pracownikowi socjalnemu daje możliwość ocenienia 

efektów pracy, skuteczności kontraktu i korygowania określonych celów. Ustawa o pomocy 

społecznej określa skutki odmowy zawarcia kontraktu i niedotrzymania jego postanowień przez 

świadczeniobiorcę.  

 

3) Poradnictwo specjalistyczne 

Obejmuje w szczególności poradnictwo prawne (udzielanie informacji z zakresu prawa 

rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, psychologiczne (wspieranie rodzin  

i mobilizowanie do udziału w  terapii) oraz rodzinne (obejmuje problemy funkcjonowania 

rodzin, opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną). 

Prowadzona była działalność konsultacyjno– doradcza w zakresie: 

– przekazywania informacji o istniejących możliwościach uzyskania pomocy lub wsparcia; 

– wspierania rodzin w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej; 

– kierowania do poradni psychologicznych na terenie powiatu  w sytuacjach kryzysowych; 

– poradnictwa i pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz osobom uzależnionym 

od alkoholu. 

 

4) Interwencja kryzysowa 

Jest to zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących  

w stanie kryzysu. W tym wypadku dochód nie stanowi kryterium, od którego uzależnia się 

korzystanie z interwencji. Jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności 

samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan 

chronicznej niewydolności psychospołecznej. W ramach tej pomocy udziela się  

w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia dostępnego w powiecie  

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Niwiskich czynnego całodobowo. Przemoc w rodzinie 
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jako działania zespołu interdyscyplinarnego  w celu zapewnienia pomocy i bezpieczeństwa 

rodzinie. 

 

Od 30 czerwca 2017 r. działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołany zarządzeniem Wójta, w skład którego  

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

naszej gminy, są to przedstawiciele: 

 

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych, 

3. Policji, 

4. Szkół z terenu gminy,  

5. Służby Zdrowia,  

6. Sądu Rejonowego w Kolbuszowej,  

7. Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „ PRZYSTAŃ”, 

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego 

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

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych są zobowiązani do 

zachowania poufności w sprawach prowadzonych przez ZI i GR.   

W ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Dzikowcu odbyło się 4 

posiedzenia, z których zostały sporządzone protokoły tj. co najmniej jedno spotkanie ZI raz na 

kwartał. W roku 2018 do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 19 

Niebieskich Kart z tego: 

– 18 Niebieskich Kart - z Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej 

– 1 Niebieska Karta - z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołał w 2018 r. – 9 Grup Roboczych w celu 

rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.  

Grupy robocze działają zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r.  

w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”  (Dz. U. 

z 2011r. Nr  209 poz.1245). 

Łącznie w 2018 r. pracowało – 21 Grup Roboczych tj. 9 powołanych w 2018 r. oraz 12  

powołanych w latach wcześniejszych w celu prowadzenia procedury Niebieska karta. Łącznie 

działaniami objętych jest 19 rodzin, w których występuje zjawisko przemocy w rodzinie.  

W 2018 r. dotkniętych przemocą w rodzinie było ogółem 30 osób, w tym 21 kobiet, 5 mężczyzn 

oraz 4 dzieci.   

W 2018 r. Grupy Robocze w ramach realizacji swoich zadań sporządziły 14 Niebieskich Kart 

C, oraz  9 Niebieskich Kart. 

 W 2018 r. zakończono 14 postępowań  w ramach procedury Niebieska Karta na podstawie 

przepisów rozporządzenia. Z tego: 

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

14 w związku ze stwierdzeniem  ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego 
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przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po 

zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy,  

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

0 w związku ze stwierdzeniem rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania 

działań.  

W 2018r. Grupy Robocze odbyły 91 posiedzeń, z których zostały sporządzone 

protokoły. 

W 2018r. ponadto  zostało złożone prze ZI – 7 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej  

w Kolbuszowej o powzięciu podejrzenia o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu  

z użyciem przemocy w rodzinie. 

Tematem spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego było omówienie działań 

podejmowanych przez Grupy Robocze w ramach procedury Niebieska Karta w rodzinach 

dotkniętych zjawiskiem przemocy. Przedstawiono i omówiono otrzymane przez Zespół 

Interdyscyplinarny Niebieskie Karty. Na posiedzeniach zespołu  Przewodniczący informował 

członków ZI o zakończonych działaniach Grup Roboczych. Przekazano członkom ZI procedery 

postepowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie, 

materiały instruktażowe, zalecenia do osób realizujących zadania przemocy oraz tematy 

związane z diagnozą z przemocy na terenie gminy.     

Ponadto analizowano realizację postanowień Gminnego Programu Przeciwdziałania 

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

2017-2022 . Zgodnie z w/w programem podmioty realizujące zadania są obowiązane co roku 

przedkładać informacje o podjętych działaniach w celu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Z analizy informacji wynika, iż na terenie szkół podstawowych i w gimnazjach  realizowano 

działania objęte programem poprzez opracowanie  : 

– programów wychowawczo – profilaktycznych: Stop – Agresji, Radzę sobie z trudną 

sytuacją, Spójrz inaczej, 

– organizowane konkursów  na temat: Jak pokonać agresję w szkole, jak radzić sobie  

z przemocą, moja szczęśliwa rodzina,  za co cenie moich rodziców, Nie! dla przemocy, 

– porady z psychologiem,  

– propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich,  

– zapobieganie złym szachowaniom wśród młodzieży, uświadamianie dzieci i młodzieży  

o negatywnych skutkach nadmiernego oglądania telewizji, gier komputerowych, 

cyberprzemocy, 

– na lekcjach wychowawczych filmy edukacyjne, pogadanki, dyskusje na temat 

przemocy w różnych środowiskach oraz podanie informacji gdzie szukać pomocy, 

– Kontrola czasu wolnego – uczulanie rodziców na  dokładniejsza kontrolę czasu wolnego 

dziecka, ograniczanie używania telefonów komórkowych, wywiadówki z rodzicami, 

wspieranie wolnego czasu poprzez zabawę, gry, sport,  

– wspieranie zdrowego stylu życia, wyjazdy dzieci i rodziców na zawody sportowe,  

 

22.4. Grupy Robocze  

Grupy robocze zajmują się rozwiązywaniem problemów związanych z występowaniem 

przemocy w indywidualnych przypadkach, według procedury Niebieskiej Karty. Dokonują 

analizy sytuacji rodzinnej – wypełniając formularz Niebieska Karta – C, z osobą wobec, 
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której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą oraz Niebieska Karta – D, z osobą 

wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie 

Do zadań Grup Roboczych należy: 

1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 

przemocy w rodzinie. 

2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy. 

