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I. Wstęp
Raport o stanie gminy Zarzecze opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506).
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Zarzecze w roku 2018,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Zarzecze
i budżetu obywatelskiego (funduszu sołeckiego).
Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację
gospodarczą i społeczną gminy Zarzecze.
Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą
do obiektywnej, opartej na faktach, oceny.
Dla opracowania raportu szczególnie cenne okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy
Zarzecze, gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów, będących
w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych.
Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Zarzecze do zwiększenia
wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do
prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.
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II.

Ogólna charakterystyka gminy

Gmina Zarzecze położona jest na Pogórzu Rzeszowskim, 10 km na południowy-wschód
od Przeworska. Administracyjnie wchodzi w skład powiatu przeworskiego i województwa
podkarpackiego. Położenie gminy jest korzystne – gmina Zarzecze jest położona w pobliżu
większych ośrodków miejskich (Przeworska i Jarosławia) oraz niedaleko granicy państwa.
Gmina Zarzecze graniczy od zachodu z gminą Kańczuga, od północy z gminą Przeworsk, od
wschodu z gminą Pawłosiów od południowego wschodu z gminą Roźwienica, a od południa
z gminą Pruchnik. Usytuowanie gminy Zarzecze na tle powiatu przeworskiego.

Gmina Zarzecze jest gminą wiejską o powierzchni 4909 ha, czyli 49,09 km 2. W skład
gminy wchodzi 9 miejscowości wiejskich, które administracyjnie stanowią 10 sołectw.
W środkowej części gminy usytuowana jest wioska Zarzecze, która odgrywa rolę centrum dla
okolicznych wsi. Mają tam siedzibę władze gminy, obiekty administracji, filie banków
i największy zakład produkcyjny, w którym zatrudnienie znajduje znaczna część
mieszkańców.
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Wykaz miejscowości na terenie Gminy Zarzecze.

Sołectwo

Powierzchnia w ha

Kisielów

304,38

Łapajówka

255,67

Maćkówka

515,65

Pełnatycze

564,46

Rożniatów

573,03

Siennów

900,30

Zalesie

332,56

Zarzecze

608,91

Żurawiczki

855,01

Mapa Gminy Zarzecze
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2.1 Liczba i struktura ludności
LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY ZARZECZE (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.)
Lp.

MIEJSCOWOŚĆ

LICZBA MIESZKAŃCÓW

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ZARZECZE
SIENNÓW
ŻURAWICZKI
MAĆKÓWKA
PEŁNATYCZE
ROŻNIATÓW
ZALESIE
KISIELÓW
ŁAPAJÓWKA
RAZEM

1590
1055
1248
880
726
638
412
430
273
7252

STATYSTYKA URODZEŃ, ZGONÓW, PRZYROST NATURALNY
W LATACH 2016-2018
Lp.

URODZENIA

MIEJSCOWOŚĆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

ZARZECZE
SIENNÓW
ŻURAWICZKI
MAĆKÓWKA
PEŁNATYCZE
ROŻNIATÓW
ZALESIE
KISIELÓW
ŁAPAJÓWKA
RAZEM

2016
28
19
10
5
7
6
7
3
5
90

2017
20
7
13
10
9
7
5
4
2
77

2018
20
13
16
10
8
5
6
2
3
83

ZGONY
2016
8
13
12
7
4
11
3
1
4
63

2017
11
11
9
7
13
10
3
2
2
68

PRZYROST NATURALNY*
2018
7
11
13
14
5
6
7
3
3
69

2016
+20
+6
-2
-2
+3
-5
+4
+2
+1
+27

2017
+9
-4
+4
+3
-4
-3
+2
+2
0
+9

2018
+13
+2
+3
-4
+3
-1
-1
-1
0
+14

*różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI NA KONIEC 2018 roku
(POBYT CZASOWY)
Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
19-60
> 65
> 60
ogółem

Mężczyzn
0
0
1
0
1
1
4
5
0
20
0
0
0
32
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Kobiet
1
0
1
1
0
2
2
11
6
0
22
0
2
48

Ogółem
1
0
2
1
1
3
6
16
6
20
22
0
2
80
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STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI
NA KONIEC 2018 roku (pobyt stały)
Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
19-60
> 65
> 60
ogółem

Mężczyzn
131
31
78
31
45
225
108
84
40
2427
0
393
0
3598

Kobiet
118
28
65
35
34
208
108
75
50
0
2125
0
813
3659

Ogółem
249
59
143
66
79
433
216
159
90
2427
2125
393
813
7252

2.2 Działalność gospodarcza w Gminie Zarzecze
Gmina Zarzecze dysponuje odpowiednim potencjałem ludzkim. Zamieszkują tu osoby
z wysokimi kwalifikacjami, gotowe w każdej chwili podjąć pracę. Są to prawnicy, ekonomiści,
inżynierowie oraz specjaliści w innych poszukiwanych branżach. Na terenie gminy jest wielu
dobrze wyszkolonych pracowników biurowych, handlowców techników, rolników,
ogrodników, robotników, operatorów maszyn i monterów.
W ramach ogólnej liczby podmiotów gospodarczych na terenie gminy funkcjonują spółki
prawa handlowego i spółdzielnia, co stwarza pozytywne warunki dla inwestycji
w infrastrukturę oraz zapewnia około 250 miejsc pracy dla naszych mieszkańców.
Zlokalizowane są tu znane na rynku, firmy GPR Guma i Plastic Recycling Sp. z o. o.
oraz Zakład Produkcyjny REPLAS RECYCLING Sp. z o.o. Pierwsza to czołowy producent
własnych granulatów gumowych z odpadów gumy twardej i tworzyw sztucznych, które
wykorzystuje się do produkcji m.in. oponek i kółek do kontenerów i koszy na śmieci czyli
elementów wspierających proces selektywnej zbiórki i segregacji odpadów.
Zakład Produkcyjny REPLAS RECYCLING Sp. z o.o. zajmuje się „recyklingiem
uszlachetniającym”, który przywraca tworzywom sztucznym ich utracone właściwości
reologiczne i mechaniczne. Uzyskane w ten sposób re-granulaty niczym nie ustępują
stosowanym przez przetwórców oryginałom. Ponadto zakład zainteresowany jest zakupem
surowców w postaci gabarytowej lub w postaci przemiału (mytego lub nie mytego) np.
nakrętek z butelek po napojach, koszy na śmieci, kanistrów, beczek itp.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe i Usług Wielobranżowych BAMAL Sp. z o.o.
prowadzi działalność w branżach: piekarniczo-cukierniczej (szeroki asortyment pieczywa
i wyrobów cukierniczych), produkcji mąk pszennych, usług młynarskich oraz ślusarskokowalskich. Posiada sieć sklepów firmowych i patronackich, zaopatruje w wyroby cukiernicze
i piekarnicze nie tylko lokalne rynki, ale również odbiorców na skalę kraju.
Spółdzielnia Socjalna „Rezydencja pod Platanem” świadczy usługi gastronomiczne
podczas uroczystości rodzinnych oraz spotkań okolicznościowych. Powadzi pizzerię oraz
catering dla szkół, żłobka oraz osób samotnych z terenu gminy.
Bazę noclegową i gastronomiczną, obsługę uroczystości rodzinnych i spotkań
okolicznościowych zapewnia Dom Bankietowy „Magnolia” umiejscowiony w Kisielowie.
Pizzeria „CudaWianki” zlokalizowana w Zarzeczu oprócz szerokiego wyboru pizzy
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i przekąsek oferuje codziennie ciepły domowy obiad i duży wybór pierogów z możliwością
dowozu do klienta.
Na terenie gminy rozwija się również handel i usługi. Działają tutaj: Oddział P.P.H.U
„SKŁAD” Gałuszka Sp. J., oferując miejscowym klientom szeroki asortyment materiałów
budowlanych i wykończeniowych, nawozów i węgla.
F.H.U.”PŁOTEX” oraz Centrum Budowlano-Ogrodnicze” PłOTEX” specjalizują się
w dostarczaniu i montażu wysokiej jakości systemów ogrodzeń oraz automatyki do bram,
a także oferują szeroką gamę materiałów budowlanych i asortyment ogrodniczy. Na terenie
Gminy Zarzecze znajdują się trzy pawilony handlowe znanych sieci Delikatesy Centrum,
Aljan, Piotruś Pan oraz trzy apteki.
Na szczególną uwagę zasługują działalności gospodarcze prowadzone przez osoby
fizyczne.
Według Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dane z dn. 31.12.2018
r.) teren gminy Zarzecze jest głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej dla
193 małych firm. Dzięki przedsiębiorczości wielu takich osób, gmina może pochwalić się m.in.
stacją paliw i dwiema myjniami samochodowymi.
Największy udział wśród działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby
fizyczne mają usługi i handel. Działa tu łącznie 148 firm, gdzie 66 podmiotów gospodarczych
stanowią wszelkiego rodzaju usługi dla ludności, a 52 to punkty handlowe. Na drugim miejscu
znajduje się branża remontowo- budowlana- 30 podmiotów gospodarczych. Są to głównie
jednoosobowe firmy, ale około piętnaście z nich zatrudnia nawet do 10 pracowników.
Najmniejszy udział w ogólnej liczbie małych firm stanowią: transport - 22 podmioty
gospodarcze, produkcja-14 podmiotów gospodarczych oraz opieka i ochrona zdrowia
- 9 podmiotów gospodarczych.
Wielu przedsiębiorców prowadzi swoją działalność gospodarczą w kilku branżach.
2.3 Rozwój budownictwa
Rozwój budownictwa na terenie gminy Zarzecze obrazują poniższe dane:
Ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy:
- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 18
- budownictwo mieszkaniowe zagrodowe – 9
- budownictwo usługowe, handlowe – 6
- budownictwo gospodarcze - 6
RAZEM: 39 decyzji
Ilość wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- gazownictwo – 7
- kanalizacja – 1
- elektroenergetyka – 6
- usługi publiczne – 1
RAZEM: 15 decyzji
Ilość wydanych pozwoleń na budowę dla terenu gminy Zarzecze:
- budownictwo mieszkaniowe – 20
- budownictwo gospodarcze – 3
- usługi i handel – 2
- inwestycje liniowe –9
RAZEM: 34
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III.

Stan finansów gminy

3.1 Wykonanie budżetu w latach 2017/2018
Lp.

Wyszczególnienie

DOCHODY OGÓŁEM w tym:
1.
Dochody bieżące w tym:
- podatki i opłaty lokalne
- udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
- subwencje (ogółem + wyrównawcze +
oświatowe)
- dotacje celowe na zadania na zadania
własne
- pozostałe dochody (czynsze, odsetki na
rach. bank. dzierżawy mienia itp.)
- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości
na zakup sprzętu p. poż. dla jednostek
OSP
2.
Dochody majątkowe w tym:
- dotacje na realizację zadań
inwestycyjnych

Modernizacja 10 budynków
użyteczności publicznej

Montaż dźwigu osobowego w
budynku Zespołu Szkół w
Zarzeczu oraz zakup pomocy
dydaktycznych i komputerów

Modernizacja pomieszczeń z
przeznaczeniem na żłobek w
miejscowości Zarzecze

Budowa miejsc
widowiskowych na boisku
sportowym w Rożniatowie

Przebudowa dróg gminnych w
miejscowości Pełnatycze,
Siennów, Zalesie

Budowa placów zabaw w
Łapajówce i Żurawiczkach
- dotacja na „Małą odnowę wsi
Maćkówka”
- zwrot środków z funduszu sołeckiego
- dochody ze sprzedaży majątku
- przekształcenie prawa wieczystego
Użytkowania nieruchomości
- dotacja na realizację Projektu pn.
„EKO-Energia w Gminach Zarzecze i
Rokietnica” w tym:
- dotacja dla Gminy Zarzecze
- wpłaty ludności z Gminy Zarzecze
- dotacja dla Gminy Rokietnica

Plan w tyś. zł
2017
2018
31.772.998 47.457.331
30.362.452 31.879.615
3.934.522
4.044.256
2.467.624
2.849.187

Wykonanie w tyś. zł.
2017
2018
30.182.393 36.714.038
30.054.358 31.704.994
3.863.809
4.019.042
2.560.469
2.978.515

11.474.430

12.202.492

11.474.430

11.840.316

12.169.679

645.560

%
2017
95,0
99,0
98,2
103,8

2018
77,4
99,5
99,4
104,5

12.202.492

100,0

100,0

11.710.098

11.922.013

98,9

98,0

581.034

445.552

553.759

69,0

95,3

-

32.967

-

29.173

-

88,5

1.410.546
988.213

15.577.716
3.211.560

128.035
-

5.009.044
3.205.437

9,1
-

32,2
99,8

-

2.151.481

-

2.145.358

-

99,7

-

570.259

-

570.259

-

100,0

-

299.200

-

299.200

-

100,0

-

26.375

-

26.375

-

100,0

-

118.683

-

118.683

-

100,0

-

45.562

-

45.562

-

100,0

10.000

10.000

10.000

10.000

100,0

100,0

21.083
354.250
37.000

35.478
350.000
-

21.083
59.570
37.382

35.478
107.427
-

100,0
16,8
101,0

100,0
30,7
-

-

11.970.678
7.071.593
1.973.729
2.925.356

-

1.650.702

-

13,8
83,6
-
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Wykonanie dochodów w latach 2017 - 2018

35 000 000
30 000 000

31 704 994
30 054 358

25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 009 044
5 000 000
128 035
0
dochody bieżące

dochody majatkowe

dochody za rok 2017

dochody za rok 2018

Powyższy wykres przedstawia wykonanie dochodów w latach 2017 – 2018 w podziale na
dochody bieżące i majątkowe.
Analizując wykres zauważyć można, że dochody bieżące w 2018 roku w stosunku do 2017
roku wzrosły o kwotę 1.650.636 zł. Natomiast dochody majątkowe w 2018 roku w stosunku do
2017 roku wzrosły o kwotę 4.881.009 zł. Tak duży wzrost dochodów majątkowych w 2018
roku w stosunku do 2017 roku spowodowany był tym, że Gmina otrzymała zwrot dotacji na
zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku w kwocie 760.879 zł oraz realizacje projektu
„Modernizacja 10 budynków użyteczności publicznej w kwocie 2.145.358 zł. Ponadto gmina
otrzymała dotacje na utworzenie Publicznego Żłobka w Zarzeczu w kwocie 299.200 zł, jak
również rozpoczęto realizacje Projektu pn. „EKO Energia w Gminach Zarzecze i Rokietnica”,
w którym dochody z wpłat mieszkańców na montaż instalacji OZE wyniosły 1.650.702 zł.
Pozostała kwota w wysokości 152.905 zł dotyczyła sprzedaży majątku, zwrotu z funduszu
sołeckiego i dotacji na „Małą odnowę wsi Maćkówka”.
Lp.

Wyszczególnienie

WYDATKI OGÓŁEM w tym:
1.

wydatki bieżące w tym:
-koszty utrzymania
Urzędu Gminy ,w tym
wynagrodzenia
osobowe pracowników
wraz z pochodnymi
bieżące utrzymanie dróg
gminnych
-bieżące utrzymanie
budynków mienia
komunalnego, ( zużycie
energii, gazu, remonty)
-bieżące utrzymanie
jednostek OSP
-spłata odsetek od
zaciągniętych kredytów
i pożyczek
-utrzymanie oświaty –
szkoły podstawowe,

Plan w tyś. zł
2017
2018
34.069.906 44.577.758
28.230.298 30.428.388

Wykonanie w tyś. zł.
2017
2018
32.113.854 33.287.443
27.288.046 29.690.626

%
2017
94,3
96,7

2018
4,7
97,6

2.388.433

2.580.918

2.303.836

2.532.864

96,5

98,1

256.272

242.947

128.456

204.131

50,1

84,0

230.079

303.627

197.766

265.191

86,0

87,3

291.728

423.209

274.443

385.447

94,1

91,1

235.100

241.500

235.003

231.635

100,0

95,9
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Lp.

Wyszczególnienie

WYDATKI OGÓŁEM w tym:
gimnazja, oddziały
przedszkolne, dowóz
dzieci do szkół
-obsługa jednostek
budżetowych wynagrodzenia wraz
pochodnymi oraz
wydatki rzeczowe
-bieżące utrzymanie
ŚDS w Zalesiu z Filią w
Łapajówce
-utrzymanie GOPS tj.
wypłata zasiłków,
składki na
ubezpieczenia dla
świadczeniobiorców
oraz wynagrodzenia
pracowników
-przeciwdziałanie
alkoholizmowi i
narkomanii
-utrzymanie świetlic
szkolnych oraz wypłata
stypendiów dla uczniów
-utrzymanie sieci
wodociągowych na
terenie Gminy
-utrzymanie
oczyszczalni ścieków i
sieci kanalizacyjnych na
terenie Gminy
-transport odpadów
komunalnych
-oświetlenie dróg i
konserwacja punktów
świetlnych
-utrzymanie budynków
zabytkowych
(Pałac, budynek Oficyna
Zarzecze, Arkady
Jaskółka)
-dotacja dla
Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z
Upośledzeniem
Umysłowym w
Jarosławiu na dowóz
dzieci
niepełnosprawnych
- utrzymanie Gminnego
Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Zarzeczu
- dotacja dla Klubów
Sportowych

Plan w tyś. zł
2017
2018
34.069.906 44.577.758
8.152.920
8.654.801

Wykonanie w tyś. zł.
2017
2018
32.113.854 33.287.443
8.056.884
8.531.833

%
2017
94,3
98.8

2018
4,7
98,6

541.895

641.357

535.190

641.099

98,8

100,0

841.848

1.038.744

841.848

1.034.944

100,0

99,6

10.869.240

11.486.201

10.697.863

11.227.599

98,4

97,7

84.643

80.620

83.859

79.288

99,1

98,3

173.824

183.780

141.676

178.867

81,5

97,3

352.831

549.200

303.107

496.854

85,9

90,5

565.722

621.785

500.528

592.546

88,5

95,3

352.948

377.440

349.939

374.713

99,1

99,3

239.321

222.000

222.815

215.127

93,1

96,9

140.360

220.670

127.838

175.309

91,1

79,4

39.052

35.797

39.052

32.543

100,0

91,0

461.099

481.321

459.172

481.067

99,6

99,9

238.000

250.000

237.990

250.000

100,0

100,0
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Lp.

Wyszczególnienie

WYDATKI OGÓŁEM w tym:

2.

- dotacja dla Centrum
Kultury na zadania
bieżące
- dotacja dla Gminnej
Biblioteki Publicznej na
zadania bieżące
- dotacja dla Instytutu
Komeńskiego na
utrzymanie
niepublicznych
przedszkoli
-dotacja do Starostwa
Powiatowego na
remont drogi
powiatowej Kańczuga Jarosław
-wpłata na rzecz Izb
Rolniczych 2% z
podatku rolnego
-dotacja dla Komendy
Wojewódzkiej Policji
-zwrot podatku
akcyzowego dla
producentów rolnych
-koszty wychowania
przedszkolnego dzieci z
Gminy Zarzecze
uczęszczających do
Przedszkoli w sąsiednich
gminach
-pozostałe zadania ( rada
gminy, promocja gminy,
składki dla stowarzyszeń
utrzymanie zieleńców,
pomników itp.)
Wydatki majątkowe w
tym:
-budowa chodników
przy drogach
powiatowych oraz
przebudowa dróg
gminnych
-zakup wiaty
przystankowej do
Rożniatowa
-budowa wiaty przy
budynku komunalnym
w Maćkówce
-budowa placów zabaw
w Łapajówce, Zarzeczu,
Pełnatyczach ,
Żurawiczkach
- zakup działki w
Kisielowie oraz w
Rożniatowie z

Plan w tyś. zł
2017
2018
34.069.906 44.577.758

Wykonanie w tyś. zł.
2017
2018
32.113.854 33.287.443

%
2017
94,3

2018
4,7

483.000

493.800

483.000

493.800

100,0

100,0

88.700

125.300

88.700

125.300

100,0

100,0

303.662

300.300

303.662

300.000

100,0

100,0

-

159.000

-

159.000

-

100,0

16.460

18.246

13.823

13.777

83,9

75,5

-

2.000

-

2.000

-

100,0

233.616

234.524

233.616

234.524

100,0

100,0

91.400

184.700

91.347

183.769

100,0

99,5

558.145

274.601

336.633

247.399

60,3

90,1

5.839.608

14.149.370

4.825.808

3.596.817

82,6

25,4

856.822

594.020

403.759

551.355

47,1

92,8

-

8.010

-

8.002

-

100,0

-

66.200

-

66.112

-

100,0

182.479

74.640

141.472

74.618

77,5

100,0

4.000

15.000

4.000

13.200

100,0

88,0
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Lp.