3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 

przemocy oraz efektów tych działań. 

4. Przekazywanie dokumentacji z pracy grup roboczych do Prokuratury Rejonowej lub 

Komisariatu Policji w momencie podejrzenia popełnienia przestępstwa przemocy w celu 

wykorzystania do prowadzonych postępowań w indywidualnych przypadkach. 

22.4.1. Najczęstsze działania Grup Roboczych i efekty tych działań 

Działania podjęte przez grupę roboczą wobec 30 ofiar przemocy: 

 Objęcie ofiar przemocy monitoringiem, pracą socjalną, poradnictwem, sprawdzaniem 

stanu bezpieczeństwa przez członków grupy. 

 Motywowanie do skorzystania z pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej 

większość osób uwikłanych w przemoc uzyskało numery telefonów do instytucji dla 

osób uwikłanych w przemoc.  

 Kierowanie do konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy  w PCPR,  

 Objęcie pomocą finansową ze strony GOPS. 

 Przekazanie adresów oraz niezbędnych numerów telefonów dla osób uwikłanych  

w przemoc. 

 Wystąpienie z wnioskiem do Sadu o wgląd w sytuację rodziny 

 Złożenie zawiadomień do Prokuratury o podejrzeniu przemocy w rodzinie 

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

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

nadużywających alkohol. 

 

Działania podjęte przez Grupę Roboczą wobec 4  dzieci doświadczających 

przemocy i będących świadkami przemocy: 

 objęcie dzieci monitoringiem oraz sprawdzanie stanu bezpieczeństwa przez   członków 

grupy. 

 przydzielanie asystenta rodziny 

 kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

 złożenie wniosku do Sadu rejonowego o wgląd w sytuację rodziny dziecka.  

 pozyskanie opinii z placówek oświatowych na temat sytuacji szkolnej dzieci    

 udzielenie informacji o możliwości skorzystania z pomocy innych instytucji.  

 objęcie  pracą socjalną, poradnictwem oraz wsparciem.    

 propozycja skorzystania z indywidualnej pomocy psychologicznej. 
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Działania podjęte przez Grupę Roboczą wobec 19 sprawców przemocy: 

Członkowie Grup Roboczych monitorują sytuację rodzin w których występuje przemoc, 

Wyjeżdżają do miejsca zamieszkania sprawcy, przeprowadzają rozmowy pouczające. 

Motywują do leczenia odwykowego, oraz zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie, 

ponadto informują o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy w rodzinie. Podjęte 

działania wobec sprawców przemocy to: 

 kierowanie wniosków  na Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego w Poradni Leczenia Uzależnień 

kierowanie osób podejrzanych o stosowanie przemocy do udziału w grupie korekcyjno- 

edukacyjnej w powiecie 

 zawiadomienie do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

 kierowanie do poradni uzależnień celem określenia stopnia uzależnienia. 

 informowanie o działających klubach AA i uczestnictwie w mitingach. 

 

22.5. Karta Dużej Rodziny 

KDR jest działaniem prowadzonym przez GOPS z zakresu administracji rządowej zleconej.  

W 2018 r. Kartę Dużej Rodziny wydano dla 109 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. Nowością jest, iż w roku 

bieżącym 2019 mogą otrzymać kartę dużej rodziny rodzice, którzy kiedyś mieli na wychowaniu 

3 dzieci. Ponadto w ramach  porozumień zawartych z Gmina Kolbuszowa i Krytą pływalnią  

w Kolbuszowej skorzystało ze zniżek 30% wejścia na basen – 454 osoby z terenu gminy co 

kosztowało Gminę Dzikowiec 1326,33 zł za rok 2018r.  

 Na terenie województwa podkarpackiego działa 522 firm respektujących Kartę Dużej 

Rodziny, szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.rodzina.gov.pl 

wyszukiwanie partnerów KDR. 

W powiecie Kolbuszowskim  KDR respektują:  

1. Oddział 1 Bank PKO SA w Kolbuszowej ul. Plac Wolności 56, 

2.  ORLEN ul. Tarnobrzeska 128 Kolbuszowa, 

3. Bank Zachodzi WDK Placówka Partnerska nr 1 ul. Plac Wolności 9  Kolbuszowa,  

4. Salon PLEY ul. Ruczki 10/2 Kolbuszowa. 

 

 Niektóre firmy w województwie podkarpackim to: 

1. Kryta Pływalnia w Sokołowie Małopolskim ul. Pileckich 5,  

2. T-Mobile S.A al. Piłsudskiego 44 Rzeszów,  

3. Centra Fantazja Sp, ul. Piłsudskiego 44 Rzeszów,  

4. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Biuro Regionalne Rzeszów ul Sokoła 4,  

5. Bank Deutsche Polska SA Oddział Rzeszów ul Rejtana 49/8,  

6. ELA DENT Gabinet Stomatologiczny Rzeszów ul. Ofiar Katynia 3a, 

7. EUREKA Zespół Szkół ul. Okulickiego 20 Baranówka,  

8. Kino HELIOS ul. Al. Piłsudskiego Rzeszów,  

9. Sklep Sportowy „Martens Sport „ w wszystkich  Galeriach Rzeszów,  

http://www.rodzina.gov.pl/
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10. Sklep spożywczy „Piotr i Paweł „  w wszystkich  Galeriach Rzeszów. 

11. Lokalna Karta Dużej rodziny Kolbuszowa i Cmolas realizowana od 01.01.2018r. 

 

22.6. Świadczenia  rodzinne 

 Na ten cel wydatkowano kwotę 3.061.188,22 zł tj. na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, 

zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłki pielęgnacyjne fundusz 

alimentacyjny. Wydano 914 decyzji przyznających świadczenie dla 968 wniosków. Poniżej  

w tabeli przedstawiono dane:  

      Forma  wypłaconych świadczeń rodzinnych dla  

rodzin spełniających kryterium dochodowe 

określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych 

tj.674zł, z osoba niepełnosprawną 764zł 

LICZBA OSÓB  

OTRZYMUJĄCYCH  

ŚWIADCZENIA 

RODZINNE 

KWOTA 

WYPŁCONYCH 

ŚWIADCZEŃ 

w zł 

Liczba złożonych wniosków  o zasiłki rodzinne wraz  

z dodatkami oraz na zasiłki pielęgnacyjne, SZO, ZDO, 

968 - 

Liczba przyznających decyzji administracyjnych 

prawo do świadczenia rodzinnego i dodatków , w tym 

świadczenia , zasiłki pielęgnacyjne, SZO, ZDO, 

wydanych przez GOPS 

914 - 

Liczba wydanych odmownych decyzji 

administracyjnych przez GOPS dot. świadczeń 

rodzinnych 

54  - 

Zasiłki rodzinne    

 oraz  dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu w tym :   

- urodzenia dziecka  

808 

 

37 

971 716,00 

466 042,00 

36 260,00 

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z  

   urlopu wychowawczego 

15 41 970,00 

- samotnego wychowywania 22 44140,00 

-  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 32 31067,00 

-  rozpoczęcia roku szkolnego  532 49 005,00 

- dojazdu do szkoły + zamieszkanie  233 102 660,00 

- wychowywania dziecka w rodzinie  wielodzietnej  166 160 940,00 

Łącznie zasiłki wraz z dodatkami   1.437.759,00 

Zasiłek pielęgnacyjny 205 344 709,00 

Świadczenia pielęgnacyjne dla dzieci 20 354 480,00 

Świadczenie pielęgnacyjne dla dorosłych 27 314 152,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 33 148 786,00 

Zasiłek dla opiekuna 34 142 406,00 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka  64 64 000,00 

Świadczenie rodzicielskie 31 146 942,00 

Świadczenie „Za życiem” 0                       0 

Fundusz alimentacyjny 28 110 168,00 

Liczba dłużników alimentacyjnych  11                          - 

Liczba osób na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za 

osoby pobierające  specjalny zasiłek opiekuńczy, 

świadczenie pielęgnacyjne, ZDO 

35           23 228,00 
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Liczba osób zgłoszonych na ubezpieczenie  emerytalno-

rentowa od osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 

67          146 020,00 

 

  Kryteria dochodowe  do uzyskania świadczeń rodzinnych wynoszą:     

 kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego - 674 zł , 

 kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego  z osoba niepełnosprawną w rodzinie  - 

764 zł   
 

     Wysokość zasiłku rodzinnego od 01 listopada 2018 r. wynosi : 

 zasiłek rodzinny na dziecko do 5 roku życia – 95 zł 

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

124 zł 

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

życia  - 135 zł  

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

więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. 

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

 dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 

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

 dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 

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

110 zł, 

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

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

 zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł  

 

22.7.  Świadczenia wychowawcze 

W 2018 r. wydatkowano na świadczenia wychowawcze kwotę 5. 036 535,78 zł dla 441 

rodzin. Kryteria dochodowe do uzyskania świadczenia wychowawczego wynoszą: 

1. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny  

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. A jeżeli członkiem rodziny 

jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze 

dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł 

netto. 

2. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze  na drugie dziecko przyznaje się 

świadczenie bez obliczania dochodu rodziny. Wydano 481 decyzji przyznających 

świadczenie wraz z decyzjami zmieniającymi. 

 

 

 

22.8. Świadczenia „DOBRY START”  

GOPS w ramach programu „Dobry Start” wydatkował  246 140,00 zł  dla 794 uczniów 

na rozpoczęcie roku szkolnego bez kryterium dochodowego.  
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L.p.  Forma  wypłaconych świadczeń 

wychowawczego dla  rodzin  z terenu gminy 

Dzikowiec 

LICZBA 

 

1.  Liczba złożonych wniosków o ustalenia prawa do 

świadczenia wychowawczego z tego : 

- złożonych drogą  elektroniczną . 

499 

 

34 

2. Liczba wniosków złożonych o świadczenie 

wychowawcze w ramach koordynacji 

zabezpieczenia społecznego do ROPS Rzeszów  

 

 

15 

3. Liczba  przyznających decyzji administracyjnych 

prawo do świadczenia wychowawczego wydanych 

przez GOPS 

 

481 

4. Liczba przyznających decyzji administracyjnych  

prawo do świadczenia wychowawczego wydanych 

przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki   

w  Rzeszowie  

 

12 

5. Liczba odmownych decyzji administracyjnych dot. 

świadczenia wychowawczego  wydanych przez 

GOPS. 

 

3 

6. Liczba rodzin mających ustalone prawo do 

świadczenia wychowawczego na dziecko: 

- w tym liczba rodzin do świadczenia 

wychowawczego  na I dziecko, gdy członkiem 

rodziny jest dziecko niepełnosprawne z dochodem 

do 1200 zł, 

-w tym liczba rodzin z ustalonym świadczeniem 

wychowawczym  na I dziecko, które jest jedynym 

dzieckiem w rodzinie z dochodem do 800 zł 

441 

 

 

25 
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7. Liczba rodzin mających ustalone prawo do 

świadczenia wychowawczego na  I dziecko   

i kolejne z dochodem rodziny do 800 zł. 

 

375 

8. Liczba rodzin mających ustalone prawo do 

świadczenia wychowawczego na  I dziecko   

i kolejne z niepełnosprawnością z dochodem rodziny 

do 1200 zł . 

 

25 

9. Liczba rodzin mających ustalone prawo do 

świadczenia wychowawczego na II dziecko 

i kolejne bez dochodu  

 

106 

10. Liczba dzieci otrzymujących świadczenie 

wychowawcze na terenie gminy w tym: 

-  w formie pieniężnej  

- w formie rzeczowej  

8730 

 

829 

1 

13. Liczba świadczeń Dobry Start  794 
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23. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 

23.1. Podstawa działania 

Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu  prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Uchwały 

Nr XVI/89/99 Rady Gminy Stary Dzikowiec z dnia 17 grudnia 1999 r. oraz Uchwały 

Nr VI/42/2011 z dnia 9 marca 2011r.  

Zgodnie z powyższą uchwałą przedmiotem  działalności zakładu jest: 

 zarządzanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i urządzeń 

komunalnych stanowiących własność komunalną gminy Dzikowiec 

 utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami. 

 organizowanie usuwania płynnych odpadów komunalnych ze zbiorników 

bezodpływowych 

 budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z urządzeniami 

 remontu i  modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z urządzeniami, 

 nadzór nad wykonywaniem przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych  

 wykonywanie innych doraźnych robót bądź usług zleconych przez Wójta.  

 

W ubiegłym roku  w zakładzie zatrudnionych było 7 pracowników w tym 6 mężczyzn 

i jedna kobieta.  

 

23.2. Finanse Zakładu Usług Komunalnych 

Przychody w ubiegłym roku zostały zaplanowane w wysokości 1 174 161 zł, z czego 

wykonano je na koniec okresu obrotowego w 98 %, natomiast koszty na poziomie 1 171 893 zł 

wykonano w 99 %.  

W skład przychodów weszły głównie: 

- należności za wodę i kanalizacje  wykonane w 98 % 

- dotacja przedmiotowa do wody i ścieków  otrzymana w 100 % 

Na koszty złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, materiały, energia, 

opłaty i składki, usługi remontowe i obce.  