Wyszczególnienie

WYDATKI OGÓŁEM w tym:
przeznaczeniem na
parking
- modernizacja budynku
OSP Rożniatów
- wykonanie elewacji
budynku remizy OSP
Zarzecze i wymiana c.o.
- przebudowa dachu na
budynku remizy OSP w
Zarzeczu
- zakup samochodu
ratowniczo - gaśniczego
wraz z wyposażeniem
dla jednostki OSP
Zarzecze
- zakup samochodu do
OSP Zalesie
- opracowanie projektu
zamiennego na budowę
sali gimnastycznej w
Siennowie
- montaż dźwigu w
budynku Zespoły Szkół
w Zarzeczu oraz zakup
pomocy naukowych i
komputerów
- modernizacja
pomieszczeń z
przeznaczeniem na
żłobek w Zarzeczu
(dofinansowanie
299.200 zł)
- modernizacja
przepompowni
ścieków w
Żurawiczkach
- budowa sieci
kanalizacyjnej
Żurawiczkach (na
Parcelacji) oraz
opracowanie
dokumentacji na
kanalizację w
Żurawiczkach
- budowa studni na
ujęciu wody w Zarzeczu
- zakup pompy do
przepompowni ścieków
do Przeworskiej
Gospodarki Komunalnej
- wykonanie odcina sieci
wodociągowej w
Żurawiczkach
- wymiana oświetlenia
ulic w Zalesiu

Plan w tyś. zł
2017
2018
34.069.906 44.577.758

Wykonanie w tyś. zł.
2017
2018
32.113.854 33.287.443

%
2017
94,3

2018
4,7

10.000

330.000

10.000

329.525

100,0

99,9

-

52.400

-

52.243

-

99,7

111.900

-

103.657

-

92,6

-

-

400.000

-

399.935

-

100,0

55.000

-

55.000

-

100,0

-

-

3.000

-

3.000

-

100,0

860.844

-

699.876

-

81,30

-

-

299.207

-

299.207

-

100,0

84.799

95.000

84.392

95.000

99,5

100,0

95.182

27.810

88.007

8.802

92,5

31,7

127.231

-

127.182

-

100,0

-

7.011

8.000

7.011

7.921

100,0

99,0

-

12.000

-

10.234

-

85,3

-

95.200

-

95.158

-

100,0
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Wyszczególnienie

Plan w tyś. zł
2017
2018
34.069.906 44.577.758

WYDATKI OGÓŁEM w tym:
- budowa oświetlenia
„na Osiedlu w Zarzeczu
-wymiana oświetlenia w
Łapajówce
- budowa oświetlenia w
Pełnatyczach
- modernizacja boiska
sportowego w
Rożniatowie oraz
wykonanie ogrodzenia
- budowa miejsc
widowiskowych na
boisku sportowym w
Żurawiczkach
- modernizacja 10
budynków użyteczności
publicznej
- realizacja Projektu
”EKO-ENERGIA w
Gminach Zarzecze i
Rokietnica”

Wykonanie w tyś. zł.
2017
2018
32.113.854 33.287.443

%
2017
94,3

2018
4,7

-

70.475
14.730

-

70.475
14.730

-

100,0
100,0

16.600

-

16.543

-

99,7

-

88.491

13.000

79.469

12.818

89,8

98,6

23.000

-

23.000

-

100,0

-

3.316.249

-

2.982.440

-

89,9

-

-

11.970.678

-

1.484.482

-

12,4

Wykonanie wydatków w latach 2017-2018
40000000
30000000

27288046

29690626

20000000
10000000

4825808

3596817

0
bieżące

rok 2017

rok 2018

majątkowe

Powyższy wykres przedstawia wykonanie wydatków w latach 2017 – 2018 w podziale na
wydatki bieżące i majątkowe. Analizując wykres zauważyć można, że wydatki bieżące w 2018
roku w stosunku do 2017 roku wzrosły o kwotę 2.402.580 zł. Wzrost wydatków na przestrzeń
analizowanych lat spowodowany był zwiększeniem wydatków na oświatę, pomoc społeczną
tj. wypłatę wyprawki szkolnej 300 +. Natomiast wydatki majątkowe w 2018 roku w stosunku
do 2017 roku zmniejszyły się o kwotę 1.228.991 zł , ponieważ w 2017 roku zakończono
większość zadań inwestycyjnych, a w 2018 roku nie realizowano mniejszych inwestycji,
ponieważ nastawiono się głownie na realizacji dużego Projektu pn. „EKO Energia w Gminach
Zarzecze i Rokietnica”, w którym Gmina Zarzecze jest liderem. Pod koniec 2018 roku nastąpiła
częściowa zapłata za wykonane prace montażowe instalacji OZE ze zgromadzonych wpłat
mieszkańców w kwocie 1.484.482 zł. Kolejne etapy realizacji zadań zostały przeniesione na
RAPORT O STANIE GMINY ZARZECZE
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rok 2019. Ponadto w 2018 roku zakupiono specjalistyczny samochód przeciwpożarowy wraz
z wyposażeniem dla jednostki OSP Zarzecze na kwotę 399.935 zł, dokonano przebudowy
budynku remizy OSP w Rożniatowie na kwotę 329.525 zł, przeprowadzono modernizację
pomieszczeń na utworzenie Publicznego Żłobka w Zarzeczu na kwotę 299.207 zł, wybudowano
wiatę przy budynku komunalnym w Maćkówce na kwotę 66.112 zł. Ponadto Gmina
realizowała jeszcze kilka mniejszych zadań inwestycyjnych na kwotę 1.017.556 zł.

3.2 Stan zadłużenia
Gmina Zarzecze posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek. Kredyty i pożyczki zaciągane były na realizację zadań inwestycyjnych
jako wkład własny. W latach 2018-2029 Gmina będzie spłacać zaciągnięte kredyty i pożyczki
zgodnie z harmonogramem spłat aż do całkowitej spłaty zadłużenia.
Stan zadłużenia Gminy na początek 2017 roku wynosi 7.185.026 zł. W ciągu roku
zostały zaciągnięte dwie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na kwotę 2.445.233 zł, w tym pomostowa w kwocie 2.151.480 zł na
zadanie pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zarzecze”
i długoterminowa w kwocie 293.753 zł na to samo zadanie. Ponadto zostały spłacone wcześniej
zaciągnięte kredyty i pożyczki na kwotę 959.092 zł. Na koniec 2017 roku zadłużenie Gminy
wynosi 8.671.167 zł. W 2018 roku została spłacona pożyczka w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 2.151.480 zł , jak również została
zaciągnięta długoterminowa pożyczka w W.F.O.Ś. i G.W. w kwocie 399.934 zł
z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zakup średniego samochody ratowniczogaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zarzeczu”, której całkowita spłata nastąpi w 2029 roku. Ponadto w ciągu roku 2018 roku
spłacone zostały wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki na kwotę 1.128.092 zł.
Łączna kwota zadłużenia na koniec 2018 roku wynosi 5.791.529 zł.
Wobec powyższego Gmina zachowała wskaźniki określone w art. 243 ustawy
o finansach publicznych. W latach 2017 – 2018 Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.
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IV. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych.
Prowadzone na terenie Gminy Zarzecze w 2018 roku zadania inwestycyjne i remontowe
obejmowały budownictwo kubaturowe, inwestycje drogowe, gospodarkę komunalną oraz
infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Finansowane były ze środków własnych gminy, jak
również w ramach środków funduszy sołeckich poszczególnych wsi oraz przy wsparciu Unii
Europejskiej oraz rządowych programów pomocowych.
4.1 Inwestycje i remonty
Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowie
Plan 330.000,00 zł
Ze względu na zły stan techniczny istniejącego budynku zadanie obejmowało rozbudowę,
nadbudowę i przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na dz. nr 624
w Rożniatowie. Rozbudowano budynek o pomieszczenie gospodarcze, wymieniono drewniane
stropy na gęstożebrowe stropy żelbetowe, wymieniono więźbę dachową i pokrycie dachu
zmieniając jego geometrię i gabaryty, zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową wraz
z drzwiami garażowymi, wykonano docieplenie stropu i ścian zewnętrznych z fakturą
elewacyjną. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone na wartość 329.525,28 zł.
Całość prac pokryto ze środków własnych Gminy Zarzecze.
Budowa chodników przy drogach powiatowych
Plan 421.740,00 zł
Zadanie zostało współfinansowane przy udziale z Powiatem Przeworskich obejmowało
budowę chodników jednostronnych z kostki brukowej o szerokości 1,50m w miejscowościach:
Kisielów, Siennów, Żurawiczki.
 Chodnik w miejscowości Kisielów o długości 200,00 mb
 Chodnik w miejscowości Siennów o długości 250,00 mb
 Chodnik w miejscowości Żurawiczki o długości 274,80 mb
Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone na wartość 421.740,00 zł.
Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu
Plan 52.400,00 zł
Budynek remizy OSP zlokalizowany na działce nr 725/3 w Zarzeczu. Budynek użyteczności
publicznej. W ramach robót modernizacyjnych wykonano:
 remont elewacji obejmujący fasadę frontową i fasady boczne wykończone tynkiem
cienkowarstwowym wraz kolorystyką i elementami dekoracyjnymi na pow. 280,83 m2.
Wartość w/w prac wyniosła 29.842,79 zł.
 wymieniono wyeksploatowany piec gazowy na kocioł gazowy kondensacyjny Buderus
z zamkniętą komorą spalania o mocy 60 kW ze sterownikiem, wykonano nowe rozdzielacze
C.O. wraz z osprzętem, zamontowano wkład powietrzno-spalinowy o śr.100/150mm o dł.
12m zakończony deflektorem kominowym ze stali nierdzewnej, zamontowano naczynie
wzbiorcze o poj. 50dm3, przebudowano zasilanie instalacji do części garażowej (oddzielny
obieg C.O.). Wartość w/w prac wyniosła 22.400,00 zł.
Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone na wartość 52.242,79 zł.

Przebudowa dróg gminnych
Plan 172.280,00 zł
W 2018 r. przebudowano na terenie Gminy Zarzecze sześć odcinków dróg gminnych
w miejscowościach Maćkówka, Pełnatycze i Maćkówka o łącznej długości 574 mb.
Zakres robót na poszczególnych odcinkach przedstawia się następująco:
 Droga gminna w Maćkówce „do Kmiecików” na działce nr 835, długość odcinka
162mb, średnia szerokość jezdni 3,0m. Nawierzchnia bitumiczno-asfaltowa gr. 5cm na
podbudowie klińcowej gr. 8cm. Pobocza obustronne z klińca o szer. 30cm, gr. warstwy
10cm - wartość robót 26.949,91 zł
 Droga gminna w Pełnatyczach „do Płocicy” na działce nr 559, długość odcinka 92mb,
średnia szerokość jezdni 3,0m. Nawierzchnia bitumiczno-asfaltowa gr. 5cm na
podbudowie klińcowej gr. 15cm. Pobocza obustronne z klińca o szer. 30cm, gr. warstwy
10cm. Odwodnienie liniowe pasa drogowego z cieków drogowych 50x50x10 na odcinku
6,0mb – wartość robót 22.008,07 zł
 Droga gminna w Pełnatyczach „obok Świtalskiego” na działce nr 673, długość odcinka
21mb, średnia szerokość jezdni 3,0m. Nawierzchnia bitumiczno-asfaltowa gr. 5cm na
podbudowie klińcowej gr. 15cm. Pobocza obustronne z klińca o szer. 30cm, gr. warstwy
10cm – wartość robót 5.847,17 zł
 Droga gminna w Zarzeczu „do Wojtowicza” na działce nr 537/1, długość odcinka
122mb, średnia szerokość jezdni 2,6m. Nawierzchnia bitumiczno-asfaltowa gr. 5cm na
podbudowie klińcowej gr. 15cm. Pobocza obustronne z klińca o szer. 30cm, gr. warstwy
10cm – wartość robót 37.531,73 zł
 Droga gminna w Zarzeczu „k. Pawlaka” na działce nr 409, długość odcinka 80mb,
średnia szerokość jezdni 2,8m. Nawierzchnia bitumiczno-asfaltowa gr. 5cm na
podbudowie klińcowej gr. 15cm. Pobocza obustronne z klińca o szer. 30cm, gr. warstwy
10cm – wartość robót 18.043,55 zł
 Droga gminna w Zarzeczu „k. Gujdy” na działce nr 1185, długość odcinka 97mb,
średnia szerokość jezdni 2,6m. Nawierzchnia bitumiczno-asfaltowa gr. 5cm na
podbudowie klińcowej gr. 15cm. Pobocza obustronne z klińca o szer. 30cm, gr. warstwy
10cm – wartość robót 19.234,56 zł.
Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone na wartość 129.614,99 zł. Wydatek
w kwocie 67.000,00 zł pokryto z funduszy sołeckich wsi Pełnatycze, Maćkówka
i Zarzecze. Pozostałą kwotę sfinansowano ze środków własnych gminy.
Zakup i montaż wiaty przystankowej w Rożniatowie
Plan 8.010,00 zł
W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej w miejscowości Rożniatów
zamontowano nową wiatę przystankową . Przedmiotowy przystanek zlokalizowana w pasie
drogi powiatowej nr P1617R Kańczuga – Jarosław w miejscowości Rożniatów (dz. nr. 385)
przy działce niezabudowanej ozn. nr 429. Zakres robót obejmował wykonanie krytego rowu
rurą przepustową 600mm na odcinku 6,00mb, montaż wiaty przystankowej konstrukcji
stalowej, oszklonej szkłem bezpiecznym o wym. 2,70x1,40m, kolor konstrukcji czerwony,
wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej na pow. 19,20m2 okrawężnikowanej
obrzeżem betonowym 8x30x100 o dł. 30m.
Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone na wartość 8.001,87 zł. Wydatek pokryto
w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Rożniatów.
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Budowa wiaty wielofunkcyjnej w Maćkówce
Plan 66.200,00 zł
W celu organizacji równych imprez kulturalno-sportowych w miejscowości Maćkówka
wybudowana została ogólnodostępna i wielofunkcyjna wiata rekreacyjna. Wiata
wielofunkcyjna z łącznikiem, zlokalizowana na działce nr 787/2 w Maćkówce
w sąsiedztwie budynku remizy OSP, konstrukcji drewnianej kryta blachą stalową powlekaną
kolor wiśniowy, posadowiona na stopach fundamentowych. Wiata w rzucie o wymiarach 12,00
x 9,00 m, łącznik o wymiarach 6,0 x 3,0 m. Łączna powierzchnia zabudowy 130,35 m 2.
Konstrukcja wiaty i balustrada impregnowana na kolor teak. Posadzka wiaty jako podłoga
strugana olejowana, posadzka łącznika z kostki brukowej gr.6 cm. Zadanie zostało zakończone,
odebrane i rozliczone na wartość 66.112,03 zł. Wydatek w kwocie 16.000,00 zł pokryto
w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Maćkówka. W ramach Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi na lata 2017-2020 dofinansowano w/w inwestycje kwotą 10.000,00. Pozostałą
wartość zadania tj. 40.112,03 zł Gmina Zarzecze pokryła ze środków własnych.
Budowa ogólnodostępnych placów zabaw
Plan 74.640,00 zł
 Doposażenie istniejącego placu zabaw w Pełnatyczach.
W ramach zadania zamontowano dwa urządzenia: zestaw zabawowy „Arsa” oraz bujak
„Króliczki” na istniejącym placu zabaw zlokalizowanym na terenie Szkoły Podstawowej
w Pełnatyczach. Wartość zadania wyniosła 13.640,00 zł, z czego kwotę 7.000,00 pokryto
w ramach funduszu sołeckiego wsi Pełnatycze. Kwotę 6.640,00 pokryto ze środków własnych
gminy.
 Budowa placu zabaw w Żurawiczkach.
W ramach zadania wybudowano ogólnodostępny plac zabaw na działce nr 971
w Żurawiczkach o pow. zabudowy 432,00 m2 obejmujący: ogrodzenie panelowe wraz
z cokołem na dł. 112,50 m, furtkę ogrodzeniową – szt. 2, bramę wjazdową dwuskrzydłową –
szt. 2. Plac zabaw wyposażony jest w urządzenia zabawowe tj: zestaw „zamek”, huśtawka
„ważka”, huśtawka podwójna, sprężynowiec , piaskownica 3,0x3,0 m zabezpieczona plandeką,
obiekty małej architektury jak tablica z regulaminem - szt. 1, ławka stalowa z siedziskiem –
szt. 2, kosz na śmieci 35l z daszkiem – szt. 2. Wartość zadania wyniosła 60.978,36 zł, z czego
kwotę 20.000,00 zł pokryto w ramach funduszu sołeckiego wsi Zurawiczki.
Kwotę 40.978,36 zł pokryto ze środków własnych gminy.
Zadania zostały zakończone, odebrane i rozliczone na wartość 74.618,36 zł.
Zakup działki w Rożniatowie
Plan 15.000,00 zł
Zakup prywatnej działki ozn. nr gr. 625 w Rożniatowie o pow. 0,0609 ha sąsiadującej
z terenem OSP w Rożniatowie z przeznaczeniem na parking. Zakup o wartości 13.200,00 zł
pokryty został ze środków własnych gminy.
Wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gm.w Łapajówce
Plan 14.730,00 zł
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w miejscowości Łapajówka
wymieniono wyeksploatowane oprawy oświetlenia ulicznego na nowe oraz dobudowano
punkty oświetleniowe w newralgicznych miejscach. Oświetlenie uliczne jako linia
napowietrzna rozbudowane zostało o następujące elementy: słup betonowy wirowy EVP10,5/2,5 – szt. 2, kompletne lampy uliczne wraz z wspornikami, typ lamp: oprawa SGS
102/100+lampa SON T100W – kpl. 12. Wartość zadania wyniosła 14.729,99 zł, z czego kwotę
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10.000,00 zł pokryto w ramach funduszu sołeckiego wsi Łapajówka. Kwotę 4.729,99 zł pokryto
ze środków własnych gminy.
Modernizacja pomieszczeń w budynku mieszkalno-usługowym Spółdzielni Mieszkaniowej w
Zarzeczu z przeznaczeniem na Żłobek Publiczny
Plan 299.200,00 zł
Wychodząc naprzeciw edukacji najmłodszych dzieci do lat 3, w Gminie Zarzecze utworzono
Publiczny Żłobek zlokalizowany w przebudowanych i zmodernizowanych pomieszczeniach
Spółdzielni Mieszkaniowej w Zarzeczu w budynku mieszkalno-usługowym na działce
nr 1137/10. Żłobek składa się z dwóch sal (sala do zabaw i sala wyciszenia), wiatrołapów,
łazienki, szatni, pokoju socjalnego personelu, pomieszczenia gospodarczego, rozdzielni posiłku
(kuchni) i zmywalni. Powierzchnia użytkowa wynosi 159,60 m2. W ramach inwestycji żłobek
został kompleksowo przebudowany w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej,
jak również wyposażony w nowe umeblowanie, sprzęt AGD i RTV, pomoce dydaktyczne,
zabawki oraz plac zabaw wyposażony w urządzenia przeznaczone dla dzieci od 1 do 6 lat
tj. zestaw „zamek”, piaskownica – szt.1., huśtawka podwójna z siedziskami kubełkowymi –
szt. 1, sprężynowiec zabudowany – szt. 1, ławki stalowe z siedziskami i oparciami drewnianymi
– szt. 2, kosz na śmieci 35l – szt. 2. Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw wykonana
z płyt tartanowych gr. 45 mm na pow. 70,00 m2, a cały plac zabaw o pow. zabudowy 156,00
m2 ogrodzony jest ogrodzeniem panelowym z furtką na dł. 72,00 mb. Wartość placu zabaw
wyniosła 43.758,95 zł. Całkowity kosz inwestycji wynosi 299.007,00 zł i pochodzi
z rządowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH +”
edycja 2018.
Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w Zarzeczu, stacja
trafo 3
Plan 74.475,00 zł
Oświetlenie uliczne zlokalizowane wzdłuż dróg gminnych w Zarzeczu na działkach 711/8,
712/5, 712/6, 713/6, 714/7, 715/7, 716/9, 717/11, 718/2, 719/4, 357/3, 358/12, 352/3, 353/6,
348, 353/9, 353/10, 353/11. Wykonane jako kablowe, podzielone na trzy odcinki, łączna
długość oświetlenia 815,00 mb. Zestawienie materiałowe: przewód YAKXS 4x25 -864m,
przewód YDY 3x2,5m-204m, słup stalowy S-100C+oprawa SGS 102/100+lampa SON T100W
– szt.17.
Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone na kwotę 74.164,78 zł. Wydatek pokryto ze
środków własnych gminy.
Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w Zalesiu (Parcelacja)
Plan 95.200,00 zł
Oświetlenie uliczne zlokalizowane wzdłuż dróg gminnych w Zalesiu (Parcelacja) na działkach
618, 617, 606, 605, 601, 567, 564/2, 564/1, 563, 558, 556, 548, 543, 530, 529/6, 529/5, 529/4,
529/3, 528, 527, 526, 514, 494, 493/4, 493/2, 492, 482/2, 482/1, 481, 479, 478/6, 478/5,
478/4,476, 468, 473, 472, 464, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 456. Wykonane jako kablowe,
podzielone na cztery odcinki, łączna długość oświetlenia 1616,00 mb. Zestawienie
materiałowe: przewód YAKXS 4x25 – 1616,00 m, słup stalowy S-80C+oprawa LED 100W–
szt.21. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone na kwotę 95.157,78 zł. Wydatek
pokryto ze środków własnych gminy.
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Modernizacja przepompowni ścieków na działce nr 8/9 w Żurawiczkach
Plan 95.000,00 zł
Przepompownia ścieków na działce nr 8/9 w Żurawiczkach składająca się: ze zbiornika
z polimerbetonu śr. 1200mm i gł. 5,50m wraz z osprzętem, zbiornik zakończony płytą
nastudzienną z włazami rewizyjnymi oraz szafą elektryczno-sterującą.
Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone na kwotę 95.000,00 zł. Wydatek pokryto ze
środków własnych gminy.
Budowa sieci wodociągowej w Żurawiczakch
Plan 12.000,00 zł
Wybudowana sieć wodociągowa na działkach nr ewid. 551/4, 551/5, 551/6, 551/7, 551/8,
551/9, 551/3 obręb Żurawiczki. Rurociąg wykonany z rur ciśnieniowych kielichowych PVC śr.
90x4,3 mm, długość całkowita 232 mb wraz z hydrantem naziemnym o śr. 80 mm i kompletną
zasuwą żeliwną DN 80 mm. Dla przedmiotowego odcinka sieci wod. wykonana została
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone na kwotę 10.234,00 zł. Wydatek pokryto ze
środków własnych gminy.
Budowa ogrodzenia wewnętrznego boiska sportowego w Rożniatowie
Plan 13.000,00 zł
Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska sportowego na działce nr 261 w Rożniatowie wykonane
zostało z panela ogrodzeniowego 2D wys. 1,03 m na słupkach stalowych z kształtownika
zamkniętego 60x40mm. Długość ogrodzenia 130 mb, brama ogrodzeniowa przesuwna
4,00x1,00m. Całość malowana proszkowo, kolor zielony. Zadanie zostało zakończone,
odebrane i rozliczone na kwotę 12.818,03 zł. Wydatek pokryto ze środków własnych gminy.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żurawiczkach (Parcelacja)
Plan 8.810,00 zł
Przejęcie nowo wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 160mm na dł.
40m w Żurawiczkach (Żurawiczki Parcelacja) w celu rozbudowy dalszego ciągu kolektora
sieci kanalizacyjnej (realizacja w 2019 r.) Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone
na kwotę 8.801,50 zł. Wydatek pokryto ze środków własnych gminy.
Opracowanie projektu zamiennego na budowę Sali gimnastycznej w Siennowie
Plan 3.000,00 zł
W związku ze zmianą programu funkcjonalnego w projekcie budowlanym (wprowadzona
indywidualna kotłownia na paliwo gazowe) zaistniała potrzeba opracowania projektu
zamiennego na w/w zadanie. Koszt prac projektowych wyniósł 3.000,00 zł. Wydatek pokryto
ze środków własnych gminy.
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4.2 Fundusz sołecki
Mieszkańcy sołectw na czele z Sołtysami i Radami Sołeckimi mają do swojej dyspozycji
fundusze sołeckie.
Wykonanie funduszu sołeckiego za 2018 r.
Sołectwo