Z dotacji celowej zakupiono pompę zatapialną do przepompowni głównej w Mechowcu 

na kwotę – 33 059,99 zł oraz dokonano wymiany opomiarowania tlenu na oczyszczalni ścieków 

w Wilczej Woli na kwotę 18 300 zł. Łączna kwota otrzymanej dotacji wyniosła – 18 299,99 zł. 



 

90 

 

23.3. Opłaty 

Zgodnie z decyzją z dnia 27.04.2018r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - RZ.RET.070.4.15.2018.MK, 

dnia 29 maja 2018 roku zostały wprowadzone nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Dzikowiec na kolejne 3 lata. 

Wprowadzenie nowych taryf było konsekwencją zmiany przepisów, ponieważ 

27 października 2017 r. Sejm uchwalił przepisy nowelizujące ustawę o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą sposobu przygotowania, opiniowania 

i uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przygotowania 

wniosków taryfowych (w szczególności wprowadzenie obowiązku przygotowania wniosku na 

okres 3 lat) a także zmiany organu regulacyjnego w sprawie zatwierdzania taryf. 

Przed 12 grudnia 2017 r. organem regulacyjnym, który dokonywał zatwierdzenia taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków była rada 

gminy. Wniosek taryfowy był kierowany przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne 

do wójta, a ten po przeprowadzeniu weryfikacji przedstawionych kalkulacji przekazywał 

sprawę do rady, która zatwierdzała taryfy w formie uchwały. 

Zgodnie z założeniami nowelizacji z 27 października 2017 r. doprowadzono do 

rozdzielenia funkcji właścicielskich i regulacyjnych. W efekcie po 12 grudnia 2017 r. rady 

gmin nie mogą podejmować uchwał w sprawie zatwierdzania taryf lub przedłużania 

obowiązywania dotychczasowych taryf. 

Wprowadzony został nowy organ regulacyjny- dyrektor regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do jego kompetencji 

należy między innymi ocena projektu taryfy, analiza warunków ekonomicznych działalności 

przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego oraz zatwierdzenie taryfy (lub odmowa 

zatwierdzenia ze wskazaniem elementów wymagających poprawienia).  

 

Podsumowując: 

a)    wnioski w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków nadal są przygotowywane przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, 

b)    zmianie uległ okres na jaki opracowuje się taryfę- wcześniej 1 rok, teraz 3 lata, 

c)    zmienił się sposób przygotowania wniosku oraz niektóre kryteria ustalania 

niezbędnych przychodów- nowe rozporządzenie 

d)    zmianie uległ organ, do którego składa się wniosek taryfowy- wcześniej rada 

gminy, obecnie  dyrektor  regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego     Wody Polskie, 

e)    zmianie uległa forma zatwierdzenia taryf- wcześniej uchwała, teraz decyzja 

administracyjna, 
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f)    nie ma już możliwości wejścia taryfy z mocy prawa, brak możliwości przedłużenia 

obowiązywania  dotychczasowych taryf, 

g)    w określonych przypadkach organ regulacyjny może ustalić dla przedsiębiorstwa 

wodociągowo- kanalizacyjnego taryfę zastępczą, 

h)    kolejnym krokiem dostosowania do nowych przepisów jest przygotowanie nowych 

projektów  regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków (można 

bazować na obecnych regulaminach, jednak należy przejść przez ustawową 

procedurę: analiza przez radę gminy, opinia organu regulacyjnego, uchwała rady 

gminy). 

 

Tabela 1. Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę 

L.p. Rodzaj cen i stawek 

opłat 

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę 

(netto) 

W okresie od 

29-05-2018 do 28-05-

2019 

W okresie od 

29-05-2019 do 

28-05-2020 

W okresie od 

29-05-2020 do 

28-05-2021 

 

1 

 

Cena wody (zł/m3) 

 

4,61 

 

4,63 

 

4,79 

 

2 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

(zł/m-c) 

 

4,00 

 

4,00 

 

4,00 

 

Tabela 2. Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków 

L.p. Rodzaj cen i stawek 

opłat 

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie 

ścieków (netto) 

W okresie od 

29-05-2018 do 28-05-

2019 

W okresie od 

29-05-2019 do 

28-05-2020 

W okresie od 

29-05-2020 do 

28-05-2021 

 

1 

Cena usługi 

odprowadzania 

ścieków (zł/m3) 

 

4,68 

 

4,77 

 

4,82 

 

2 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

(zł/m-c) 

 

4,19 

 

4,19 

 

4,19 
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Rada Gminy na podstawie art. 24 pkt 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ustaliła Uchwalą nr XXXVII/213/2017 z dnia 

15 listopada 2017 r. dopłatę z budżetu gminy – dotacje przedmiotową dla ustalonych cen za 

wodę i ścieki na 2018 r. 

W związku z przedmiotowa uchwałą ustalono dopłatę do 1 m3: 

-  wody w wysokości – 1,00 zł  

- ścieków w wysokości – 0,68 zł  

W konsekwencji dopłat mieszkańcy gminy płacili za 1 m3 zakupionej  wody – 3,61 zł 

netto, a za 1 m3 ścieków – 4,00 zł netto.  

Przypomnijmy, iż w dniu 12 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 

27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2180 ). Zgodnie z art. 

8 ust. 1 ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy przedsiębiorstwa 

wodociągowo - kanalizacyjne opracowują i przedstawiają radom gmin projekty regulaminów 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Termin ten zatem upłynął w dniu 12 czerwca 

2018 r. Zakład przedłożył projekt o którym mowa dnia 11 czerwca 2018 r., natomiast  Rada 

Gminy Uchwałą Nr XLV/251/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. przekazała go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu dnia 12 lipca 2018 r., powiadamiając o tej czynności jednocześnie 

Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu.  

Organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy i wydaje, w drodze postanowienia, na które 

służy zażalenie, opinię nie później niż w terminie miesiąca od dnia doręczenia tego projektu. 

Po uzyskaniu opinii organu regulacyjnego, rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków.  

Pismem z dnia 09 października 2018 r. znak : RZ.RET.070.4.110.2018.MK Dyrektor 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie wydał postanowienie w którym przedstawił opinię do projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętego Uchwałą Rady Gminy Dzikowiec.  

Dopiero po uzyskaniu opinii organu regulacyjnego, Rady Gminy może uchwalić 

regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Następnie rada gminy przekazuje 

wojewodzie uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz 

z opinią organu regulacyjnego. Wskazać należy  iż, opinia ta nie ma charakteru wiążącego. 