Wykaz zadań

Plan

Wykonano

Kisielów

- zakup paliwa, części do kosiarki 1.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do bud.
komunalnego 4.015,23 zł
- zakup sprzętu sportowego dla uczestników imprez
sportowych 3.000,00 zł
- zakup paliwa, części do kosiarki 645,77 zł
- remont zabytkowej kapliczki 3.000,00 zł
- zakup materiałów do remontu kapliczki 3.000,00
zł
- wymiana oświetlenia ulicznego 10.000,00 zł
- przebudowa drogi „do Płocicy” i „obok
Świtalskiego”
26.000,00 zł
- zakup paliwa, części do kosiarki 1.730,76 zł
- zakup wyposażenia na placu zabaw 7.000,00 zł
- modernizacja budynku remizy OSP 22.000,00 zł
- zakup wiaty przystankowej 8.000,00 zł
- zakup paliwa, części do kosiarki 1.478,25 zł
- przebudowa drogi gminnej w kierunku „P.
Kmiecików” 20.000,00 zł
- zakup paliwa i części do kosiarki 385,10 zł
- budowa wiaty przy budynku mienia komunalnego
16.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na boisko
sportowe 1000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej koło
„Kuczy Bogusława” 37.000,00 zł
- zakup paliwa, części do kosiarki 385,10 zł

8.515,23

8.515,23

17.645,77

17.635,82

34.730,76

34.462,27

31.478,25

31.478,25

37.385,10

37.373,00

- 12,10 zł oszczędności
z zadań zrealizowanych
zgodnie
z planowanym
zakresem

37.385,10

385,10

- modernizacja drogi przez wieś 10.104,00 zł
- zakup paliwa, części do kosiarki 999,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do budynku
mienia komunalnego 12.000,00 zł
- przebudowa dróg gminnych 21.000,00 zł
- zakup paliwa, żyłki
i opryskiwacza 1.385,10 zł
- zakup materiałów do pomieszczeń budynku
mienia
komunalnego 10.000,00 zł
- zakup sprzętu sportowego dla uczestników
rozgrywek
sportowych 5.000,00 zł
- zakup materiałów do malowania pomieszczeń
w budynku mienia komunalnego 9.000,00 zł
- zakup paliwa i części do kosiarki 1.000,00zł
- budowa placu zabaw 20.000,00 zł
- zakup stroi dla zespołu śpiewaczego 4.000,00zł
- zakup sprzętu sportowego 3.000,00 zł
- zakup materiałów na boisko sportowe 385,10 zł

23.103,99

23.103,99

- 37.000,00 zł nie
zrealizowana
przebudowa drogi gminnej koło „Kuc
Bogusława”
-

37.385,10

37.377,81

-7,29 zł oszczędności
z zadań zrealizowanych
zgodnie
z planowanym
zakresem

37.385,10

37.381,00

- 4,10 oszczędności
z zadań zrealizowanych
zgodnie
z planowanym
zakresem

Łapajówka

Pełnatycze

Rożniatów
Maćkówka

Siennów

Zalesie

Zarzecze

Żurawiczki
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Nie
wykonano
-

- 9,95 zł
oszczędności z zadań
zrealizowanych zgodnie
z planowanym
zakresem
- 268,49 zł
oszczędności
z zadań zrealizowanych
zgodnie z planowanym
zakresem
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IV.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Zarzecze na początku roku 2018 była właścicielem gruntów o pow. 207,2535 ha
o wartości 806.648,08 złotych. Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.
wynosi 205,2403 ha na wartość 978.097,74 złotych. Zmiana powierzchni mienia komunalnego
spowodowana została sprzedażą części mienia i nabyciem przez Gminę Zarzecze gruntów na
podstawie umów notarialnych, decyzji administracyjnych oraz przeszacowania wartości
gruntów będących w użytkowaniu wieczystym. Wartość gruntów zwiększyła się o kwotę
171.449,66 zł. W użytkowaniu wieczystym znajduje się 1,0532 ha gruntów mienia
komunalnego.
Oprócz gruntów gmina posiada mienie komunalne, w skład którego wchodzą budynki
i budowle. Na początku roku 2018 wartość budynków i budowli wynosiła 51 595 570,99 zł,
w ciągu roku wartość zwiększyła się o kwotę 1.034.280,71 zł, na dzień 31.12.2018r.
wynosi 52.629.851,70 zł.
Ogółem wartość całego mienia komunalnego wynosi 53.607.949,44 zł
Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności
o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach
w spółkach i akcjach.
W roku 2018 Gmina Zarzecze zbyła 1,0554 ha gruntów rolnych w drodze przetargów
nieograniczonych. Jedna nieruchomość o pow. 0,0895 ha została sprzedana w drodze
bezprzetargowej, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/241/2017 Rady Gminy Zarzecze z dnia
28 grudnia 2017 r. Wykonaniem Uchwały Rada Gminy Zarzecze Nr XXXVI/291/2018
z dnia 11 października 2018 r., był zakup nieruchomości położonej w Rożniatowie
o pow. 0,0609 ha.
Gmina Zarzecze w świetle obowiązujących w kraju przepisów zobowiązana jest do
zapewnienia lokalu mieszkalnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Mieszkaniowy zasób Gminy Zarzecze jest położony na terenie całej gminy. Zarządcą jest Urząd
Gminy Zarzecze, który posiada w zasobie 21 mieszkań komunalnych o łącznej powierzchni
1.192,74 m2 oraz 9 mieszkań o charakterze socjalnym o łącznej powierzchni 261,44 m2.
Zasady przyznawania mieszkań regulowane są Uchwałą Nr XXXIV/265/2014 Rady Gminy
Zarzecze z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zarzecze w latach 2014-2018.
Czynsz za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynosi 2,30 zł. Stawka ulega
zwiększeniu do maksymalnie o 120%, czyli do kwoty 5,06 zł, jeżeli lokal jest wyposażony
w media. Czynsz za lokale socjalne jest obniżony o 50% od kwoty liczonej za lokal mieszkalny.
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WYKAZ BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZARZECZE
MIEJSCOWOŚĆ
BUDYNEK
Kisielów
Remiza OSP
Budynek byłej szkoły
Zaplecze sportowe
Łapajówka
Remiza OSP
Środowiskowy Dom Samopomocy
Maćkówka
Remiza OSP
Szkoła Podstawowa
Zaplecze sportowe
Pełnatycze
Remiza OSP
Szkoła Podstawowa
Rożniatów
Remiza OSP
Szkoła Podstawowa
Budynek po Zakładzie Komunalnym
Siennów
Remiza OSP
Szkoła Podstawowa
Oficyna dworska
Budynek po Domu Nauczyciela
Budynek mieszkalny
Zalesie
Remiza OSP
Środowiskowy Dom Samopomocy
Zarzecze
Remiza OSP
Zespół Szkół
Urząd Gminy
Pałac
Oficyna dworska
Arkady i Jaskółka
Ośrodek Zdrowia
Stacja uzdatniania wody
Oczyszczalnia ścieków
Stara Szkoła
Hala Sportowa
Żurawiczki
Remiza OSP
Szkoła Podstawowa
Ośrodek Zdrowia
Zaplecze sportowe

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH
KOMUNALNE
LOKALIZACJA
Liczba
Powierzchnia
KISIELÓW – BYŁA SZKOŁA
1
136
ROŻNIATÓW – BYŁY Z.K.
0
0
ZARZECZE – JASKÓŁKA
7
345,89
ZARZECZE – ARKADY
5
327,13
PEŁNATYCZE – SZKOŁA
3
126
ROŻNIATÓW – SZKOŁA
2
96
ZARZECZE – OŚRODEK
3
161,72
SIENNÓW 72
0
0
RAZEM
21
1192,74

RAPORT O STANIE GMINY ZARZECZE

SOCJALNE
Liczba
Powierzchnia
0
0
5
134,2
1
30,24
0
0
0
0
0
0
2
32
1
65
9
261,44
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WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH
LOKALIZACJA
PRZEZNACZENIE
ZARZECZE, UL. DŁUGA 2
APTEKA
ZARZECZE, UL. JANA PAWŁA II 16
OŚRODEK ZDROWIA
ZARZECZE, UL. JANA PAWŁA II 16
DENTYSTA
ZARZECZE, UL. JANA PAWŁA II 16
POŁOŻNA
SIENNÓW 227
PUNKT APTECZNY
SIENNÓW 227
BANK
SIENNÓW 227
DENTYSTA
SIENNÓW 227
OŚRODEK ZDROWIA
ŻURAWICZKI
OŚRODEK ZDROWIA
ZARZECZE, UL. KS. GAJECKIEGO 5
KAWIARNIA
ZARZECZE, UL. KS. GAJECKIEGO 5
RESTAURACJA
ZARZECZE, UL. KS. GAJECKIEGO 5
SZWALNIA
RAZEM

POWIERZCHNIA
114,40
321,00
19,00
11,70
40,84
20,43
25,13
46,30
68,00
127,00
175,12
193,00
1161,92

WYKAZ GRUNTÓW PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
LOKALIZACJA
PRZEZNACZENIE
POWIERZCHNIA
SIENNÓW, 1254
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
0,31
SIENNÓW, 1266/1
KÓŁKO ROLNICZE
0,11
ZARZECZE, 987/2
GAZOCIĄG
0,07
ZARZECZE, 987/13
SZKOŁA SPORTOWA
0,1169
ZARZECZE, 987/14
SZKOŁA SPORTOWA
0,1391
ZARZECZE, 987/15
SZKOŁA SPORTOWA
0,1347
ZARZECZE, 987/16
SZKOŁA SPORTOWA
0,1301
RAZEM
1,0108

VI. Realizacja polityk, programów strategii
6.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to dokument
planistyczny o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy. Istotą studium jest
określenie polityki przestrzennej gminy i lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego,
w oparciu o diagnozę uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Zarzecze uchwalone zostało Uchwałą Rady Gminy Zarzecze Nr XVI/134/2000 z dnia
28.09.2000 r. oraz zmienione uchwałą Nr XXXI/232/2017 Rady Gminy Zarzecze
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Przeprowadzona w 2018 roku ocena aktualności studium wykazała częściowy brak aktualności
w zakresie dostosowania formy i ustaleń studium do obowiązujących przepisów.
Przeznaczenie terenów w studium przedstawia się następująco:
- budownictwo mieszkaniowe – 4,8%
- usługi, produkcja – 0,3 %
- komunikacja 2,8%
- rolnictwo – 80,8%
- zieleń i wody – 10,2%
- inne 1,1%
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6.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Na terenie gminy obowiązuje 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które
obejmują swym zasięgiem 30 ha, co stanowi 0,6 % powierzchni gminy.
Przeznaczenie terenów w miejscowych planach przedstawia się następująco:
- zabudowa mieszkaniowa – 61%
- zabudowa usługowa – 15%
- zabudowa techniczno-produkcyjna – 6%
- komunikacja – 18%
- zieleń i wody – 5%
W przypadku, gdy dla określonego terenu nie uchwalono miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięcia są realizowane w drodze ustalenia
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Nazwa planu
Rok wejścia w życie
Powierzchnia
Miejscowy plan zagospodarowania
2004
2 ha
przestrzennego „Zarzecze-1/2002"
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego „Nr 1/07" w Zarzeczu
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego „MAĆKÓWKA – 1”

2008

15 ha

2018

13 ha

Granice terenów objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego

1 – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Maćkówka-1”
2 – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Nr 1/07 w Zarzeczu”
3 – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Zarzecze-1/2002”
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6.3 Zabytki i ochrona konserwatorska
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Przedmiotem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zarzecze jest
problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego całej gminy. Nadrzędnym celem Programu
jest ukierunkowanie działań samorządu gminnego na poprawę stanu zachowania i utrzymania
zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Zarzecze
Gmina Zarzecze charakteryzuje się cennym krajobrazem kulturowym. Środowisko
kulturowe jest ważnym czynnikiem życia i działalności człowieka nie tylko jako jednostki, ale
i całego społeczeństwa. Zabytki są nie tylko materialnym śladem przeszłości, ale także
najcenniejszym elementem kultury, który przyczynia się do kształtowania otoczenia człowieka.
Dziedzictwo kulturowe gminy Zarzecze jest uznawane i rozpoznawane przez
mieszkańców gminy, ale niestety pozostaje poza szerszym odbiorem, co powoduje kłopoty
w prawidłowym utrzymaniu i promocji. Zasoby kulturowe gminy Zarzecze wymagają pomocy
i ochrony ze strony władz rządowych, niezależnie od kontekstu politycznego. Trudno jest
mówić o rozwoju gminy bez opierania się na jej zasobach i walorach krajobrazu kulturowego,
w związku z powyższym wykorzystanie ich stanowić musi jeden z priorytetów polityki gminy
Zarzecze.
Zasoby wartości kulturowych są przedmiotem szczególnej troski władz gminy, ale i wspólnoty
mieszkańców. W dalszym ciągu należy prowadzić działania dążące do ochrony dóbr kultury,
tak w formie biernej (poprzez stanowienie prawa miejscowego), jak i w formie czynnej
(finansowanie prac konserwatorskich).
Zasadniczym celem programu jest uznanie zasobów dziedzictwa kulturowego za
główny czynnik wpływający na kształtowanie tożsamości lokalnej. Istotnym jest zapewnienie
zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego oraz powiązanie ochrony dóbr kultury
z ochroną środowiska przyrodniczego, działanie to powinno odbywać się przy udziale
samorządu gminy Zarzecze, właścicieli i użytkowników zabytków oraz mieszkańców
i wspólnot lokalnych.
Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
formami ochrony zabytków są:
• wpis do rejestru zabytków;
• uznanie za pomnik historii;
• utworzenie parku kulturowego;
• ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków
Na terenie Gminy Zarzecze znajduje się 11 zabytków nieruchomych, w tym
3 stanowiska archeologiczne, które są wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu.
Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków:
Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków
Łapajówka
 Kapliczka z rzeźbami św. Piotra i św. Pawła oraz antependium ze sceną adoracji Krzyża
Świętego.
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Maćkówka
 Stanowisko archeologiczne nr 2 na obszarze 103-81 – ślady osadnictwa
z epoki kamienia/neolitu oraz osada kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich.
 Stanowisko archeologiczne nr 3 na obszarze 103–81 – osada z okresu wczesnego
średniowiecza.
Pełnatycze
 Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – kościół
(użytkowany jako cerkiew grekokatolicka w latach 1921 – 1944), murowany w 1789 r.,
przebudowany w roku 1900; dzwonnica murowana w roku 1789, przebudowana w roku
1900; plebania murowana ok. poł. XIX w., nadbudowana w XX w.; brama murowana
końcem XIX w.; cmentarz grekokatolicki z 2 poł. XIX w. Kapliczka murowana z 1898 r.
koło domu nr 52.
Siennów
 Kościół Parafialny p.w. Wszystkich Świętych, drewniany z roku 1676.
 Pozostałości zespołu dworskiego – murowana oficyna z XVIII w., przebudowana końcem
XIX w.; pozostałości fortyfikacji z XVIII w.; park z XVIII/XIX wieku.
Zarzecze
 Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Michała Archanioła – kościół
i dzwonnica murowane w latach 1880 – 1895 wg projektu Juliana Zachariewicza;
plebania z 1 ćw. XX w.
 Zespół parkowo-pałacowy składający się z pałacu murowanego w latach 1817 – 1819
wg projektu Chrystiana Aignera; oficyny murowanej w XIX w.; holenderii murowanej
ok. roku 1820; stajni murowanej z poł. XIX w.; parku romantycznego z XVIII w.
 Oranżeria murowana w 1820 roku wg projektu Aignera. Obecnie domy mieszkalne
wraz z ścianą łącznika, będącego elementem zespołu parkowo-pałacowego.
Żurawiczki
 Stanowisko archeologiczne nr 10 w obrębie obszaru 104 -81 - Fortyfikacje ziemskie
z XVII/XVIII wieku, osada – krąg kultury lendzielsko-polgarskiej z okresu wczesnego
neolitu, osada kultury trzcinieckiej z epoki brązu, ślady osadnictwa kultury
przeworskiej okresu wpływów rzymskich.
Obiekty te objęte są wszelkimi rygorami prawnymi wynikającymi z treści odpowiednich aktów
prawnych, w tym przede wszystkim – rygorami ochrony konserwatorskiej, wynikającymi
z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Wszelkie działania podejmowane przy tego typu obiektach wymagają przeprowadzenia
każdorazowo komisji konserwatorskiej pisemnego pozwolenia właściwego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Gminna Ewidencja Zabytków
Obowiązkiem samorządu lokalnego jest ochrona zabytków, które znajdują się na terenie
gminy. Zadania te precyzuje art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003 r. Zgodnie z zapisami ustawowymi, gminy mają dbać między innymi
o: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe
zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom
mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”. Do obowiązków nałożonych przez
ustawę na gminę należy: „uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”, czemu ma służyć gminna ewidencja
zabytków.
Zakres gminnej ewidencji zabytków:
• zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
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•
•
•
•

inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
stanowiska archeologiczne;
historyczne układy ruralistyczne wsi, historyczne układy urbanistyczne miasta;
inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta w porozumieniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
Gminna ewidencja zabytków nie jest jedną z form ochrony zabytków wymienionych
w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz zgodnie
z art. 21 jest podstawą do sporządzenia programów opieki nad zabytkami. Gminna ewidencja
posiada 175 kart, została opracowana w roku 2009 r. w trakcie tworzenia Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami Gminy Zarzecze. Do końca roku 2018 nie została rozszerzona, gdyż nie
wpisano nowych pozycji do ewidencji, ani rejestru zabytków.
W ramach realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w 2018 r. przeprowadzono
lub rozpoczęło renowacje / modernizacje / konserwacje / remonty następujących obiektów:
1. Renowacja powierzchni tynków, ścian i sufitów czterech kaplic bocznych kościoła
parafialnego w Zarzeczu - wartość robót: 25.969,56 zł (dotacja z budżetu Gminy Zarzecze
– 25.000 zł).
2. Roboty budowlane remontowo-konserwatorskie; wykonanie tynków wewnętrznych
renowacyjnych w budynku kościoła w Pełnatyczach - wartość robót: 60.613,11 zł (dotacja
z budżetu Gminy Zarzecze – 25.000 zł).
3. Konserwacja drzwi wejściowych do kapliczki przydrożnej w Łapajówce – wartość prac:
19.000 zł.
6.4 Oświetlenie na terenie gminy Zarzecze
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie Gminy Zarzecze,
sukcesywnie dokonywane są przeglądy oświetlenia ulicznego. Najczęstszą formą reakcji
na zagrożenie są telefony od mieszkańców oraz sołtysów wsi, którzy przekazują informację
o nieświecącej lampie drogowej. Kilkudziesięcioletnia infrastruktura oświetleniowa niekiedy
ulega awariom, następuje to najczęściej po nagłych zjawiskach atmosferycznych.
Operator systemu oświetlenia drogowego, czyli PGE Dystrybucja S.A. na podstawie umowy
konserwacji oświetlenia przyjmuje zgłoszenia i w ciągu maksymalnie 3 dni dokonuje naprawy.
Zgodnie z przyjętymi kilka lat temu ustaleniami, zgłoszeń dokonują sołtysi wsi, którzy sami
zgłaszają awarię pod numerem 991 lub przekazują informację pracownikom Urzędu Gminy
Zarzecze. Na bieżąco też dokonywana jest konserwacja urządzeń technicznych poprzez
wycinkę gałęzi zacieniających oświetlenie drogowe.
Na terenie Gminy Zarzecze zamontowanych jest 674 lamp oświetlenia ulicznego.
Na dzień 31.12.2018 r. włączonych jest 572 lamp, 201 lampy są wyłączone. 559 lamp stanowi
własność dystrybutora sieci, tj. PGE Dystrybucja S.A., 124 lampy są własnością Gminy
Zarzecze. Największa ilość, bo 331 lamp jest o mocy 250W, jednakże są one sukcesywnie
wymieniane na bardziej ekonomiczne. Umowa konserwacji oświetlenia na rok 2019 została
zawarta 16 listopada 2018 r. Umowa na sprzedaż energii elektrycznej w roku 2019 r. zawarta
była 31.12.2018 r., natomiast umowa dystrybucyjna zawarta została na czas nieoznaczony.
Koszty, jakie poniesiono w roku ubiegłym na oświetlenie drogowe, to kwota 395.490,33 zł.
Składają się na nią zużycie energii i usługi dystrybucyjne, konserwacja oświetlenia, wymiana
oświetlenia w Łapajówce, Zalesiu, Zarzeczu i Żurawiczkach, budowa oświetlenia w Zarzeczu
oraz remont instalacji w Maćkówce i Siennowie.
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6.5 Transport zbiorowy w gminie
Świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie
Gminy Zarzecze w roku 2018 realizowane było przez dwie firmy: Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej Jarosław S.A. oraz Usługi Transportowe MAGDA.
Przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób podają do publicznej wiadomości
rozkłady jazdy przez zamieszczenie informacji na przystankach wymienionych w rozkładzie
jazdy. Świadczone przez przewoźników usługi nie zaspakajają w pełni potrzeb mieszkańców
gminy.
Sytuacja ekonomiczna zmusiła przewoźników do redukcji przewozów. Kursy sobotnie
są świadczone w bardzo okrojonym zakresie, w niedziele komunikacja w ogóle nie jest
prowadzona. Sytuacja ma związek z rozwojem transportu indywidualnego. Na terenie gminy
w niemalże każdym gospodarstwie jest samochód. Działania przewoźników budzą zrozumiałe
oburzenie niewielkiej grupy osób korzystającej z komunikacji publicznej.
Na prośbę mieszkańców gminy, prowadzone są działania zmierzające do uruchomienia
dodatkowych kursów, bądź przywrócenia zlikwidowanych połączeń. Niestety bilans
ekonomiczny nie pozwala przewoźnikom na wprowadzanie zmian w rozkładach jazdy.
6.6 Gospodarka wodno-ściekowa
Na ternie gminy Zarzecze znajduje się jedno ujęcie wody pitnej wraz ze stacją
uzdatniania na działce 706/2 w Zarzeczu. Ujęcie posiada strefę ochrony bezpośredniej
ogrodzoną siatką na słupkach stalowych o wys. 1,5 m oraz bramą stalową zamykaną na kłódkę.
Na terenie strefy znajduje się cztery studnie głębinowe, dwa zbiorniki wody pitnej o pojemności
300 m3 każdy. Znajduje się również budynek uzdatniania wody z wejściem głównym oraz
wejściem bocznym do agregatu prądotwórczego.
Na całym wodociągu znajdują się cztery przepompownie wody:
1. Przepompownia Zalesie.
Teren ochrony bezpośredniej przepompowni ogrodzony siatką na słupkach stalowych oraz
bramą zamykaną na kłódkę. Przepompownia składa się z kontenera, w którym znajduje się
zestaw pompowy oraz dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności po 100 m3 wody
każdy.
2. Przepompownia Maćkówka Potok.
Jest to pomieszczenie żelbetowe usytuowane w stoku góry, wewnątrz pracuje pompa oraz
znajduje się zbiornik wyrównawczy stalowy połączony z hydroforem stalowym.
3. Przepompownia Maćkówka Remiza OSP.
Jest to wydzielone pomieszczenie w suterenach Remizy OSP, wewnątrz znajduje się pompa
oraz zbiornik wyrównawczy stalowy połączony z hydroforem stalowym.
4. Przepompownia w Siennowie.
Jest to pomieszczenie znajdujące się przy Remizie OSP ze strefą ochrony bezpośredniej. Teren
ogrodzony jest siatką na słupkach stalowych z bramą zamykaną na kłódkę. Przepompownia
składa się z budynku parterowego, w którym znajduje się zestaw pompowy oraz zbiornika
wyrównawczego o pojemności 100 m3 wody z urządzeniami.
Do utrzymania sprawności sieci wodociągowej o łącznej długości wraz z przyłączami
ok. 108 km, ujęcia wody i przepompowni przydzielonych jest dwóch pracowników na
stanowiskach konserwatorów sieci i urządzeń wodociągowych oraz 1/2 etatu pracownik
z uprawnieniami elektrycznymi. W czasie zwiększonego rozbioru wody pracownicy dyżurują
na ujęciu wody ręcznie sterując stacją, żeby nie doszło do przerw w dostawie wody do
odbiorców.
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Środki techniczne jakimi dysponują to:
- samochód dostawczy PEUGEOT Partner,
- pompa szlamowa,
- stacjonarny agregat prądotwórczy.
System oczyszczania wody generuje odpad poprodukcyjny tzw. popłuczyny, na których zrzut
posiadamy pozwolenie wodnoprawne ważne do marca 2021r. Natomiast na pobór wód
podziemnych posiadamy pozwolenie wodnoprawne z terminem ważności do października
2035r.
Odczyty wodomierzy przeprowadzane są na zasadach z lat poprzednich tj. na półrocze
i koniec roku odczytuje się wskazania wodomierzy, natomiast zużycie wody w kwartałach
pierwszym i trzecim oblicza się według średniego zużycia dobowego wody.
Na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej, związanej z przerwami w zaopatrzeniu
ludności w wodę lub pogorszeniem jej jakości, gmina posiada jedną wierconą studnię
„Abisyńską” na terenie osiedla mieszkaniowego w Zarzeczu oraz zawarte trzy porozumienia
z przedsiębiorstwami wodociągowymi z sąsiednich gmin – tzw. „Umowy Bezpieczeństwa”.
Gmina Zarzecze nie posiada własnych cystern służących do przewozu wody pitnej.
W przypadku awarii Ujęcia Wody w Zarzeczu istnieje możliwość zasilenia wodociągu Gminy
Zarzecze z Ujęcia Wody Pitnej w Urzejowicach przez istniejący wodomierz graniczny z Gminą
Przeworsk, na co zostało zawarte odpowiednie porozumienie oraz umowa z Zakładem
Gospodarki Komunalnej Przy Gminie Przeworsk.
W przypadku awarii części sieci zasilającej istnieje możliwość dowiezienia wody mieszkańcom
beczkowozami z pozostałych pracujących części sieci. Beczkowozy użyte do awaryjnego
zaopatrzenia mieszkańców w wodę będą wypożyczane odpłatnie na podstawie porozumienia
i umowy zawartych z Przeworską Gospodarką Komunalną.
Gmina posiada również umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu
na zakup wody pitnej w przypadkach wystąpienia wyżej wymienionych sytuacji kryzysowych.
Opracowana jest koncepcja rozbudowy systemu uzdatniania wody na Stacji
Uzdatniania w Zarzeczu, która pozwoli zwiększyć wydajność tego systemu oraz zaprzestać
dyżurów i ręcznego sterowania w czasie większych rozbiorów wody.
W 2018 r. usunięto 61 awarii sieci i przyłączy wodociągowych.
Do obsługi kanalizacji i oczyszczalni ścieków zatrudnionych jest trzech pracowników
oraz 1/2 etatu pracownik z uprawnieniami elektrycznymi, którzy utrzymują
w sprawności
sieć kanalizacyjną w sześciu miejscowościach naszej gminy, oczyszczalnię ścieków
i 13 przepompowni ścieków. W pozostałych trzech miejscowościach, tj. Maćkówce, Zalesiu
i Żurawiczkach, obsługę kanalizacji prowadzi Przeworska Gospodarka Komunalna.
Do utrzymania sprawności sieci kanalizacyjnej o długości wraz z przyłączami
ok. 65 km pracownicy mają do dyspozycji następujące środki techniczne:
- samochód dostawczy VW –Transporter,
- ciągnik rolniczy Zetor,
- beczkowóz asenizacyjny,
- przyczepy o ładowności 4 tony - 2 szt,
- wysokociśnieniowy agregat czyszczący,
- stacjonarny agregat prądotwórczy.
Ciągnik i przyczepy są również wykorzystywane do innych zadań realizowanych przez gminę.
W ramach budżetu gminy w 2018 roku została dokonana wymiana skorodowanej
przepompowni ścieków w Żurawiczkach, a na wymianę czekają kolejne dwie. W Oczyszczalni
Ścieków w Zarzeczu wykonano remont i wymianę sito piaskownika. Wymieniono kilka
kosztownych urządzeń elektronicznych sterujących pracą całego systemu oczyszczania
ścieków. Na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rzeki Mleczka posiadamy pozwolenie
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wodnoprawne ważne do marca 2021 r. W 2018 r. usunięto 56 awarii sieci i przepompowni
kanalizacyjnych.
6.7 Gospodarka odpadami komunalnymi
Od 1 lipca 2013 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych organizuje gmina. W drodze postępowania przetargowego
stosownie do przeprowadzonego zamówienia publicznego wyłoniono firmę świadczącą usługi
w powyższym zakresie, którą jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
z siedzibą w Jarosławiu.
Odpady komunalne z terenu Gminy Zarzecze odbierane są w postaci zmieszanej
i selektywnej. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Zarzecze prowadzona jest zbiórka selektywna, w ramach której wydzielone są następujące
frakcje:
 Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
 Makulatura,
 Szkło bezbarwne i kolorowe,
 Odpady zielone.
Powyższe frakcje są gromadzone w kolorowych workach, gdzie:
 Worek żółty – tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
 Worek niebieski – makulatura
 Worek zielony – szkło bezbarwne i kolorowe
 Worek brązowy – odpady zielone.
Systemem gospodarowania odpadami objęto: 6 134 osób ( liczba osób z złożonych
deklaracji – część osób zameldowanych w Gminie Zarzecze przebywa poza terenem gminy tj.
m.in. pobyty związane z pracą poza granicami kraju, nauką ). Zebrano 1584 deklaracji.
Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.:
343.440,00 zł.
Zgodnie z Uchwałą nr II/9/2018 Rady Gminy Zarzecze z dnia 5 grudnia 2018 r. opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny
od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 6,00 zł za jedną
osobę miesięcznie, natomiast za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 12,00 zł za jedną osobę miesięcznie.
Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w 2018r.
Lp.