Dotychczasowe regulaminy obowiązują do dnia wejścia w życie nowych regulaminów. 

 



 

93 

 

24. SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY 

24.1. Struktura organizacyjna 

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.: 

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

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

2. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

3. dotacje z budżetu Gminy( celowe i podmiotowe) 

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

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

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

działalności kulturalnej i inwestycje na infrastrukturę instytucji kultury, 

6. inne prawem dozwolone. 

SCK  pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych 

przychodów. 

Plan przychodów  Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu na rok 2018  ustalono 

na równi z wydatkami. tj. na  kwotę 401.408,00 zł. Na koniec okresu plan przychodów został 

wykonany w 97,60 %  tj. w wysokości  391.789,66 zł, natomiast plan wydatków na koniec 

okresu został wykonany w 96,39 % tj. w wysokości 386.912,66 zł.  

 

Obejmuje on: 

 plan dotacji podmiotowej z budżetu gminy na bieżącą działalność SCK  

w wysokości 375.000,00 zł -  wykonana w 97,44 % co stanowi kwotę 365.391,09 zł; 
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 plan wpływu z usług- 2.918,00 zł - wykonany w 100 %.  Na przychody te  złożyły się 

środki z wynajmu sali SCK w Dzikowcu; 

 wpływ z rożnych dochodów  wykonano w 100% na kwotę 23.480,00 zł. Na przychody 

te złożyły się środki z darowizn, granty; 

 plan kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na koncie – 10,00 zł, wykonany 

w 0,05 %, co stanowi kwotę 0,57 zł; 

 stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 438,57 zł. 

 

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  na plan 137.550,00 zł wydatkowano 

132.507,43 zł czyli 96,33%.  Na zakup materiałów przeznaczono 82.490,35 zł tj. 92,97 % planu. 

Do tych wydatków możemy głównie zaliczyć wydatki na zakup materiałów biurowych, 

poradników instytucji kultury, środków czystości, materiałów na zajęcia z dziećmi, 

wyposażenia w meble biurowe. Z paragrafu 4260 zapłacono energię elektryczną, wodę i gaz. 

Z planu na ten cel w wysokości 16.000,00 zł wydano 15.646,32 zł czyli 97,79%. Z paragrafu 

4300 zakup usług pozostałych  dokonano wydatków na  prowizje bankowe, opłaty na HB, 

wywóz nieczystości, prowadzenie zajęć z kołem zainteresowań „Orkiestra Dęta i tańców 

narodowych”, przegląd instalacji elektrycznej, kominiarskiej, organizację imprez plenerowych 

na kwotę ogółem 85.654,93 zł czyli 99,60 % planu.  Na zakup usług telefonii stacjonarnej 

wydatkowano 4.464,18 zł czyli 99,20% planu. Z paragrafu 4410 Krajowe podróże służbowe 

wydano 1.744,52 czyli 96,92%  planu. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 2.074,91 

zł oraz na podatek od nieruchomości- stanowiący wydatek rzędu 2.350,00 zł.  

 

Na  dzień 31 grudnia 2018 r. stan: 

     -   należności ogółem wyniosły – 5.315,57 zł ,  na który to złożyły się środki 

zgromadzone  na  rachunku bankowym, w tym wymagalnych –0 zł  

     -   stan zobowiązań – 0,00 zł,  

 

 

24.2. Działalność Samorządowego Centrum Kultury 

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. zorganizowano następujące zadania 

kulturalno-edukacyjne i rekreacyjne:  

STYCZEŃ – Przedstawienie Bożonarodzeniowe ,,Narodził się Bóg przygotowane 

przez SCK, Dzień Seniora w Mechowcu; 

LUTY – ferie dla dzieci i młodzieży w tym:  Przedstawienie teatralne teatru Blaszany 

Bębenek, wyjazd na łyżwy, wyjazd do kina, zajęcia plastyczne, bal karnawałowy; 

MARZEC – Turniej Karate; 

MAJ –  XI  Gminny  Festiwal Piosenki Dziecięcej „ Śpiewam bo lubię”; 

CZERWIEC – prace przygotowawcze do obchodów XI edycji festynu plenerowego 

Jagodowe Specjały, przygotowanie programu, materiałów i nabór na Wakacje z SCK 2018; 
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LIPIEC – XI edycji festynu plenerowego Jagodowe Specjały, wakacje dla dzieci 

i młodzieży, w tym:  zabawy animacyjne z Klaunem Fredem, zajęcia plastyczne, osikowe, 

mydlarskie, ruchowe, laboratoryjne, teatrzyk Blaszany Bębenek. Wyjazdy dla dzieci 

i młodzieży do: Aquaparku i ZOO w Krakowie, Osady słowiańskiej w Stobiernej, Energylandii 

w Zatorze oraz kina i muzeum dobranocek w Rzeszowie; 

SIERPIEŃ - impreza plenerowa ,,Pod niebem z chlebem” w Dzikowcu, impreza 

plenerowa w Spiach ,,Sportowe zakończenie lata”; 

WRZESIEŃ - impreza plenerowa w Mechowcu ,,Święto kapusty”; 

LISTOPAD - uroczyste obchody 100 lat Niepodległości. VI Przegląd Małych Form 

Teatralnych Środowiskowych Domów Samopomocy ,,Dokąd zmierzam”; 

GRUDZIEŃ - przygotowanie spektaklu bożonarodzeniowego. W tym próby, 

scenografia, opracowanie muzyczne. 

 

Ponadto cyklicznie organizowano: próby kapeli ludowej „Dzikowianie”, próby zespołu 

śpiewaczego ,,Prymule” w Mechowcu, kółko gitarowe 2 x w tygodniu w Dzikowcu (18 osób) 

oraz 1 x w tygodniu w Lipnicy (8 osób), odpłatne warsztaty tańca towarzyskiego 

i nowoczesnego  (dwie grupy- łącznie 26), warsztaty tańca ludowego (38 osób w Mechowcu 

do czerwca) (32 osoby od września w Kopciach), zajęcia karate (dwa razy w tygodniu 18 osób), 

zajęcia orkiestry dętej w Kopciach (25 uczestników stałych). Poza tym pracownicy SCK byli 

zaangażowani w przygotowania występów okolicznościowych, przygotowanie: zaproszeń, 

ogłoszeń, kostiumów i scenografii. Sukcesywnie również w ramach swoich obowiązków 

pracownice były zaangażowane w przygotowywanie projektów sięgających po środki 

zewnętrzne w tym unijne na działania kulturalne. Otrzymano grant na organizację ,,Magicznych 

Wakacji - warsztaty i animacje dla dzieci.” 

 

24.3. Placówki Wsparcia Dziennego 

Placówki Wsparcia Dziennego utworzone zostały w ramach projektu pt. Przeciw 

wykluczeniu społecznemu -program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu 

Gminy Dzikowiec, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-005/16 na lata 

2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie nr 8.4. Projekt realizowany w Gminie Dzikowiec 

od 01.03.2017 – 31.10.2018r. 

Placówki Wsparcia Dziennego: Świetlica ,,Świetlik” w Spiach oraz Świetlica ,,Świteź” 

w Mechowcu są jednostkami budżetowymi Gminy Dzikowiec finansowanymi z budżetu 

Gminy. 

Placówki mogą pozyskiwać środki finansowe i rzeczowe z innych źródeł, niż budżet 

Gminy zgodnie z właściwymi przepisami. 

Świetlice są prowadzone w formie opiekuńczej i specjalistycznej. W formie opiekuńczej 

Świetlice zapewniają podopiecznym opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu 

wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.  W formie specjalistycznej 
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Świetlica prowadzi zajęcia stanowiące formę pomocy psycholog-pedagog udzielanej 

odpowiednio do dokonanego rozpoznania ich potrzeb i możliwości rozwojowych oraz 

edukacyjnych. Mają charakter terapeutyczny        i korekcyjno-kompensacyjny. Prowadzone są 

w formie grupowej i indywidualnej (socjoterapia, logopedia, terapia psychologiczna 

i pedagogiczna). W skład pracowników Świetlicy wchodzą: 

– Kierownik Świetlicy 

– Wychowawcy; 

– Specjaliści i osoby prowadzące dodatkowe zajęcia, w tym współpracujące ze 

Świetlicą na podstawie umowy zlecenia.  

Budżet projektu ogółem wyniósł 741 487,50 zł  w tym: 415 737,50 za rok 2017 oraz  

325 750,00 zł za rok 2018. 

 

W roku 2018r. kwotę wydatkowano następująco: 

– Program wsparcia rodzin w tym: asystent rodziny, pracownik socjalny, 

poradnictwo specjalistyczne dla dorosłych, spotkania grupowe, specjalistyczne 

wsparcie w formie treningów materiały do doradztwa, wkład własny zasiłki 

celowe dla rodzin- 66 990,00 zł 

– PWD - zajęcia opiekuńcze oraz kształtujące kompetencje kluczowe , w tym: 

Kierownik PWD Wychowawca, materiały do i kół zainteresowań i treningu 

zadaniowego (kk: przedsiębiorczość, praca w grupie, informatyczne, 

porozumiewanie się w jez. ojczystym), materiały do treningu zadaniowego, 

koszty wynajmu lokalu - PWD w Mechowcu, koszty eksploatacji lokalu świetlica 

Spiach - wkład własny  - 132 050,00 zł 

– PWD - zajęcia specjalistyczne, w tym: zajęcia pedagogiczne grupowe 

i indywidualne, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne grupowe, psychologiczne 

grupowe i indywidualne, socjoterapii grupowe, materiały do zajęć - 61 560,00 zł. 

– Koszty pośrednie,  w tym obsługa finansowa projektu, kierownik projektu -

65 150,00 zł. 

 

Wsparciem objęto 20 rodzin z Gminy Dzikowiec w tym: 28 dzieci oraz 15 osób 

dorosłych. 

Po zakończeniu projektu od 1 Listopada 2018r. obie PWD finansowane są z budżetu 

Gminy Dzikowiec. W  związku z postanowieniami  Umowy o dofinansowanie Projektu 

wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX 

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 

5 kwietnia 2017r. Wójt Gminy Dzikowiec zapewnił o instytucjonalnej gotowości świadczenia 

usług pomocy w opiece i wychowaniu w ramach  Placówek Wsparcia 

Dziennego  Świetlicy Świetlik w Spiach oraz Świetlicy Świteź w Mechowcu przez okres 24 

miesięcy od daty zakończenia projektu. 
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25. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

25.1. Finanse 

 Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzikowcu w 2018 r. wyniósł 309 216,00 zł. 

- Uchwałą Budżetową Gminy Dzikowiec na rok 2018 nr XXXIX/219/2018 z dnia 

19 stycznia 2018 r. Rady Gminy Dzikowiec, GBP w Dzikowcu wraz z Filiami (Lipnica, 

Mechowiec, Wilcza Wola) otrzymała dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 

297 946,00 zł.  

- GBP w Dzikowcu otrzymała również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w wysokości 4 000,00zł.  

Pozostałe przychody wypracowane przez GBP w Dzikowcu wyniosły 7 260,04 zł.  

 

25.1.1. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Dzikowcu i jej filii. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dzikowcu w 2018 r. zatrudnionych było 6 osób 

(jedna osoba 1etat, jedna osoba ¾ etatu, trzy osoby po ½ etatu, i jedna osoba 1/3 etatu. 

Na wynagrodzenia GBP w Dzikowcu przeznaczyła 182 604,82 zł, średnia płaca 

wyniosła 2 527,84 zł a na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 39 288,67 zł.  

Wykonano okresowe badania lekarskie dla pracowników GBP, za które zapłacono 

200,00 zł 

 

Na zakup materiałów i wyposażenia biblioteka przeznaczyła 16 139,62 zł.  

 kwotę wydatkowano na zakup dwóch komputerów,  

 prenumeratę czasopism,  

 zakupiono materiały biurowe,  

 środki czystości,  

 opłacono licencję programów komputerowych. 

 

Na zakup książek z Budżetu Gminy Dzikowiec otrzymano 12 198,00zł. Zakupiono 781 

pozycji  książkowych za sumę 12 197,42  zł. Z Biblioteki Narodowej otrzymano kwotę 

4 000,00 zł., z której zakupiono 351 pozycji książkowych. 

 

Koszt za energię elektryczną, gaz i wodę wyniósł 26.754,81 zł 

Dzikowiec  - 3.166,22 

Lipnica  - 6.113,02 

Mechowiec  - 12.915,80 

Wilcza Wola   - 4.559,77 

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

informatyczne, usługi pocztowe wyniósł 11 734,96 zł.  

Wydatki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły  5 331,74 zł.  
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Na delegacje służbowe wydano 569,00zł.  

Ubezpieczenie budynku Filii GBP w Mechowcu oraz wyposażenie oraz księgozbiór GBP  

w Dzikowcu oraz wszystkich Filii (Lipnica, Mechowcu i Wilcza Wola) wyniósł 2 108,22 zł. 

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 4 644,00 zł.  

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosił 

6 310,06 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu na dzień tj. 31.12.2018 r. nie miała 

należności oraz nie miała zobowiązań wymagalnych. 