Kod odpadów

Nazwa

1
2
3
4
5
6
7
8

15 01 02
15 01 07
20 03 01
20 03 07
16 01 03
17 01 01
20 01 32
20 01 34

9

20 01 35*

10

20 01 36

Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania ze szkła
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe
Zużyte opony
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
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USUWANIE AZBESTU
W roku 2018 dzięki uzyskanym dotacjom z Narodowego oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odebrano od mieszkańców gminy
101,600 ton wyrobów zawierających azbest, które zostały przekazane na wysypisko odpadów
niebezpiecznych.
6.8 Ochrona środowiska
Gmina oprócz ochrony wody i powietrza realizuje również zadania dotyczące ochrony
przyrody, ochrony zwierząt, ochrony gleb. W celu poprawienia estetyki miejscowości
w ubiegłym roku urządzono trzy tereny zieleni dwa w Żurawiczkach a jeden w centrum
Zarzecza. W zabytkowych parkach w Zarzeczu i Siennowie wykonywano prace pielęgnacyjne
i konserwacyjne. W parku w Zarzeczu wysadzano na rabatach kwiaty które upiększają park.
W Siennowie przy zabytkowym parku na działce mienia komunalnego wysadzono 100 lip
z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W okresie zimowym zakupiono
karmę i dokarmiano zwierzynę leśną w parku Siennowie. Biorąc pod uwagę, że podstawowym
czynnikiem wpływającym na produkcję rolną jest gleba w ubiegłym roku były przeznaczone
środki finansowe na pobranie i wykonanie 150 próbek glebowych na zawartość makro
i mikroelementów. Wyniki prowadzonych badań w dalszym ciągu nie wykazują poprawy
stanu odczynu gleb. Bardzo dużo gleb jest kwaśnych, 83 % użytków rolnych wymaga
wapnowania tylko 17 % gleb nie wymaga wapnowania. Nadal zbyt duży odsetek
użytkowanych rolniczo gleb wykazuje niedobory przyswajalnych form potasu i fosforu.
Zadawalająca jest zasobność gleb w magnez. Zakres prowadzonych badań na terenie gminy
jest zbyt niski w stosunku do potrzeb i powierzchni gruntów rolnych będących w użytkowaniu.
W ramach edukacji ekologicznej mieszkańców w miesiącu grudniu 2018 r. do każdego
gospodarstwa domowego zostały doręczone ulotki informujące czym jest niska emisja, jak
wpływa na stan zdrowia i jakie są technologiczne rozwiązania w tym zakresie.
6.9 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zarzecze został przyjęty Uchwałą
nr XIII/101/2016 Rady Gminy Zarzecze z dnia 8 marca 2016 r., która została zmieniona
Uchwałą XIX/143/2016 Rady Gminy Zarzecze z dnia 21 listopada 2016 r.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi dokument, który wskazuje możliwe do zrealizowania
działania, dzięki którym nastąpi zmniejszenie zużycia energii na terenie Gminy Zarzecze, a tym
samym zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów do atmosfery.
Niniejszy Plan składa się z trzech części. Pierwsza koncentruje się na aspektach prawnych
związanych z ochroną powietrza oraz ogólnej charakterystyce Gminy Zarzecze, tj. jej
położeniu, stanie ludności, stanie środowiska naturalnego, jak i infrastruktury technicznej.
Druga część zawiera wyniki bazowej inwentaryzacji zużycia energii, udziału poszczególnych
nośników energii (takich jak węgiel, drewno, czy gaz) w całościowym zużyciu energii
pierwotnej oraz obliczenia dotyczące całkowitej emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy
Zarzecza. Za rok bazowy służący do obliczeń przyjęto rok 2014. Inwentaryzacja koncentruje
się na 5 obszarach gminy, takich jak: budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne,
transport, oświetlenie publiczne oraz gospodarka. Na jej podstawie wykazano obszary
problemowe związane z zanieczyszczeniem środowiska, występujące na terenie Gminy
Zarzecze.
Trzecia część zawiera opis działań, poprzez wprowadzenie których, nastąpi zmniejszenie
zużycia energii finalnej oraz redukcja całkowitej emisji CO2 do atmosfery. Zawiera ona
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również propozycję harmonogramu wdrażania zaproponowanych działań oraz wskazuje na
możliwe źródła ich finansowania. Określa sposób monitorowania redukcji CO2 oraz zużycia
energii. Propozycje koncentrują się na zmniejszeniu zużycia energii w sektorze użyteczności
publicznej oraz oświetlenia publicznego z uwagi na fakt, że na powyższe sektory władze gminy
mają całkowity wpływ.
Długoterminowa strategia Gminy Zarzecze uwzględnia zapisy określone w pakiecie
klimatyczno- energetycznym do roku 2020, tj.:
• redukcję emisji gazów cieplarnianych;
• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
• redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej.
Celami strategicznymi Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zarzecze są:
• dążenie do ograniczenia emisji CO2, SOx i Pyłów do 2020 roku, w stosunku do roku
bazowego (rok 2014), o 20 %, - uwzględniając uniknięcie emisji z produkcji energii z OZE
• dążenie ograniczenia zużycia energii do 2020 roku, w stosunku do roku bazowego
(rok 2014), o 5 %, w tym w budynkach użyteczności publicznej o min. 40 %
• dążenie do zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 2020 roku,
w stosunku do roku bazowego (rok 2014), do 10 %.
Działaniem mającym swoją genezę w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zarzecze,
które rozpoczęło się w roku 2018 jest projekt parasolowy pn. „Eko-Energia w Gminach
Zarzecze i Rokietnica”. W roku 2018 na terenie gminy zainstalowano 166 instalacji solarnych
o wartości 1.557.800 zł, 100 instalacji fotowoltaicznych o wartości 1.959.214,50 zł oraz
38 sztuk kotłów na biomasę o wartości 593.486,79 zł.
6.10 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zarzecze
Rady Gminy Zarzecze uchwałą Nr XXI/158/2012 z dnia 28.12.2012r. przyjęła Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zarzecze na lata 2013-2020.
W Strategii zostały określone kierunki działań zmierzające do łagodzenia skutków
dominujących problemów społecznych.
W dokumencie zapisano misję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. Zapewnienie
lepszego standardu życia mieszkańcom Gminy Zarzecze i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu poprzez efektywny system wsparcia społecznego.
W dokumencie opisano pięć obszarów strategicznych, do których należą:
OBSZAR STRATEGICZNY I – OSOBY I RODZINY DOTKNIETE BEZROBOCIEM
CEL STRATEGICZNY: Wsparcie na rzecz osób bezrobotnych
Cele operacyjne:
1. Wypracowanie form postępowania wobec osób w sytuacji kryzysowej spowodowanej
długotrwałym pozostawaniem bez pracy.
2. Rozwijanie aktywnych form pomocy skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, długotrwale bezrobotnych, w tym szczególnie kobiet.
Kierunki działania:
1. Tworzenie na terenie gminy klimatu sprzyjającego dla osób bezrobotnych podejmujących
własną działalność gospodarczą, mogących tworzyć nowe miejsca pracy.
2. Współudział różnych instytucji w programach realizowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego, przez instytucje rynku pracy.
3. Monitoring socjalny – wypracowanie form postępowania wobec osób w sytuacji kryzysowej
długotrwałego pozostawania bez pracy.
4. Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie monitorowania i rozwiązywania
problemu wysokiego bezrobocia na terenie Gminy Zarzecze:
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1) organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych,
2) promowanie szkoleń skierowanych szczególnie do osób długotrwale bezrobotnych, kobiet
i mężczyzn,
3) propagowanie działań zmierzających do przekwalifikowania się osób długotrwale
bezrobotnych.
5. Aktywizacja zawodowa młodzieży, między innymi poprzez:
1) szkolenia zawodowe,
2) stypendia dla osób kontynuujących naukę,
3) staże zawodowe, umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego przez wykonywanie
zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy.
6. Współpraca z instytucjami, których przedmiotem działania jest wspieranie
przedsiębiorczości.
7. Stały monitoring ofert programowych i ewentualne opracowanie projektów mających na celu
rozwiązywanie problemu bezrobocia w szczególności wśród osób długotrwale bezrobotnych.
8. Współpraca z podmiotami gospodarczymi w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych,
tworzenie miejsc pracy.
9. Praca socjalna skierowana do osób długotrwale bezrobotnych, tak by zachęcać je do
systematycznego poszukiwania zatrudnienia, a w szczególności dążyć do udzielania tym
osobom pomocy w zakresie: poradnictwa, zapoznania z aktywnymi technikami poszukiwania
pracy.
10. Objęcie pomocą materialną rodzin dotkniętych problemem bezrobocia.
11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktywizacji zawodowej
bezrobotnych w tym rozważenie konieczności utworzenia i udział w funkcjonowaniu Centrum
Integracji Społecznej, Spółdzielni Socjalnych.
12. Pozyskiwanie środków unijnych na realizację zadań
OBSZAR STRATEGICZNY II – POMOC NA RZECZ PRAWIDŁOWEGO
FUNKCJONOWANIA RODZINY
CEL STRATEGICZNY: Wypracowanie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną –
wsparcie dziecka i rodziny dysfunkcyjnej
Cele operacyjne:
1. Promocja modelu rodziny wychowującej oraz budowa oparcia społecznego.
2. Działania zmierzające do zahamowania czynników powodujących dysfunkcję rodziny.
Kierunki działania:
1. Wczesne oddziaływanie profilaktyczne, jako metoda kształtowania postaw zapobiegających
kryzysowi rodziny.
2. Systematyczna praca socjalna z rodzinami, szczególnie z problemami opiekuńczowychowawczymi.
3. Wsparcie finansowe rodzin pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej:
bezrobociem, ubóstwem, uzależnieniami i bezradnością w prowadzeniu gospodarstwa
domowego, realizowana ze środków: systemu pomocy społecznej, systemu świadczeń
rodzinnych, systemu dodatków mieszkaniowych, systemu oświaty i innych
4. Objęcie dożywianiem jak największej liczby dzieci i młodzieży szkolnej potrzebującej tej
formy pomocy .
5. Zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych
patologią społeczną w okresie wolnym od nauki szkolnej.
6. Prowadzenie działań we współpracy z policją, sądem i innymi instytucjami w celu
przeciwdziałania i ograniczania zjawiska przestępczości dzieci i młodzieży oraz zjawiska
przemocy w rodzinie.
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny z dziećmi
8.Poradnictwo prawne i psychologiczne dla mieszkańców gminy
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OBSZAR STRATEGICZNY III – POMOC NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I
ICH RODZIN
CEL STRATEGICZNY: Wyrównywanie szans i integracja osób niepełnosprawnych
Cele operacyjne:
1. Działania prowadzące do pełnego zdiagnozowania środowiska osób niepełnosprawnych
Gminy Zarzecze
2. Zintegrowanie działań samorządu i organizacji pozarządowych na rzecz profilaktyki
i rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych.
Kierunki działania:
1. Stała, wnikliwa diagnoza problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
2. Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi świadczącymi pomoc
osobom niepełnosprawnym.
3. Znoszenie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej.
4. Tworzenie i wdrażanie projektów skierowanych na integrację dzieci niepełnosprawnych
z ich pełnosprawnymi rówieśnikami.
5. Praca socjalna skierowana głównie na poradnictwo, informowanie, wspieranie
i motywowanie osób niepełnosprawnych do korzystania z różnych przysługujących im form
pomocy: wczasy i turnusy rehabilitacyjne, pomoc finansowa i rzeczowa (sprzęt
rehabilitacyjny), usługowa oraz w zakresie innych przysługujących im uprawnień.
6. Systematyczne świadczenie osobom niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
7. Wspieranie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez systematyczną
współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Urzędem Pracy
i informowanie środowiska o istniejących możliwościach zatrudnienia.
8. Pozyskiwanie środków unijnych na realizację zadań
OBSZAR STRATEGICZNY IV – DZIAŁANIA NA RZECZ PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
CEL STRATEGICZNY: Wspieranie i ukierunkowanie rodzin do prawidłowego
funkcjonowania w społeczeństwie
Cele operacyjne
1. Pomoc osobom uzależnionym oraz ochrona dzieci i zmniejszenie negatywnych skutków
przebywania w rodzinie z problemem uzależnień.
2. Podnoszenie wiedzy mieszkańców gminy na temat uzależnień i zapobieganie powstawaniu
nowych problemów z nimi związanych.
Kierunki działania
1. Informowanie o mechanizmach i konsekwencjach uzależnień, związanych z nimi
problemach oraz monitorowanie zjawiska uzależnień szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
2. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez wdrażanie stosownych form profilaktyki
skierowanej do dzieci i młodzieży.
3. Motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia osób uzależnionych oraz monitorowanie
procesów leczenia.
4. Poradnictwo prawne i psychologiczne osobie uzależnionej i współuzależnionej.
5. Interwencyjne działania w celu niwelowania bezpośredniego wpływu substancji
powodującej uzależnienie.
6. Współpraca, wspieranie oraz wymiana informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami
pomagającymi osobie i rodzinie z problemem uzależnień.
7. Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych w tym
wspieranie organizacji zapewniających wypoczynek letni i zimowy.
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8. Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych zarówno z osobą uzależnioną jak
i jej rodziną.
9. Uczestnictwo w szkoleniach osób zajmujących się przeciwdziałaniem alkoholizmowi
i narkomanii
OBSZAR STRATEGICZNY V – DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB W PODESZŁYM WIEKU
CEL STRATEGICZNY: stworzenie skoordynowanego systemu opieki nad osobami starymi
poprzez zaspokojenie ich potrzeb i podniesienie jakości życia w środowisku zamieszkania
Cele operacyjne
1. Systematyczne diagnozowanie sytuacji osób starszych oraz ich potrzeb i oczekiwań.
2. Jak najdłuższe utrzymanie zdolności seniora do egzystencji w swoim środowisku.
Kierunki działania
1. Wprowadzenie i stałe doskonalenie systemu informowania osób starszych o możliwościach
i miejscach uzyskania pomocy.
2. Zapewnienie wsparcia osobom w podeszłym wieku niezdolnym do samodzielnej egzystencji.
3. Poszukiwanie nowych form aktywizacji seniorów.
4. Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania
osób starych i przewlekle chorych.
5. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji projektów skierowanych do
osób starszych, zmierzających do integracji osób starszych ze społecznością lokalną
i popularyzacji problemów ludzi starych wśród społeczeństwa.
6. Wsparcie finansowe osób najbardziej potrzebujących (zasiłki stałe, celowe, okresowe) oraz
praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych.
Cele zapisane w Strategii były realizowane w roku 2018 w zależności od potrzeb
6.11 Program Wspierania Rodziny dla Gminy Zarzecze na lata 2018-2020
Uchwałą Nr XXXI/237/2017 Rada Gminny Zarzecze w dniu 28 grudnia 2017r. przyjęła
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020
Celem głównym Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020 jest
Wypracowanie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Zarzecze
Cele szczegółowe:
1.
Zapobieganie powstaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz
rozwiązywanie już istniejących, w szczególności poprzez:
Lp.
1)

2)

Zadania
analiza sytuacji rodziny i
środowiska rodzinnego oraz
przyczyn kryzysu w rodzinie

zapewnienie
rodzinie
przeżywającej trudności w
wypełnianiu
funkcji
opiekuńczowychowawczych pomocy i
wsparcia asystenta rodziny

Realizatorzy/
Partnerzy
- Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
- placówki
oświatowe,

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
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Sposób realizacji w roku 2018
- 96 rodzin z dziećmi objętych zostało pracą socjalną
przez pracowników socjalnych
-sytuacja rodzin na bieżąco była monitorowana,
problemy uczniów konsultowane były z pedagogami
szkolnymi, prowadzone były indywidualne spotkania
z rodzicami, stała współpraca z policją, asystentem
rodziny, kuratorami, dostęp do poradnictwa
specjalistycznego, rodziny zagrożone sytuacją
kryzysową były na bieżąco monitorowane
w miesiącu styczniu 2018r. oraz w okresie od września
do grudnia 2018r w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zarzeczu zatrudniony był asystent
rodziny, który pracował z 6 rodzinami przeżywającymi
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, asystent na bieżąco kontaktował się
z pracownikami socjalnymi, dyrektorami szkół,
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Lp.

Zadania

Realizatorzy/
Partnerzy

Sposób realizacji w roku 2018

3)

zapewnienie
rodzinie
przeżywającej trudności w
wypełnianiu
funkcji
opiekuńczowychowawczych dostępu do
poradnictwa
specjalistycznego

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej, w
tym
Punkt
Interwencji
Kryzysowej
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
-placówki
oświatowe

4)

możliwość
utworzenia
placówki
wsparcia
dziennego, gdzie dziecko w
ramach wsparcia rodziny
może
zostać
objęte
dodatkową
opieką
i wychowaniem
objęcie
rodziny
przeżywającej trudności w
wypełnianiu
funkcji
opiekuńczowychowawczych
pomocą
rodziny wspierającej
systematyczne
monitorowanie
rodzin
zagrożonych kryzysem przez
pracowników
socjalnych,
asystentów
rodzin,
pedagogów szkolnych oraz
przedstawicieli
innych
zawodów i specjalności
kontaktujących się z rodziną,
w tym lekarzy i pielęgniarek
świadczących
usługi
medyczne
mieszkańcom
gminy

Gmina Zarzecze

trudności występujące w rodzinach objętych
asystenturą były na bieżąco rozwiązywane
- 11 rodzin, tym z dziećmi objętych zostało bezpłatną
pomocą psychologiczną w Punkcie Interwencji
Kryzysowej działającym przy Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej,
psycholog zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w razie pilnej potrzeby odwiedzał rodziny
za ich zgodą w ich miejscu zamieszkania,
- z terenu gminy Zarzecze z pomocy placówki
skorzystało 109 osób
- informowanie o możliwości skorzystania z pomocy
pedagoga szkolnego oraz kierowanie do Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej oraz do Punktu
Interwencji Kryzysowej działającym przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
-nie została utworzona placówka wsparcia dziennego

Wójt
Gminy
Zarzecze

- nie była zgłaszana konieczność wsparcia rodzin
z dziećmi pomocą rodziny wspierającej

-Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
-placówki
oświatowe

7)

kontynuowanie
specjalistycznego wsparcia
w formie specjalistycznych
usług opiekuńczych

-Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

48 rodzin z dziećmi objętych było monitoringiem przez
pracowników socjalnych, którzy na bieżąco śledzili
sytuację w tych rodzinach
-pedagodzy szkolni, wychowawcy przeprowadzali
indywidualne spotkania z rodzicami uczniów
sprawiających problemy wychowawcze jak również
z samymi uczniami, oraz prowadzili stałą współpracę
z policją, asystentem rodziny, kuratorami, proponowali
dostęp do poradnictwa specjalistycznego
-12 rodzin było objętych nadzorem policji, w tym w 10
rodzinach były nieletnie dzieci
- przeprowadzone zostały w szkołach pogadanki dla
uczniów, poinformowano o możliwościach uzyskania
wsparcia i instytucjach udzielających wsparcia
w przypadku wystąpienia kryzysu w rodzinie,
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zarzeczu
monitorowane były przez pracowników służby zdrowia
- 2 rodziny z dziećmi
- 7 rodzin z dziećmi (8 dzieci) objęte były wsparciem w
formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

8)

aktywizacja
zawodowa
rodzin
z
dziećmi
z
problemem bezrobocia

-Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

5)

6)

- Policja
- służba zdrowia

RAPORT O STANIE GMINY ZARZECZE

-zawarto kontrakt socjalny z 4 osobami bezrobotnymi,
które mają na utrzymaniu dzieci, działania zawarte
w kontrakcie miały na celu wzmocnienie aktywności
zawodowej,
samodzielności
życiowej,
i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu tych
rodzin,
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Lp.

Zadania

Realizatorzy/
Partnerzy
-Powiatowy
Urząd Pracy

Sposób realizacji w roku 2018
- na koniec roku 2018r. zarejestrowanych osób z terenu
gminy Zarzecze w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Przeworsku było 364, w tym 205 kobiet
- w tym 59 osoby z prawem do zasiłku, w tym 29 kobiet,
- skierowano na szkolenia 2 osoby
- liczba osób wyłączonych z ewidencji z powodu
podjęcia pracy niesubsydiowanej 274 osoby, w tym 107
kobiet, w tym z powodu podjęcia działalności
gospodarczej 6 osób, w tym 3 kobiety
- liczba osób wyłączonych z ewidencji z powodu
podjęcia pracy subsydiowanej 67 osoby, w tym 44
kobiety, w tym z powodu podjęcia działalności
gospodarczej 6 osób, w tym 4 kobiety

2. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez:
Lp.
1)

2)

Zadania
monitorowanie
rodzin
z
dziećmi
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
przez pracowników socjalnych
lub asystentów rodzinnych,
zachęcanie dzieci z rodzin
wieloproblemowych
do
uczestnictwa w koloniach,
półkoloniach, oazach itp.

Realizatorzy/
Partnerzy
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Gminna
Komisja
Rozwiązywani
a Problemów
Alkoholowych
(współfinansowanie zadań)

RAPORT O STANIE GMINY ZARZECZE

Sposób realizacji w roku 2018
11 rodzin z dziećmi objętych zostało monitoringiem
przez pracowników socjalnych, nawiązywana była stała
współpraca z asystentem rodziny,
4 dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej uczestniczyło w kolonii w Ustrzykach
Dolnych, koszt był finansowany przez Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie, dzieci zostały wytypowane
przez pracowników socjalnych w uzgodnieniu
z Dyrektorami Szkół
-zorganizowanie i sfinansowanie dla dzieci z rodzin
uzależnionych wypoczynku letniego z programem
profilaktycznym - udział w kolonii profilaktycznej
4 dzieci
- sfinansowanie przeprowadzenia 4 spektakli
profilaktycznych dla uczniów z terenu gminy Zarzecze
261 osób
w 3
programach profilaktycznych
w 3 szkołach z terenu gminy Zarzecze
- zakup pakietu filmów dla SP Żurawiczki
- zakup dwumiesięcznika Bez Toastu
- zakup pakietu materiałów „Postaw na rodzinę”
-dofinansowanie
programu
artystyczno
–
motywacyjno- profilaktycznego „Znajdź pomysł na
siebie” dla uczniów ZS w Zarzeczu im. Wincentego
Witosa w Zarzeczu gdzie brało udział 231 osób.
- organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań,
organizacja imprez, zabaw, konkursów promujących
trzeźwy styl życia i świat bez przemocy, oraz zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży i rodzin, w tym
doposażenie placówek i instytucji zapewniających
realizację tego zadania w materiały i sprzęt niezbędny
do prowadzenia zajęć m.in. dofinansowanie zimowiska
dla dzieci i młodzieży w Ośrodku KolonijnoWczasowym w Białym Dunajcu /8 dzieci/,
dofinansowanie udziału uczniów z terenu gminy
Zarzecze w Mistrzostwach Świata Karate Kyokushin /2
osoby/, dofinansowanie wyżywienia dla uczestników
VI Pielgrzymki Rowerowej z Zarzecza do Tuligłów /50
osób/, dofinansowanie kolonii letniej dla dzieci
i młodzieży do 16 roku życia w miejscowości
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Lp.