 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu jest samorządową instytucją kultury, 

wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Wypełniając 

działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe Gminna Biblioteka służy 

mieszkańcom gminy upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność 

informacyjną oraz kulturalno – oświatową. Obejmuje swą działalnością obszar Gminy 

Dzikowiec.   

Sieć biblioteczną tworzy Gminna Biblioteka w Dzikowcu i  trzy Filie Biblioteczne 

w Lipnicy, Mechowcu i Wilczej Woli. Z usług naszych placówek korzystają również 

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

i Kolbuszowej). 

 

25.2. 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 dziecin 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. 

 

25.3. 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 
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 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 781 

woluminów za kwotę 12 197,42 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 351 woluminów . Na bieżąco Biblioteka prowadzi selekcję 

księgozbioru książek zaczytanych oraz zdezaktualizowanych.  

 

STRUKTURA KSIĘGOZBIORU GBP I FILII NA KONIEC 2018 R. 

Ogółem stan księgozbioru wynosi - 43485 woluminów w tym:  

- literatura piękna dla dorosłych 19853 wol.; 

- literatura piękna dla dzieci 14.927 wol.;  

- literatura niebeletrystyczna – 8.645 wol.; 

- czasopisma oprawne - 60 wol.  

 

25.4. 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: 42306 rekordów - co 

stanowi 97,3 % ogółu księgozbioru. Czynimy starania aby jak najszybciej zbiory zostały 

wpisane.  

 

25.5. 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: 

 wystawy nowych książek jako forma informacji o książkach, promowanie 

najnowszych publikacji; 

 mini konkursy czytelnicze;  

 praca indywidualna z czytelnikiem (np. pomoc w wyszukiwaniu informacji ze 

słowników, encyklopedii, wyszukiwaniu informacji w Internecie, w zakładaniu 



 

100 

 

skrzynek mailowych pomoc przy projektach szkolnych obsługa programów 

komputerowych);  

 dyskusje na temat nowo zakupionej literatury; 

 ferie w GBP i jej filiach, były to zajęcia literackie dla dzieci (wierszyki łamiące 

języki, zagadki, kalambury, rebusy ,scrabble. Do dyspozycji dzieci były gry 

planszowe, puzzle oraz kolorowanki;  

 współpraca ze szkołami; 

 spotkanie bibliotekarzy powiatu kolbuszowskiego na wspólnym spotkaniach 

i szkoleniach. 

 

Współpraca ze szkołą  

 Międzyszkolny Turniej Literacki (Udział w jury); 

 Wycieczka dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych - zapoznanie się z biblioteką; 

 Spotkania z Seniorami wspólne recytacje wierszy i czytanie bajek; 

 Wspólne czytanie  książeczek dla przedszkolaków;  

 Wypożyczanie uczniom lektur obowiązujących w szkole; 

 Współpraca w zakresie kształtowania prawidłowych postaw uczniów, zachowania 

ich w bibliotece poza czasem nauki szkolnej.  

 

25.6. Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu  

Biblioteka otwarta jest pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku – 40 godzin od 

900 do 1700 . 

Powierzchnia Biblioteki to 180 m2, 19 miejsc dla czytelników i 11 komputery do 

dyspozycji użytkowników. W 2018 zakupiono jeden komputer do obsługi czytelników 

i programu MAK+. 

Biblioteka posiada księgozbiór 19 211 pozycji książkowych w tym dla dorosłych 8 863 

sztuk dla dzieci 5 712 i literatury niebeletrystycznej 4 621 oraz 16 sztuk czasopism oprawnych. 

W roku 2018 zarejestrowano 289 czytelników 124 osób uczących się (dzieci i młodzież do 24 

roku życia), 104 osób pracujących i pozostałych 61 osób. 

Wydatki na książki wyniosły 7.654,00 zł i zakupiono 530 pozycji książkowych, 

zaprenumerowano również 12 tytułów czasopism bieżących za kwotę 2019,00 zł  

Przez cały 2018 roku wypożyczono czytelnikom 12 055 pozycji literatury pięknej dla 

dorosłych 5 339 woluminów, - literatury dziecięcej 6 120- literatury niebeletrystycznej 590 

pozycje. Na miejscu korzystano z księgozbioru podręcznego - 196 pozycji z księgozbioru. 

Z Internetu w 2018 roku skorzystało 1203 osób. 

W GBP w Dzikowcu zorganizowano dla dzieci cztery lekcje biblioteczne, w których 

uczestniczyło 90 osób. Odbywały się konkursy wiedzy o książce jak i wiele spotkań 

z czytelnikami na których dyskutowano o książkach. 
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25.7. Fila gminnej Biblioteki publicznej w Lipnicy wraz z Punktem 

Pocztowym 

Biblioteka otwarta jest pięć dni w tygodniu - 30 godzin tygodniowo  (1/3 etatu poczty  

i ½ biblioteki w trakcie godzin pracy poczty obsługiwani są czytelnicy i na odwrót). 

Powierzchnia Biblioteki to 120 m2, 12 miejsc dla czytelników i 3 komputery do 

dyspozycji użytkowników i jeden komputer do obsługi czytelników i programu MAK+ 

zakupiony w 2017r. 

Biblioteka posiada księgozbiór 8 609 pozycji książkowych, w tym dla dorosłych 3 781 

sztuk dla dzieci 3 261 i literatury niebeletrystycznej 1 567 oraz 16 sztuk czasopism oprawnych. 

W roku 2018 zarejestrowano 112 czytelników w tym 61 osób uczących się (dzieci i młodzież 

do 24 roku życia), 25 osób pracujących i pozostałych 26 osób niezatrudnionych. 

Wydatki na książki w 2018 roku wyniosły 3.018,00. Zakupiono 229 pozycji 

książkowych, zaś za kwotę 564,00złotych zaprenumerowano 6 tytułów czasopism bieżących. 

Przez cały 2018 roku wypożyczono czytelnikom 2 374 pozycji książkowych - literatury 

pięknej dla dorosłych 1065 woluminów, literatury dziecięcej 1150 oraz literatury 

niebeletrystycznej 151 pozycje. Na miejscu skorzystano ze 105 pozycji z księgozbioru 

podręcznego. Z Internetu w 2018 roku skorzystało 363 użytkowników. 

W Filii GBP w Lipnicy zorganizowano cztery lekcje biblioteczne, w których 

uczestniczyło 56 osób. Odbył się konkurs wiedzy o książce jak i wiele dyskusji o książkach. 

 

25.8. Filia gminnej Biblioteki publicznej w Mechowcu 

Biblioteka otwarta jest trzy dni w tygodniu - 20 godzin.  

Powierzchnia Biblioteki to 120 m2, 20 miejsc dla czytelników, 3 komputery do 

dyspozycji czytelników i zakupiony w 2017r. komputer do obsługi czytelników i programu 

MAK+. 

Biblioteka posiada księgozbiór 7 501 pozycji książkowych w tym dla dorosłych 3 373 

sztuk dla dzieci 2 981 i literatury niebeletrystycznej 1 132 oraz 16 sztuk czasopism oprawnych. 

W roku 2018 zarejestrowano 93 czytelników -  68 osób to dzieci i młodzież ucząca się , 20 osób 

pracujących i pozostałe 5 osób niezatrudnionych. 

Wydatki na książki wyniosły w 2018 roku 3.330,00 zł - zakupiono 234 pozycji 

książkowych, a zaprenumerowano 6 tytułów czasopism bieżących za kwotę 564,00 zł Przez 

cały 2018 roku wypożyczono czytelnikom 2 273 pozycji książkowych - literatury pięknej dla 

dorosłych 844 woluminów, literatury dziecięcej 1 242 oraz literatury niebeletrystycznej 154 

pozycje. Na miejscu skorzystano z 15 pozycji z księgozbioru podręcznego. Z Internetu w 2018 

roku skorzystało 915 użytkowników. 

W Filii GBP w Mechowcu zorganizowano dla dzieci trzy lekcje biblioteczne, w których 

uczestniczyło 27 osób. Odbył się konkursy wiedzy o książce, pieczenie pierniczków 

świątecznych, zajęcia świetlicowe na feriach i wakacjach. 
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25.9. Fila gminnej Biblioteki publicznej 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 8 132 pozycji książkowych w tym dla dorosłych 3 836 

sztuk dla dzieci  2 973 i literatury niebeletrystycznej 1 323 oraz 16 sztuk czasopism oprawnych. 

W roku 2018 zarejestrowano 163 czytelników - 58 osób to dzieci i młodzież do 24 roku życia 

ucząca się, 66 osób pracujących i pozostałych niepracujących 39 osób. 

Wydatki na książki w 2018 roku wyniosły 2.783,00 zł za które zakupiono 202 pozycje 

książkowe, zaś za kwotę 564,00 zł zaprenumerowano 6 tytułów czasopisma bieżących. 

Przez cały 2018 roku wypożyczono czytelnikom 3 681 pozycji książkowych - literatury 

pięknej dla dorosłych 1 777 woluminów, literatury dziecięcej 1 651 oraz literatury 

niebeletrystycznej 253 pozycje. Na miejscu z księgozbioru podręcznego skorzystało 141 osób. 

Z Internetu w 2018 roku skorzystało 1 457 osób. 

W Filii GBP w Wilczej Woli zorganizowano dla dzieci sześć lekcji bibliotecznych, 

w których uczestniczyło 70 osób. Odbył się konkurs wiedzy o książce jak i wiele dyskusji 

o książkach. 

 

 

26. 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 2018 r. liczba 

uczestników z ważną decyzją kierującą wyniosła 40 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, 
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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. Wśród 

nich w roku 2018 znalazły się: 

– SCK w Dzikowcu – uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez SCK 

w Dzikowcu (Jagodowe specjały); współorganizacja w listopadzie V Przeglądu 

małych form teatralnych, 

– Zespół Szkół w Dzikowcu - spotkanie edukacyjne na temat funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych w społeczeństwie, 

– PCPR w Kolbuszowej – współpraca przy wypożyczaniu sprzętu rehabilitacyjnego 

oraz przy załatwianiu spraw uczestników, 

– Stowarzyszenie „Dobry dom” – udział uczestników w projekcie „Trening czyni 

mistrza” (mieszkania treningowe), 

– RARR – organizacja warsztatów oraz wyjazdu studyjnego dla uczestników z zakresu 

ekonomii społecznej, 

– GOK w Majdanie Królewskim  –  wystawa twórczości uczestników ŚDS w Spiach, 

– PFRON Rzeszów – dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 

Ponadto ŚDS w Spiach zorganizował IV konkurs filmowy środowiskowych domów 

samopomocy województwa podkarpackiego, w którym udział wzięło 29 placówek. W grudniu 

z kolei zorganizowano kolejne Gminne spotkanie wigilijne, w którym udział wzięli prócz 

uczestników Domu, seniorzy z Dzikowca oraz podopieczni GOPS. 

Miniony rok należy ocenić pozytywnie pod względem realizacji założeń planu 

działalności i statutowych postanowień Domu. Realizacja zadań pozytywnie wpłynęła na 

uczestników zajęć. Uczestnictwo w zajęciach w ŚDS zapobiegło marginalizacji uczestników 

i wykluczeniu społecznemu; zwiększyło m.in. umiejętności funkcjonowania w życiu 

codziennym, umiejętności interpersonalne, spędzania czasu wolnego. Część uczestników 

dzięki  wsparciu  ŚDS  i  rodzin  prowadzi  samodzielne  gospodarstwo  domowe  i  nie  wymaga 

umieszczenia w DPS.  

Pomocą w realizacji zadań jest stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji przez zespół 

poprzez szkolenia wewnętrzne oraz wiele szkoleń zewnętrznych. 

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Dobry dom” grupa 8 uczestników brała udział 

w projekcie „Trening czyni mistrza” (przez cały rok), dzięki któremu mogli spróbować sił 

w samodzielnym wspieranym przez opiekunów mieszkalnictwie. To pomogło jeszcze lepiej 

zweryfikować postępy w realizacji indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących i było 

kolejnym krokiem w rozwoju samodzielności uczestników. 
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Ponadto zwiększano aktywność uczestników poprzez ich udział w dwóch innych 

projektach zewnętrznych, które realizowano w Domu: kurs umiejętności komputerowych oraz 

języka angielskiego. 

W roku sprawozdawczym dzięki współpracy Gminy Dzikowiec i PFRON, udało się 

także pozyskać dodatkowy środek transportu – autobus 18-osobowy do przewozu uczestników. 

Usprawniło to organizację dowozów uczestników oraz znacznie obniżyło jego koszty. 

Biorąc powyższe pod uwagę, oceniając dotychczasowe działania, należy podkreślić, że 

u większości uczestników widoczny jest wzrost umiejętności społecznych i wyciągnięcie  

z izolacji społecznej. Poza indywidualną korzyścią dla poszczególnych uczestników, Dom 

i jego funkcjonowanie przynosi także ogromną korzyść dla lokalnego społeczeństwa. Dzięki 

aktywnej obecności w życiu gminy, problematyka niepełnosprawności jest dużo bardziej 

upowszechniona, a społeczność bardziej uwrażliwiona w tym zakresie. 