Zadania

Realizatorzy/
Partnerzy

inne instytucje
(KRUS,
Centrum
Kultury,
placówki
oświatowe,
parafie)
3)

zachęcanie
dzieci
do
aktywnego spędzania czasu
wolnego
organizowanego
przez placówki oświatowe,
kulturalne, parafie i inne

placówki
oświatowe
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Sposób realizacji w roku 2018
Smołdziński Las /14 dzieci/ zakup nagród dla
uczestników Turnieju Piłki Halowej Ruchu ŚwiatłoŻycie Archidiecezji Przemyskiej/ nagrody dla
18 uczestników/, dofinansowanie nagród dla
uczestników
XXIV
Mikołajkowego
Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej w Zarzeczu
/ nagrody dla 12 uczestników/; dofinansowanie nagród
dla uczestników loterii fantowej organizowanej w
ramach dnia otwartego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Zarzeczu;dofinansowanie usługi rekreacyjno rozrywkowej dla dzieci ze wsi Pełnatycze w ramach
Festynu Rodzinnego z okazji 10 – lecia nadania imienia
Orła Białego Szkole Filialnej w Pełnatyczach;
dofinansowanie wynajmu sprzętu rekreacyjnego dla
dzieci z wsi Rożniatów w ramach organizacji pikniku
rodzinnego „Witajcie wakacje”; zapewnienie atrakcji
dla dzieci i młodzieży w ramach organizacji „Dni
Gminy Zarzecze”; dofinansowanie wynajmu sprzętu
rekreacyjnego podczas organizacji obchodów 30-lecia
Ludowego
Klubu
Sportowego
„Błyskawica”
w Rożniatowie;
Współorganizacja Gminnego Dnia Dziecka w Zarzeczu
szkoły z ternu gminy Zarzecze organizowały m.in:
dzień sportu w szkole, festyny rodzinne, zajęcia
pozalekcyjne rozwijające zdolności uczniów, zajęcia
artystyczne, sportowe, komputerowe, wycieczki oraz
dyskoteki, wyjazdy do kina, na basen, dodatkowe
zajęcia
dydaktyczne
i
zajęcia
rozwijające
zainteresowania, SKS-y, w Zarzeczu funkcjonuje
drużyna harcerska, oaza, szkolne koło Caritas w każdej
szkole organizowane były wycieczki, rajdy, ogniska,
Dni Babci i Dziadka, Choinka, Andrzejki itp.
Szkoły z terenu gminy Zarzecze zachęcały dzieci do
udziału w półkolonii organizowanej w gminie
Zarzecze, jak również do udziału w zajęciach podczas
ferii, w które również zaangażowani byli dyrektorzy
i nauczyciele
- w Zespole Szkół w Żurawiczkach dzieci uczestniczyły
w dniu sportu ok.- 122 uczniów, festynie rodzinnym –
cała społeczność szkolna i lokalna, zajęciach
pozalekcyjnych rozwijających zdolności uczniów – 11
uczniów, zajęciach sportowych, zajęciach sportowych
w ramach SKS-u – 15 uczniów
- w Szkole Podstawowej w Siennowie – w szkole
zachęca sie uczniów do aktywnego spędzania czasu
wolnego bez alkoholu, papierosów i używek. Wszyscy
uczniowie (ok. 90 osób) korzysta z różnorodnych form
spędzania czasu wolnego organizowanego przez szkołę
tj.: dyskoteki, wycieczki klasowe, rajdy, ogniska,
imprezy integracyjne
- w Zespole Szkół w Zarzeczu – zachęcanie uczniów do
aktywnego spędzania czasu wolnego bez alkoholu,
papierosów i używek, właściwe formy spędzania
wolnego czasu organizują uczniom koło Caritas – 50
osób, oaza – 20 osób, ministranci – ok. 60 osób, SKS –
20 osób, organizowane były również dyskoteki szkolne,
wycieczki klasowe, rajdy i ogniska
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Lp.

Zadania

Realizatorzy/
Partnerzy

Centrum
Kultury

Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Zarzeczu
Gminny
Ośrodek
Sportu
i Rekreacji
w Zarzeczu

parafie

4)

wspieranie
i
promocja
inicjatyw lokalnych w zakresie
wsparcia rodziny i dzieci

Gmina
Zarzecze
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Sposób realizacji w roku 2018
- w Szkole Podstawowej w Maćkówce – zachęcanie
uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego bez
alkoholu, papierosów i używek, wszyscy uczniowie –
ok. 93 osoby uczestniczyły w dyskotekach szkolnych.
wycieczkach klasowych, rajdach i ogniskach oraz
imprezach integracyjnych
grupa mażoretek – 15 osób, zajęcia taneczne – 25 osób,
występ dzieci w trakcie Dni Gminy Zarzecze – 15 osób,
zajęcia z dziećmi przed dożynkami gminnymi – 50
osób, warsztaty aktorskie – 8 osób, bal karnawałowy –
39 osób, zajęcia podczas ferii zimowych: warsztaty
robienia koszulek – 57 osób,
warsztaty kulinarne – 18 osób, warsztaty robienia
czekolady – 45 osób, warsztaty japońskiej sztuki
opowiadania bajek – 22 osoby, łącznie z zajęć
organizowanych przez Centrum Kultury w Zarzeczu
skorzystało 294 osoby.
w różnych formach aktywnego spędzania czasu
wolnego zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę
Publiczną uczestniczyło 790 dzieci
Ferie Na Sportowo” – turnieje i rozgrywki sportowe dla
dzieci i młodzieży z rodzicami na hali sportowej
GOSIR w Zarzeczu udział 10 rodzin
- „Dzień Dziecka” - w ramach imprezy odbyły się
turnieje
piłkarskie
Szkół
Podstawowych
i Gimnazjalnych oraz gry i zabawy dla najmłodszych10 rodzin
- Piknik Rodzinny z „Gminną Akademią Piłkarską
Zarzecze” 50 rodzin
- „Dzień sportu na Orliku” – Turniej Piłki Nożnej dla
szkół podstawowych i gimnazjalnych gry i zabawy dla
dzieci i młodzieży - 10 rodzin
- Rozgrywki VII edycji Amatorskiej Ligi Futsalu
w Zarzeczu – 10 rodzin
- Rozgrywki „O Puchar Gminnej Akademii Piłkarskiej
Zarzecze” – 30 rodzin
prowadzenie oazy dla dzieci i młodzieży,
organizowanie wycieczek, pielgrzymek, prowadzenie
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
udział
rodzin
z
dziećmi
w
konkursie
,,Bożonarodzeniowe ozdoby świąteczne”, w imprezie
,,Dni Zarzecza 2018” oraz ,,Festyn pod Platanem”,
Gminnych Dożynkach, imprezy te promowały walory
lokalne i kultywowały miejscowe tradycje
- PCK wydawało żywność dla mieszkańców gminy
Zarzecze, z której skorzystały również rodziny
z dziećmi (dla 738 osób, w tym dla 210 rodzin
z dziećmi) wydano ok. 24,55ton o wartości ok. 145tys.
zł netto. Przekazywanie paczek żywnościowych było
możliwe dzięki współpracy z Klubem Dawców Krwi
PCK „Zorza” działającym przy OSP w Zarzeczu;
prowadzono działania towarzyszące dot. prowadzona
gospodarstwa domowego, warsztaty kulinarne,
dietetyczne i dot. zdrowego żywienia, w którym
uczestniczyło 25 osób.
Dodatkowo wydawano owoce dla mieszkańców gminy
Zarzecze, wyprawki szkolne, organizowano akcję
honorowego krwiodawstwa, program „Chroń dziecięce
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Lp.

Zadania

Realizatorzy/
Partnerzy

Sposób realizacji w roku 2018
uśmiechy – edukacja dzieci w zakresie dbania o zdrowe
zęby, przekazywanie sprzętu rehabilitacyjnego osobom
niepełnosprawnym i po wypadkach (wypożyczono m.in
wózek inwalidzki, kule, balkonik)
- od 1.09.2014r. w gminie Zarzecze funkcjonuje
Publiczne Przedszkole przeznaczone dla 25 dzieci,
które jest czynne od 630 do 1630
- od 1.09.2018r. w gminie Zarzecze funkcjonuje
Publiczny Żłobek przeznaczone dla 16 dzieci, które jest
czynne od 630 do 1630
- na terenie gminy Zarzecze od października 2015r.
funkcjonuje Ognisko Muzyczne, zajęcia dla dzieci
i młodzieży prowadzone są w Zabytkowym Pałacu
w Zarzeczu – w zajęciach w roku 2018 uczestniczyło ok
20 dzieci, które uczą się gry m.in. na pianinie, gitarze,
wokal
- na terenie gminy Zarzecze funkcjonuje 7
niepublicznych
punktów
przedszkolnych
prowadzonych przez Instytut Komeńskiego sp. z o.o.
komandytowa w Warszawie, gdzie w roku 2018r.– 104
dzieci
Realizacja projektu „Dzieci i młodzież z terenu gminy
Zarzecze razem przeciwko zjawiskom agresji
i patologii”, (projekt realizowany przez GOPS
w Zarzeczu) w ramach którego:
- 40 dzieci wzięło udział w kursie karate
- 20 dzieci wzięło udział w zajęciach z robotyki
- 10 dzieci wzięło udział w warsztatach
socjoterapeutycznych
- 30 osób uczestniczyło w jednodniowym wyjeździe
Kraków-Bochnia,
- w szkołach zostały przedstawione spektakle
profilaktyczne
Projekt Liderzy kooperacji - Gmina Zarzecze
w miesiącu czerwcu 2018r. podpisała porozumienie
o współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Rzeszowie dotyczące realizacji projektu
Liderzy Kooperacji. Koordynatorem projektu na terenie
gminy był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zarzeczu. W ramach tego porozumienia w gminie
Zarzecze
przedstawiciele
różnych
instytucji
wypracowywali nowy model dotyczący pracy
z rodziną, jak również uczestniczyły w szkoleniach,
wymieniały doświadczenia

3.
Lp.
1)

Zapobieganie uzależnieniom od środków psychoaktywnych, w szczególności poprzez:
Zadania
profilaktykę,
edukację
oraz wczesną interwencję
w rodzinach zagrożonych
uzależnieniami

Realizatorzy/
Partnerzy
placówki
oświatowe,
Policja
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Sposób realizacji w roku 2018
brak akt. danych
uczniowie uczestniczyli w godzinach wychowawczych, na
których poruszana była problematyka uzależnień,
a)
prowadzono zajęcia profilaktyczne o tematyce
uzależnień od alkoholu , narkotyków i dopalaczy
12 programów profilaktycznych realizowanych w:
- Zespole Szkół w Zarzeczu - 4 programów
- Zespole Szkół w Żurawiczkach – 4 programy
- Szkole Podstawowej w Maćkówce - 2 programy
- Szkole Podstawowej w Siennowie - 2 programy
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b)
zakupiono pomoce dydaktyczne o tematyce
narkomanii i dopalaczy dla Zespołu Szkół w Zarzeczu
i Szkoły Podstawowej w Siennowie
c)
w 4 szkołach odbyły się spektakle profilaktyczne, w
spektaklach profilaktycznych z zakresu profilaktyki
i przeciwdziałania uzależnieniom uczestniczyło 261
uczniów
d)
w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach
prowadzone były zajęcia przez przedstawicieli policji nt.
odpowiedzialności prawnej nieletnich, w tym dotyczącej
rozpoznawania narkotyków, dopalaczy, zorganizowano
kampanię prozdrowotną Mogę żyć bez telefonu, opracowano
i rozpowszechniono broszurki edukacyjno-informacyjne dla
rodziców nt. Jak rozpoznać, że dziecko używa substancji
psychoaktywnych, zajęcia w klasach nt. Alkohol
a ryzykowane zachowania młodych ludzi oraz Fonoholizm –
czy dotyczy nas ten problem, zajęcia nt Bezpiecznie w sieci,
Wpływ nikotyny na organizm człowieka, Nikotyna jako
środek uzależniający
e)
w Zespole Szkół w Zarzeczu – na godzinach
wychowawczych poruszano problem dot. uzależnień,
prowadzono
program
profilaktyczny,
uczniowie
uczestniczyli
w
spotkaniu
z
policjantem
nt.
Odpowiedzialność nieletnich wobec prawa, uczniowie
uczestniczyli w programie artystyczno-motywacyjnoprofilaktycznym Znajdź pomysł na siebie
f)
w Szkole Podstawowej w Siennowie - prowadzono
program
profilaktyczny,
dla
rodziców
została
przeprowadzona pogadanka nt. uzależnień wśród dzieci,
rozdano pakiety informacyjne „Dopalacze – poradnik dla
rodzicówa.
g)
w Szkole Podstawowej w Maćkówce - prowadzono
programy profilaktyczne nt. uzależnień oraz dot. przemocy,
zorganizowano
konkurs
literacki
związany
z przeciwdziałaniem przemocy, przeprowadzono prelekcje
dla rodziców nt. jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych
w rodzinie, Cyberprzemoc, Alkoholizm i nikotyna
i negatywne ich skutki, przeprowadzono lekcje
wychowawcze nt. Alkoholizm – zapobieganie nałogom,
Nikotyna i jej negatywne skutki, Stop dopalaczom,
Bezpieczna droga do szkoły, przeprowadzono spotkania
z policjantami nt. bezpieczeństwa, narkotyków, korzystania
z sieci internetowej, przeprowadzono lekcje dla uczniów
nt. uzależnień, bezpieczeństwa, nikotyny, jak również
zajęcia dla rodziców nt. zdrowego odżywiania, model
zdrowego dnia

4. Wsparcie interdyscyplinarne dzieci i rodzin naturalnych, w szczególności poprzez:
Lp.
1)

2)

Zadania
koordynacja działań przez
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, w tym bieżąca
współpraca
podmiotów
podejmujących
różnorodne
działania na rzecz dzieci i
młodzieży
współpraca członków Zespołu
Interdyscyplinarnego i grup
roboczych w ramach realizacji

Realizatorzy/
Partnerzy
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Gminny
Ośrodek
Pomocy
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Sposób realizacji w roku 2018
-w roku 2018 w 13 rodzinach z dziećmi została
założona ,,Niebieska Karta”, w 9 rodzinach została
zakończona procedura Niebieskiej Karty, u pozostałych
rodzin sytuacja była na bieżąco monitorowana
- ogółem w roku 2018 w 40 rodzinach prowadzona była
procedura ,Niebieskiej Karty”, w tym kontynuacja
z roku 2017 – w 11 rodzinach
- odbyło się 98 posiedzeń grup roboczych w sprawie
rodzin z dziećmi u których została założona Niebieska
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Gminnego
Programu
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy

Społecznej /
Zespół
Interdyscyplin
arny
ds.
Przeciwdziała
nia Przemocy

Karta, w rodzinach tych prowadzony był na bieżąco
monitoring,
odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
gdzie poruszany był problem przemocy w rodzinach
w tym również rodzin z dziećmi w których
sygnalizowane były niepokojące sytuacje,

5. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny:
Lp.

Zadania

Realizatorzy/
Partnerzy
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

1)

zapewnienie
pomocy
materialnej
i
rzeczowej
rodzinom w ramach ustawy o
pomocy społecznej, między
innymi poprzez przyznawanie
zasiłków

2)

finansowanie
wydatków
związanych z dożywianiem
dzieci, szkół podstawowych i
gimnazjalnych, jak również
ponadgimnazjalnych w formie
gorących posiłków na terenie
placówek oświatowych,
zorganizowanie akcji „Pomóż
dzieciom przetrwać zimę” pomoc dzieciom w okresie
przedświątecznym
poprzez
przekazanie paczek do rodzin
wielodzietnych, niepełnych,
znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
placówki
oświatowe

możliwość skorzystania z
Banku Rzeczy Używanych –
odzież, obuwie, meble, sprzęt
AGD
(w
przypadku
nieodpłatnego przekazania)
pomoc w formie stypendiów
szkolnych

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

3)

4)

5)

6)

pomoc w formie wyprawki
szkolnej
zgodnie
z
obowiązującymi przepisami

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej /
placówki
oświatowe

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Zespół Obsługi
Szkół
i
Jednostek
Budżetowych w
Zarzeczu
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Sposób realizacji w roku 2018
- dla 43 rodzin z dziećmi została udzielona pomoc
finansowa w formie zasiłku celowego, okresowego
lub celowego na zakup żywności w ramach programu
,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 210 rodzin z dziećmi otrzymały paczki żywnościowe
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa
- 67 dzieci objętych było dożywianiem w szkole
w formie gorącego posiłku
- Dyrektorzy szkół zgłosili 1 dziecko do dożywiania,
tj. Szkoła Podstawowa w Maćkówce
- dla 51 rodzin z dziećmi znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej przekazano paczki zebrane
w ramach akcji ,,Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.
Do akcji włączyły się sztaby akcji tj. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zarzeczu, Zespół Szkół w
Zarzeczu, Szkoła Podstawowa w Żurawiczkach oraz
Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu,
- w ramach akcji zebrano 366kg darów, z tego 328kg
żywności i 38kg innych produktów tj./odzież,
zabawki, artykuły szkolne i papiernicze, środki
czystości/, paczki zostały przekazane rodzinom w
okresie przedświątecznym
nie zgłaszano potrzeb

- dla 161 uczniów zostało przyznane stypendium
szkolne
2 uczniów z terenu gminy Zarzecze otrzymało
wyprawkę szkolną
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6.12 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w gminie Zarzecze na rok 2018
Uchwałą Nr XXXI/235/2017 Rada Gminny Zarzecze w dniu 28 grudnia 2017r. przyjęła
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 określa
strategię w zakresie:
- profilaktyki alkoholowej
- minimalizacji skutków społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu
- kształtowania właściwych postaw społecznych w zetknięciu z patologią alkoholizmu
Cele programu to:
 rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy oraz potrzeb
lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu,
 zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od
alkoholu oraz członków ich rodzin,
 zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych oraz zapobieganie
powstawaniu nowych,
 promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych,
 działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.
Zadania programu realizowane w roku 2018:
1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu:
- zwrot kosztów przejazdu do Poradni Leczenia Uzależnień w Przeworsku dla 3 osób
2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy terapeutycznej
i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
- zorganizowanie i sfinansowanie dla dzieci z rodzin uzależnionych wypoczynku letniego
z programem profilaktycznym - udział w kolonii profilaktycznej 4 dzieci
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, jak
również wspieranie działalności rozrywkowej, artystycznej, sportowej i innych form, które
kształtowałyby normy obyczajowe oraz styl życia zgodnie z duchem trzeźwości:
- sfinansowanie przeprowadzenia 4 spektakli profilaktycznych dla uczniów z terenu gminy
Zarzecze 261 osób w 3 programach profilaktycznych w 3 szkołach z terenu gminy Zarzecze
- zakup pakietu filmów dla SP Żurawiczki
- zakup dwumiesięcznika Bez Toastu
- zakup pakietu materiałów „Postaw na rodzinę”
- dofinansowanie programu artystyczno – motywacyjno- profilaktycznego „Znajdź pomysł na
siebie” dla uczniów ZS w Zarzeczu im. Wincentego Witosa w Zarzeczu gdzie brało udział 231
osób.
- organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja imprez, zabaw, konkursów
promujących trzeźwy styl życia i świat bez przemocy, w tym również dla osób starszych,
samotnych z terenu gminy Zarzecze oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży i rodzin,
w tym doposażenie placówek i instytucji zapewniających realizację tego zadania w materiały
i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć m.in.
 dofinansowanie zimowiska dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Kolonijno- Wczasowym
w Białym Dunajcu /8 dzieci/, dofinansowanie udziału uczniów z terenu gminy Zarzecze
w Mistrzostwach Świata Karate Kyokushin /2 osoby/, dofinansowanie wyżywienia dla
uczestników VI Pielgrzymki Rowerowej z Zarzecza do Tuligłów /50 osób/, dofinansowanie
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kolonii letniej dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia w miejscowości Smołdziński Las /14
dzieci/
 zakup nagród dla uczestników Turnieju Piłki Halowej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji
Przemyskiej/ nagrody dla 18 uczestników/, dofinansowanie nagród dla uczestników XXIV
Mikołajkowego Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej w Zarzeczu / nagrody dla 12
uczestników/; dofinansowanie nagród dla uczestników loterii fantowej organizowanej
w ramach dnia otwartego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu;
 dofinansowanie usługi rekreacyjno - rozrywkowej dla dzieci we wsi Pełnatycze w ramach
Festynu Rodzinnego z okazji 10 – lecia nadania imienia Orła Białego Szkole Filialnej
w Pelnatyczach; dofinansowanie wynajmu sprzętu rekreacyjnego dla dzieci z wsi Roźniatów
w ramach organizacji pikniku rodzinnego „Witajcie wakacje”; zapewnienie atrakcji dla
dzieci i młodzieży w ramach organizacji „Dni Gminy Zarzecze”; dofinansowanie wynajmu
sprzętu rekreacyjnego podczas organizacji obchodów 30-lecia Ludowego Klubu
Sportowego „Błyskawica” w Roźniatowie;
 współorganizacja ferii zimowych w tym: dofinansowanie wyjazdu na narty do Puław / 44
osoby/; dofinansowanie wyjazdu do Parku Trampolin FLY-PARKU w Rzeszowie oraz do
kina na film pt. „Cudowny chłopak”/ok. 50 uczniów/; dofinansowanie wyjazdu na basen do
Jarosławia /190 uczniów/, dofinansowanie wyjazdu do kina do Przeworska na filmy pt.
„Paddington 2”, „Gwiezdne wojny – ostatni Jedi”, „Miś Bambse i córka wiedźmy”/168
uczniów/ dofinansowanie warsztatów „Japońska sztuka opowiadania bajek”/24 dzieci/;
dofinansowanie zajęć dla dzieci „Robienie czekolady”/45 dzieci/; dofinansowanie zajęć dla
dzieci „Robienie koszulek”/45 dzieci/ dofinansowanie warsztatów kulinarnych dla dzieci
/16 dzieci/; sfinansowanie usługi cateringowej podczas balu karnawałowego/70 dzieci/;
współorganizacja Gminnego Dnia Dziecka w 2018r.
 organizacja Spotkania Noworocznego dla osób starszych, samotnych z terenu Gminy
Zarzecze oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalesiu z filią
w Łapajówce /80 osób/
- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – szkolenie objęło 9 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych
4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
- dofinansowanie indywidualnych rekolekcji trzeźwościowych, w rekolekcjach
trzeźwościowych w Przemyślu udział wzięło 3 osoby
- dofinansowanie działalności: posiedzenia członków komisji, kontrole punktów sprzedaży,
szkolenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – posiedzenia 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w roku 2018r., które odbywały się 1 raz w miesiącu, kontrola 1 punktu
sprzedaży napojów alkoholowych, udział w szkoleniu 1 osoba.
- kierowanie do sądu wniosków o przymusowe leczenie w stosunku do osób, które odmówiły
dobrowolnego leczenia, bądź je przerwały 13 osób oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia
badań w przedmiocie uzależnienia przeprowadzanych przez specjalistów - 2 osoby, którzy
przebadali 8 osób, skierowano 10 wniosków do sądu o przebadanie w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu;
- dofinansowanie pobytu w izbie wytrzeźwień nietrzeźwych z terenu gminy Zarzecze zgodnie
z podpisanym porozumieniem z dnia 02.01.2018r.
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6.13 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Uchwałą Nr XXXI/236/2017 Rada Gminny Zarzecze w dniu 28 grudnia 2017r. przyjęła
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 określa do realizacji następujące
cele ogólne:
- ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów,
- zapobieganie wzrostowi i rozpowszechnianiu się problemów narkomanii oraz zmniejszanie
zainteresowania dzieci i młodzieży środkami odurzającymi,
- ograniczenie szkód związanych z narkomanią u osób uzależnionych,
- reintegracja- powrót osób uzależnionych do otwartego społeczeństwa
W/w program określał cele szczegółowe:
- osłabienie ryzyka sięgania po narkotyki wśród dzieci i młodzieży poprzez poznanie
środowiska, przyczyn narkomanii
- motywowanie do podjęcia abstynencji (podjęcie abstynencji)
- zapobieganie zjawisku recydywy i nawrotu choroby, poprawa funkcjonowania osób
utrzymujących abstynencję, utrwalanie postaw abstynenckich
Zadania realizowane w roku 2018:
a) prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców – 4 programy
profilaktyczne realizowane w Zespole Szkół w Zarzeczu, w Żurawiczkach i w Maćkówce
o tematyce narkomanii i dopalaczy (dedykowane dla gimnazjalistów)
b) sfinansowanie przeprowadzenia 3 spektakli profilaktycznych dla uczniów z ternu gminy
Zarzecze oraz szkolenie dla rodziców uczniów z terenu gm. Zarzecze
c) sfinansowanie warsztatów profilaktycznych o tematyce narkomanii w SP w Maćkówce dla
uczniów oraz rodziców
d) zakup ulotek Dopalacze Narkotyki
e) zakup 1 filmu dopalacze dla SP w Żurawiczkach
6.14 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zarzecze na lata 2014-2020
Uchwałą Nr XXXI/246/2013 Rada Gminny Zarzecze w dniu 16 grudnia 2013r. przyjęła
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Zarzecze na lata 2014-2020
Realizacja celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zarzecze na lata 2014-2020:
Cele Programu:
 zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Zarzecze,
 zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemoc
y w rodzinie,
 zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie
Cele ogólne realizowane są poprzez:
 diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Zarzecze,
 budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy,
 podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie,
 udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
 oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie
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Zadania programu:
1. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI)
Zespół funkcjonował przez cały 2018r., zmieniał się jego skład osobowy tj. zmieniła się
osoba reprezentująca Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W skład ZI wchodzi łącznie 13 członków: tj. 2 osoby – kierownik i pracownik socjalny
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu, 5 osób – dyrektorzy z poszczególnych
szkół oraz pedagog, 2 osoby – przedstawiciele służby zdrowia- pielęgniarka i higienistka
szkolna, 1 osoba – kurator sądowy, 1 osoba – komendant policji, 1 osoba – członek Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarzeczu, 1 prezes Stowarzyszenia
Przeworsk Powiat Bezpieczny. W ramach pracy ZI odbyły się 4 posiedzenia w terminach:
21.03.2018r., 20.06.2018r., 19.09.2018r. oraz 12.12.2018r.
Podczas pracy ZI:
 omawiano kwestie pracy Zespołu w myśl ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie,
 wymieniano informacje i doświadczenia poszczególnych jednostek w pracy
z rodzinami zagrożonymi przemocą,
 analizowano i omawiano sytuacje konkretnych rodzin, środowisk z terenu gminy
Zarzecze, gdzie sytuacja nie wymagała uruchomienia procedury Niebieskiej Karty,
jednak działania pomocowe prowadzone były w ramach obowiązujących przepisów
i obowiązków służbowych,
 analizowano sytuacje rodzin z terenu gminy Zarzecze, gdzie trwała procedura
„Niebieskiej Karty”
W roku 2018 w realizowano projekt pn. „Dzieci i młodzież z terenu gminy Zarzecze razem
przeciwko zjawiskom agresji i patologii”, finansowany ze środków publicznych,
realizowany w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”. W ramach
projektu prowadzono cykl zajęć profilaktycznych w tym: warsztaty socjoterapeutyczne
(spotkanie z Mikołajem na zakończenie warsztatów), warsztaty profilaktyczne
z elementami Treningu Zastępowania Agresji, przedstawienia profilaktyczne, prowadzono
zajęcia z robotyki i kurs karate; zorganizowano jednodniowy wyjazd do Krakowa
i Bochni dla dzieci uczestniczących w warsztatach socjoterapeutycznych oraz
w warsztatach profilaktycznych z elementami Treningu Zastępowania Agresji.
2. Prowadzenie zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w tym: pomoc i ochrona ofiar przemocy w rodzinie, działania wobec
osób stosujących przemoc w rodzinie
OPIS ZADANIA
Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie,

RAPORT O STANIE GMINY ZARZECZE

realizacja zadań w roku 2018
Do Przewodniczącej ZI wpłynęły 42 Niebieskie Kart
w tym:
- 34 założone przez policję
- 7 założonych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zarzeczu
- 1 założona przez służbę zdrowia
Liczba nowo utworzonych w 2018r. grup roboczych: 29
- liczba pracujących w 2018 r. grup roboczych: 40
- liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy
w rodzinie: 59
- liczba osób stosujących przemoc w rodzinie: 36
- wizyty w rodzinach, rozmowa, informacja
o możliwości skorzystania z pomocy specjalistów
w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Zarzeczu (PIK),
informacja
o
grupie
wsparcia
Al-Anon
w Przeworsku, kontakt z dzielnicowym, pracownikami
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OPIS ZADANIA

podejmowanie działań interwencyjnych w oparciu o
procedurę „Niebieskiej Karty”,

opracowanie i realizacja planu
indywidualnych przypadkach,

pomocy

w

inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących
przemoc w rodzinie, m. in. rozmowy, udzielanie
informacji nt. programów korekcyjno-edukacyjnych,
kierowanie wniosków o obowiązek podjęcia leczenia
odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu,

zapewnianie osobom dotkniętym przemocą w
rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,

monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą
w rodzinie

RAPORT O STANIE GMINY ZARZECZE

realizacja zadań w roku 2018
oświaty, asystentem rodziny w rodzinach dotkniętych
przemocą;
- monitorowanie przez szkoły sytuacji uczniów, którego
rodzina jest lub była objęta procedurą „Niebieskiej
Karty”
- prowadzenie rozmów mających charakter wsparcia dla
uczniów dotkniętych przemocą w rodzinie- na bieżąco w każdej sytuacji, kiedy wymagały tego
okoliczności sprawy
Założonych zostało 42 Niebieskie Karty, w tym:
- 34 założone przez Policję
- 7 założonych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zarzeczu
- 1 założona przez służbę zdrowia
W ramach prac Grup Roboczych
opracowywano
plany
pomocy
rodzinom
i osobom wypełniając Niebieską Kartę cz. C- dla 21
osób
- policja przeprowadziła 12 interwencji, w których
świadkami były dzieci
- 10 rodzin z dziećmi Policja objęła monitoringiem
i wystąpiła do Sądu Rodzinnego w Przeworsku o wgląd
w sytuację w rodzinie.
- w 1 przypadku policja prowadziła postępowanie
o znęcanie się z art. 207 kk.
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w gminie Zarzecze przeprowadziła
rozmowy z 20 osobami w rodzinach, których
prowadzona była procedura Niebieskiej Karty
- 4 osoby dobrowolnie wyraziły chęć podjęcia leczenia
w Poradni Leczenia Uzależnień w Przeworsku,
- 5 osób zostało skierowanych do Sądu celem
orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu,
- 2 osoby uczestniczyły w Rekolekcjach
Trzeźwościowych w Przemyślu,
- w przypadku 1osoby – Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie
Zarzecze skierowała pismo do Sądu o ponowne
wyznaczenie
terminu
rozpoczęcia
leczenia
odwykowego
- w przypadku 3 osób czekano (na dzień 31.12.2018r.
na
opinię
psychiatryczno-psychologiczną
w przedmiocie uzależnienia)
- 2 osoby podjęły zobowiązania utrzymywania
abstynencji
- z 2 osobami nie udało się nawiązać kontaktu ponieważ
wyjechały do pracy
- baza ośrodków wsparcia znajduje się w „Procedurach
postępowania
interwencyjnego
w
sytuacjach
kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie”, które
są w posiadaniu członków ZI, nie kierowano osób
dotkniętych przemocą do ośrodków wsparcia
Kuratorzy sądowi prowadzili 22 sprawy:
- w 5 sprawach dozór kuratora prowadzony był
w związku ze skazaniem za przestępstwo znęcania się
nad rodziną,
- w 17 sprawach kuratorzy rodzinni nadzorowali
wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców nad
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OPIS ZADANIA
dokumentowanie działań podejmowanych wobec
rodzin dotkniętych przemocą oraz efektów tych
działań
kontynuacja działalności Punktu Interwencji
Kryzysowej w Zarzecze (wsparcie psychologiczne,
prawne)

realizacja zadań w roku 2018
małoletnimi dziećmi na skutek ograniczenia władzy
rodzicielskiej.
-w ramach prac Grup Roboczych w 2018r. założono 29
teczek oraz prowadzono dokumentację.
- prowadzono działania wobec rodzin, gdzie procedura
Niebieskiej Karty rozpoczęła się w roku 2017r. lub
wcześniej - 11 rodzin
w roku 2018 osoby miały możliwość skorzystania ze
wsparcia psychologa, który zatrudniony był w GOPS
w Zarzeczu.
Ze wsparcia w roku 2018 skorzystało 11 rodzin,
udzielana pomoc była bezpłatna

3. Zmiana postawy mieszkańców (dzieci, młodzieży i dorosłych) wobec przemocy w rodzinie
poprzez działania informacyjno - edukacyjne.
OPIS ZADANIA
rozpowszechnianie
materiałów
edukacyjnych
(broszur, ulotek, plakatów itp.) o tematyce przemocy
wśród lokalnej społeczności,

dostarczanie informacji o instytucjach i ośrodkach
udzielających pomocy ofiarom przemocy,

umieszczanie informacji na stronie internetowej UG
Zarzecze, przygotowywanie artykułów do lokalnej
gazety,
przekazywanie informacji podczas sesji Rady
Gminy, spotkań rodziców w szkołach itp.
prowadzenie kampanii wśród dzieci i młodzieży w
zakresie propagowania zachowań nieagresywnych
(m. in. programy profilaktyczne)

RAPORT O STANIE GMINY ZARZECZE

realizacja zadań w roku 2018
- rozpowszechnienie ulotek „Stop przemocy”
w szkołach i ośrodkach zdrowia z terenu gminy
Zarzecze przez instytucje wchodzących w skład
Zespołu interdyscyplinarnego
- rozpowszechnianie ulotek wśród uczniów na temat
narkotyków i dopalaczy
- zamieszczono na gazetkach szkolnych informacje
o punktach kryzysowych, numerach telefonów
pomocowych, instytucjach i ośrodkach udzielania
pomocy ofiarom przemocy.
- informacje na tablicy ogłoszeń dot. PIK,
noclegowni, schronisk
-informacja na bieżąco osobom potrzebującym
pomocy na posiedzeniach przez członków Grup
Roboczych
informowanie
o
numerach
telefonów
z poszczególnymi placówkami zajmującymi się
ofiarami przemocy w rodzinie
- informowanie w oparciu o obowiązujący stan
prawny, wiedzy na temat możliwości podejmowania
czynności, zwłaszcza na etapie postępowania
przygotowawczego w stosunku do sprawców
przemocy
- umieszczanie informacji w szkołach nt działalności
Punktu Interwencji Kryzysowej w Zarzeczu
na bieżąco przez cały rok- GOPS- wg potrzeb
na bieżąco przez cały rok – GOPS
W 4 szkołach na terenie gminy Zarzecze w roku
2018r. były realizowane programy profilaktycznoedukacyjne w tym:
- „Kronika przypadków Krasnoludka Nieśmiałka”
w 2 szkołach w którym łącznie wzięło udział 30
uczniów oraz 22 rodziców,
-„Ze mną nie tak łatwo” w dwóch szkołach
w którym łącznie wzięło udział 48 uczniów i 39
rodziców,
-„Zośka w opałach” w 1 szkole w którym łącznie
wzięło udział 14 uczniów oraz 12 rodziców,
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OPIS ZADANIA

wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu
wśród dzieci i młodzieży,

RAPORT O STANIE GMINY ZARZECZE

realizacja zadań w roku 2018
-„W lustrze” w 1 szkole w którym łącznie wzięło
udział 20 uczniów oraz 16 rodziców,
- warsztaty socjoterapeutyczne 10 uczniów,
- warsztaty profilaktyczne z elementami Treningu
Zastępowania Agresji – 20 uczniów,
- przedstawienia profilaktyczne w 4 szkołach,
„Możesz odkryć siebie” w 3 szkołach w którym
łącznie wzięło udział 261 uczniów,
„Labirynt” w 3 szkołach w którym łącznie wzięło
udział 275 uczniów,
- spektakl profilaktyczny „Szczęście za rogatką” w 4
szkołach w którym wzięło udział łącznie 252
uczniów,
- szkolenie dla rodziców „Przemoc. Zagrożenia
cywilizacyjne – cyberprzemoc”, w którym wzięło
udział 42 osoby,
- spotkanie z policjantem nt. Odpowiedzialność
nieletnich wobec prawa”, w którym wzięło udział 30
uczniów,
- pogadanka z policjantem nt. „Konsekwencji
prawnych wynikających ze stosowania przemocy
fizycznej i psychicznej wobec drugiej osoby oraz
odpowiedzialności karnej w dwóch szkołach,
w których wzięło udział łącznie 100 uczniów,
- spotkanie z policjantką z Wydziału Prewencji
Wojewódzkiej Komendy Policji w Rzeszowie w
dwóch szkołach, w których wzięło udział łącznie 127
uczniów,
-prowadzenie zajęć „Uśmiech może zmienić świat”
w dwóch szkołach, w których wzięło udział łącznie 30
uczniów,
- przeprowadzenie zajęć „Zasady właściwego
zachowania w sytuacji konfliktowej” w dwóch
szkołach, w których wzięło udział łącznie 62 uczniów,
- przeprowadzenie zajęć „Przemoc a agresja – różnice
i podobieństwa” w dwóch szkołach, w których wzięło
udział łącznie 14 uczniów,
- zajęcia profilaktyczne organizowane w 1 szkole
„Pod Celą – Uzależnienia” oraz „Normalnie o seksie
w nienormalnym świecie” w których wzięło udział 56
uczniów i 36 rodziców.
- prowadzenie na świetlicy szkolnej w 2 szkołach
tygodniowego tematu zajęć pod hasłem „Przemocy
i agresji mówię STOP”, w których wzięło udział
łącznie 48 uczniów
- udział 4 dzieci w kolonii profilaktycznej
w Ochotnicy Dolnej
- oaza- 20 osób
- Szkolne koła „Caritas”50 osób
- SKS 61 osób w dwóch szkołach
W ramach realizacji projektu „Dzieci i młodzież
z terenu gminy Zarzecze razem przeciwko zjawiskom
agresji i patologii”:
- udział 40 dzieci w kursie karate
- udział 20 dzieci w zajęciach z robotyki
- udział 10 dzieci w warsztatach socjoterapeutycznych
- 30 osób uczestniczyło w jednodniowym wyjeździe
Kraków-Bochnia
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OPIS ZADANIA
organizowanie m. in. konkursów w zakresie
przeciwdziałania przemocy

realizacja zadań w roku 2018
- zorganizowano szkolne konkursy czytelnicze
i artystyczne - 40 uczniów
- zorganizowanie konkursu plastycznego , który został
przeprowadzony
w
szkołach
podstawowych
i gimnazjalnych na terenie gminy Zarzecze pod
hasłem „Szkoła bez przemocy”- 27 dzieci.

6.15 Program Współpracy Gminy zarzecze z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego
Zgodnie z zapisem art. 5a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Rada Gminy
Zarzecze jest zobowiązana do uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi (pożytku publicznego) prowadzącymi działalność na terenie gminy. Do
organizacji tych zaliczamy: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zarzecze, Stowarzyszenie
Przyjaciół Maćkówki, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet, Kluby Sportowe, Koła Gospodyń
Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną i inne. Gmina może nawiązać współpracę z każdą
organizacja pozarządową jeżeli leży to we wspólnym interesie stron.
Program ustala zasady współpracy samorządu z tymi organizacjami na okres jednego roku .
Współpraca może mieć formę finansową i pozafinansową. Forma finansowa polega na zlecaniu
zadań publicznych i udzielaniu w tym cel dotacji.
W 2018 w programie współpracy zaplanowano wsparcie finansowe w formie dotacji dla:
- klubów sportowych na kwotę 250.000 zł na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz
organizowanie rozgrywek i imprez sportowych
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Jarosławiu na kwotę 35 797 zł na dowóz dzieci z najwyższym stopniem upośledzenia ,
W ciągu roku zwiększono środki na dotacje dla:
- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Maćkówce na kwotę 10 000 zł na organizacje zajęć
z nauki pływania
- OSP Zarzecze i OSP Zalesie na kwotę 402 474 zł na wkład własny do dotacji Komendanta
Głównego PSP i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
zakup samochodu i sprzętu pożarniczego.
Forma pozafinansowa polega na udostępnianiu pomieszczeń komunalnych, samochodów
i sprzętu, pomocy w prowadzeniu dokumentacji, wspólnej organizacji imprez, zawodów itp.
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VII. Realizacja uchwał Rady Gminy
Stosownie do art. 30 us1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. poz.506). Wójt jest organem wykonawczym Gminy do którego należy m.in.
wykonywanie uchwał Rady Gminy Zarzecze
W 2018 r. Rada Gminy Zarzecze obradowała na 9 sesja zwyczajnych, w tym
6 w kadencji 2014-2018 i 3 w kadencji 2018-2023. Podczas sesji Rada podjęła ogółem
70 uchwał z tego 48 w kadencji 2014-2018 i 22 w kadencji 2018-2023.
Wszystkie podjęte przez Rade Gminy Zarzecze uchwały zostały przekazane do organów
nadzoru jakimi są - w zakresie zgodności z prawiem Wojewoda Podkarpacki, a w zakresie
spraw finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszystkie uchwały zostały
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa
miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. W podjętych przez
Rade Gminy uchwałom organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych nieprawidłowości
potwierdzając, że uchwały są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają
właściwego gospodarowania finansami publicznymi.
Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Zarzecze w 2018 roku
Lp.

W sprawie

Sposób wykonania

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Zarzecze
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na rok 2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Przeworskiego

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

1.

Data
podjęcia
06.03.2018

Numer
XXXII/248/2018

2.

06.03.2018

XXXII/249/2018

3.

06.03.2018

XXXII/250/2018

4.

06.03.2018

XXXII/251/2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Przeworskiego,

5.

06.03.2018

XXXII/252/2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Przeworskiego,

6.

06.03.2018

XXXII/253/2018

7.

06.03.2018

XXXII/254/2018

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
w sprawie podziału gminy Zarzecz na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

8.

06.03.2018

XXXII/255/2018

w sprawie podziału gminy Zarzecze na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych

9.

06.03.2018

XXXII/256/2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zarzeczu
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Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Zawarto
porozumienie z powiatem
przeworskim
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Zawarto
porozumienie z powiatem
przeworskim
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Zawarto
porozumienie z powiatem
przeworskim
Wykonanie powierza siew
Wójtowi. Umowa pożyczki
długoterminowej z dnia
31.08.2018 r. 399.934,50zł
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego
– dokonano podziału na 15
okręgów wyborczych
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego
– dokonano podziału na
9
stałych
okręgów
głosowania
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Uznano
skargę za bezzasadną.
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Lp.
10.

Data
podjęcia
06.03.2018

XXXII/257/2018

11.

06.03.2018

XXXII/258/2018

12.

06.03.2018

XXXII/259/2018

13.

06.03.2018

XXXII/260/2018

14.

06.03.2018

XXXII/261/2018

15.

06.03.2018

XXXII/262/2018

16.

06.03.2018

XXXII/263/2018

17.

06.03.2018

XXXII/264/2018

18.

08.06.2018

XXXIII/265/2018

19.

08.06.2018

XXXIII/266/2018

20.

08.06.2018

XXXIII/267/2018

W sprawie

Sposób wykonania

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zarzeczu
Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/174/2013
Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 lutego 2013 roku w
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których
zarządcą
jest
Gmina
Zarzecze,
udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz
warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/284/2010
Rady Gminy Zarzecze z dnia 8 listopada 2010 r. w
sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego na cele nie związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
gminnych na terenie Gminy Zarzecze
Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/243/2017
Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 grudnia 2017 r. w
sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Uznano
skargę za bezzasadną

Numer

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zarzecze na
2018 rok”
w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie wyższej
kwoty dotacji dla niepublicznych innych form
wychowania przedszkolnego

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Zarzecze dla
niepublicznych
innych
form
wychowania
przedszkolnego
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/214/2014
Rady Gminy Zarzecze z dnia 30 lipca 2013 roku w
sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
doraźnych zastępstw, wysokość i warunki
wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na
nagrody
za
osiągnięcia
dydaktyczno
–
wychowawcze
nauczycieli
oraz
wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i
szczegółowe zasady jego przyznawania i
wypłacania- zmienionej Uchwałą Nr VII/51/2015
Rady Gminy Zarzecze z dnia 30 lipca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Zarzecze wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Zarzecze za 2017r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Zarzecze z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na rok 2018
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Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego

Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego

Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego z mocą
obowiązującą od dnia
1 stycznia 2018 roku
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego

Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego z mocą
obowiązującą od dnia
1 stycznia 2018 roku

Uchwała wchodzi w życie
z
dniem
podjęcia.
Sprawozdane
zatwierdzono.
Uchwała wchodzi w życie
z
dniem
podjęcia.
Absolutorium udzielono.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. o
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Lp.

W sprawie

Sposób wykonania

w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu
utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu
Przeworskiego
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy
zabytku na terenie Gminy Zarzecze

Uchwała wchodzi w życie
z
dniem
podjęcia.
Zaopiniowano pozytywnie

21.

Data
podjęcia
08.06.2018

Numer
XXXIII/268/2018

22.

08.06.2018

XXXIII/269/2018

23.

08.06.2018

XXXIII/270/2018

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy
Zarzecze miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych

24.

08.06.2018

XXXIII/271/2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
Zarzecze

25.

08.06.2018

XXXIII/272/2018

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla
bezdomnych

26.

08.06.2018

XXXIII/273/2018

w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w
Zarzeczu

27.

08.06.2018

XXXIII/274/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy
Zarzecze,

28.

08.06.2018

XXXIII/275/2018

w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Szkół i
Jednostek Budżetowych w Zarzeczu

29.

08.06.2018

XXXIII/276/2018

30.

08.06.2018

XXXIII/277/2018

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady
Gminy Zarzecze z dnia 30 sierpnia 2016 roku w
sprawie zorganizowania wspólnej obsługi dla
jednostek organizacyjnych gminy Zarzecze
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Zarzecze

31.

29.06.2018

XXXIV/278/2018

32.

29.06.2018

XXXIV/279/2018

33.

29.06.2018

XXXIV/280/2018

34.

29.06.2018

XXXIV/281/2018

35.

16.08.2018

XXXV/282/2018

36.

16.08.2018

XXXV/283/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na rok 2018,.
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości
Zarzecze,
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/270/2018
Rady Gminy Zarzecze z dnia 8 czerwca 2018 roku w
sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy
Zarzecze miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w
Publicznym Żłobku w Zarzeczu i maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem
prowadzonym przez Gminę Zarzecze
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej
kwoty dotacji dla niepublicznych innych form
wychowania przedszkolnego
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Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą
od
1 sierpnia 2018 roku
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia z mocą
obowiązującą
od
1 sierpnia 2018 roku
Uchwała wchodzi
z dniem podjęcia
obowiązującą od
2018 roku
Uchwała wchodzi
z dniem podjęcia.

w życie
z mocą
1 lipca
w życie

Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
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Lp.

Data
podjęcia

Numer

Sposób wykonania

W sprawie

37.

16.08.2018

XXXV/284/2018

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
w szkołach prowadzonych przez gminę Zarzecze

38.

16.08.2018

XXXV/285/2018

39.

16.08.2018

XXXV/286/2018

w sprawie przekazania do organu regulacyjnego
projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zarzecze
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla
osób bezdomnych

40.

16.08.2018

XXXV/287/2018

41.

11.10.2018

XXXVI/288/2018

42.

11.10.2018

XXXVI/289/2018

43.

11.10.2018

XXXVI/290/2018

44.

11.10.2018

XXXVI/291/2018

45.

11.10.2018

XXXVI/292/2018

46.

11.10.2018

XXXVI/293/2018

47.

18.10.2018

XXXVII/294/2018

48.

18.10.2018

XXXVII/295/2018

49.

23.11.2018

I/1/2018

50.

23.11.2018

I/2/2018

51.

23.11.2018

I/3/2018

52.

05.12.2018

II/4/2018

53.

05.12.2018

II/5/2018

54.

05.12.2018

II/6/2018

55.

05.12.2018

II/7/2018

56.

05.12.2018

II/8/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na rok 2018
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na rok 2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/179/2017 z
dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia
„Gminnego
Programu
wspierania
edukacji
uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Zarzecze”
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany
nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 625
w Rożniatowie
w sprawie aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zarzecze oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr
249/1 w Żurawiczkach
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na rok 2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/230/2017 z
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Zarzecze
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Zarzecze
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Zarzecze
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na rok 2018
w sprawie powołania składu osobowego i wyboru
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Zarzecze
w sprawie powołania składu osobowego i wyboru
przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Gminy Zarzecze
w sprawie powołania składu osobowego i wyboru
przewodniczącego
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Zarzecze
w sprawie powołania składu osobowego i wyboru
przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,
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Urzędowym Województwa
Podkarpackiego
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego, z mocą
obowiązującą od dnia
1 września 2018r.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
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Lp.

Data
podjęcia

Numer

57.

05.12.2018

II/9/2018

58.

28.12.2018

III/10/2018

59.

28.12.2018

III/11/2018

60.

28.12.2018

III/12/2018

61.

28.12.2018

III/13/2018

62.

28.12.2018

III/14/2018

63.

28.12.2018

III/15/2018

64.

28.12.2018

III/16/2018

65.

28.12.2018

III/17/2018

66.

28.12.2018

III/18/2018

67.

28.12.2018

III/19/2018

68.

28.12.2018

III/20/2018

69.

28.12.2018

III/21/2018

70.

28.12.2018

III/22/2018

Sposób wykonania

W sprawie
Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny Rady Gminy
Zarzecze
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zarzecze
Uchwała budżetowa na 2019 rok

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Przeworskiego,
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na rok 2018
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze

w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy
Zarzecze do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi
Przeworskiej
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
Zarzecze z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2019 rok
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych na rok 2019
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do świadczenia pieniężnego z
pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr
963/4 w Żurawiczkach
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/253/2010 w
sprawie przystąpienia Gminy Zarzecze do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze
Mleczki”
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Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego z mocą
obowiązującą od dnia
1 stycznia 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia
2019 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia
2019 roku
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia
2019 roku
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego z mocą
obowiązującą od dnia
1 stycznia 2019 roku
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego z mocą
obowiązującą od dnia
1 stycznia 2019 roku
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
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VIII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
8.1 Współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim
Gmina Zarzecze współpracuje z samorządowymi i innymi instytucjami przy realizacji
inwestycji, leżących w interesie społecznym i gospodarczym gminy.
Zadania do realizacji dla których podpisano porozumienia/umowy w 2018 roku.
 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu z przeznaczeniem na remont
drogi powiatowej Nr P1617 R Kańczuga – Jarosław realizowanej w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych Uchwała Rady Gminy Zarzecze Nr XXXII/250/2018
z dnia 06.03.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Przeworskiego


Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na budowę chodników przy
drogach powiatowych w miejscowościach Rożniatów, Siennów, Zalesie, Zarzecze.
Uchwała Rady Gminy Zarzecze Nr XXXII/251/2018 z dnia 06.03.2018r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego



Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na budowę chodnika przy
drodze powiatowej w miejscowości Siennów. Uchwała Rady Gminy Zarzecze
Nr XXXII/252/2018 z dnia 06.03.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Przeworskiego



Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na budowę chodników przy
drogach powiatowych w miejscowościach Kisielów , Maćkówka, Siennów, Zalesie,
Zarzecze, Żurawiczki. Uchwała Rady Gminy Zarzecze Nr III/12/2018 z dnia
28.12.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego

8.2 Współpraca z samorządami gminnymi
Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”
Gmina Zarzecze w roku 2018 współpracowała z gminami: Gminą Przeworsk, Gminą Wiejską
Przeworsk oraz Gminą Gać. Te cztery samorządy zrzeszone są w Stowarzyszeniu Lokalna
Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”, które swoją siedzibę ma w Przeworsku.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” powstało w 2008 r.
Całkowita powierzchnia obszaru - 198,32 km2. Całkowita liczba ludności objęta Strategią
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wynosi 42.527 osób. Aktualnie
Stowarzyszenie liczy 83 członków.
Głównymi celami Stowarzyszenia są: opracowanie i realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego;
wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich w ramach wspierania włączenia
społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich;
wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
i wpieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR; rozwój przedsiębiorczości,
w tym poprzez zakładanie działalności gospodarczej; podnoszenie kompetencji osób z obszaru
LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej; rozwojem przedsiębiorczości,
w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy; podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji;
rozwój produktów lokalnych; rozwój rynków zbytu; zachowanie dziedzictwa lokalnego;
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rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub
kulturalnej; rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie
włączenia społecznego; poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.
Dzięki wspólnemu działaniu w „Dorzeczu Mleczki” Gmina Zarzecze ma możliwość
starania się o środki finansowe w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W roku 2018 do budżetu gminy wpłynęła kwota 190.628,29 zł tytułem podpisanych w roku
2017 umów na budowę dróg w Pełnatyczach, Siennowie i Zalesiu; budowę placów zabaw
w Łapajówce i Zarzeczu oraz wyposażenie boiska w Rożniatowie.
Ponadto Rada Sołecka w Rożniatowie otrzymała w ramach „Inicjatyw Lokalnych” kwotę
6.000,00 zł na organizację Gminnego Święta Plonów, które odbyło się w sierpniu 2018 r.
„Eko-Energia w Gminach Zarzecze i Rokietnica”
W dniu 17 lutego 2017 roku doszło do podpisania umowy współpracy pomiędzy Gminą
Zarzecze, a Gminą Rokietnica (powiat jarosławski), która miała na celu realizację Projektu
polegającego na zakupie i montażu instalacji OZE (w prywatnych gospodarstw domowych)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.
31 grudnia 2017 r. doszło do podpisania umowy dotacyjnej pomiędzy Gminą Zarzecze,
a Województwem Podkarpackim, która dotuje 9.996.948,75 zł wydatków kwalifikowanych.
Całość projektu opiewa na kwotę 12.797.337,00 zł.
W roku 2018 rozstrzygnięte zostały przetargi na dostawę urządzeń odnawialnych źródeł
energii: instalacji fotowoltaicznych, zestawów solarnych, pieców na biomasę oraz pomp ciepła.
Wykonawcą robót związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych i solarnych została
firma FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K. z Woli Zaradzyńskiej. Umowa podpisana
została 19 lipca 2018 r., wartość kontraktu wynosi 9.724.625,00 zł netto.
Piece na biomasę instaluje firma LEVADA Sp. z o.o. z Krakowa. Umowa podpisana została
19 lipca 2018 r., wartość kontraktu wynosi 1.293.846,39 zł netto.
Wykonawcą robót związanych z montażem pomp ciepła została firma FLEXIPOWER GROUP
Sp. z o.o. Sp. K. z Woli Zaradzyńskiej. Umowa podpisana została 11 stycznia 2019 r., wartość
umowy wynosi 561.100,00 zł netto.
Zgodnie z treścią umów z Wykonawcami, prace zostaną zakończone w maju 2019 roku.
Rozliczenie Projektu powinno być złożone do 30 czerwca 2019 r.
Podział instalacji był następujący:
Rodzaj instalacji
Instalacje fotowoltaiczne
Zestawy solarne
Piece na biomasę
Pompy ciepła

Gmina Zarzecze
185
300
70
34

Gmina Rokietnica
93
164
13
12

Związek Gmin Ziemi Przeworskiej
Związek Gmin Ziemi Przeworskiej jest jednostką samorządu terytorialnego. Utworzyło
go siedem gmin powiatu przeworskiego w 2000 roku, w celu prowadzenia wspólnych zadań
w zakresie ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i wodno- ściekowej. W 2001 roku
związek został wpisany do rejestru związków międzygminnych Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
W 2008 roku do związku przystąpiły cztery kolejne gminy z powiatu przeworskiego
i jarosławskiego.
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W latach 2007 – 2012 roku Związek Gmin, wspólnie z Fundacją Pomocy Dzieci Młodzieży
Jana Pawła II
„Wzrastanie” z Łopuszki Małej oraz
Fundacją Rozwoju Dzieci
im. Komeńskiego w Warszawie utworzył i prowadził sieć Podkarpackich Ośrodków
Przedszkolnych na terenie powiatu przeworskiego i jarosławskiego. Od 2013 roku Związek
prowadzi jedynie działalność związaną z utrzymaniem trwałości projektów tj. prowadzenie
dokumentacji finansowo-księgowej i dokumentacji kadrowej byłych pracowników ośrodków.
Ze składek członkowskich na rzecz związku pokrywane są głownie koszty administracyjno biurowe (opłaty licencyjne
oprogramowania komputerowego, materiały biurowe).
Sporadycznie organizowane są szkolenia dla członków związku. Obecnie związek nie zatrudnia
pracowników.

IX. Ochrona przeciwpożarowa.
Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę
życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się tych
zagrożeń, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia oraz prowadzenie działań ratowniczych.
Na terenie Gminy Zarzecze jednostkami ochrony przeciwpożarowej są Ochotnicze
Straże Pożarne, które współpracują z Państwową Strażą Pożarna i operacyjnie podlegają
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku. Pod względem prawnym
OSP są stowarzyszeniami, członkostwo w nich jest dobrowolne i opiera się na pracy społecznej.
Obowiązkiem Gminy jest wypłacanie ekwiwalentu strażakom OSP, biorącym udział
w działaniach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach. Ekwiwalent wypłacany jest na wniosek.
Wysokość ekwiwalentu ustala Rada Gminy i nie może być wyższy jak 1/175 średniego
wynagrodzenia za jedną godzinę udziału w działaniach i szkoleniach. Na posiedzeniu Zarządu
Gminnego ZOSP RP ustalono, że za udział w zdarzeniach na terenie gminy, strażacy rezygnują
z ekwiwalentu, natomiast ekwiwalent należy wypłacić za udział w zdarzeniach poza terenem
gminy oraz za udział w zawodach i manewrach, które traktowane są jako forma szkolenia.
Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu od 1997 roku wchodzi w skład Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego do którego, poza Państwową Strażą Pożarną, należą inne służby
ratownicze i mundurowe, takie jak Ratownictwo Medyczne, Stacje Ratownictwa Górniczego,
Policja, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej, wydzielone placówki medyczne oraz organizacje pozarządowe, jak:
GOPR, WOPR, TOPR, Aeroklub Polski, ZHP, Polska Misja Medyczna, PCK.
Do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego jednostki przystąpiły na podstawie
dobrowolnej umowy i charakteryzuje je to, że muszą utrzymywać ciągły stan gotowości oraz
mogą być dysponowane do zdarzeń na terenie całego kraju, w zależności od potrzeb.
Funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy koordynuje
Wójt w zakresie ustalonym przez wojewodę. Zadanie to może być wykonywane przy pomocy
komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony
przez wójta, albo przy pomocy komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych.
Pozostałe jednostki OSP swoim działaniem obejmują teren swoich miejscowości i Gminy
Zarzecze. Mogą być używane do gaszenia pożarów i zabezpieczania pozostałych działań
ratowniczych. OSP biorą również udział w zabezpieczaniu uroczystości i imprez świeckich
i kościelnych , poszukiwaniu zaginionych osób w terenie. Prowadzą również inną działalność
społeczną określoną w statutach, jako stowarzyszenia.
W działaniach ratowniczych mogą brać udział tylko członkowie OSP w wieku 18-65 lat, którzy
mają ukończony co najmniej kurs podstawowy dla strażaków ratowników i aktualne badanie
lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych (ważne 3lata).
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Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej
straży pożarnej ponosi gmina. Gmina ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania
członków ochotniczej straży pożarnej, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków
ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej, ponoszenia kosztów
okresowych badań lekarskich. W przypadku śmierci lub wystąpienia trwałego uszczerbku na
zdrowiu strażaka OSP (z poza KSRG) gmina ponosi koszty wypłaty odszkodowania
i świadczeń emerytalno – rentowych.
Państwowa Straż Pożarna ma obowiązek nieodpłatnie szkolić strażaków OSP w zakresie
pożarnictwa i ratownictwa.
W 2018 roku Gmina Zarzecze na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowała
kwotę 1 167 150 zł., w tym, na wydatki bieżące t.j. utrzymanie gotowości bojowej (zakup
sprzętu i umundurowania, badania lekarskie, ubezpieczenie strażaków i samochodów,
przeglądy techniczne samochodów i specjalistycznego sprzętu, zatrudnienie kierowców, zakup
paliwa, itp. ) i utrzymanie obiektów remiz (koszty ogrzewania , energii elektrycznej,
zatrudnienie gospodarzy, remonty budynków i zakup wyposażenia, przeglądy i konserwacja
instalacji budynków); kwotę 385 447 zł.
W 2018 roku Gmina udzieliła również dotacji dla OSP Zarzecze, na zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zarzecze w kwocie 399 935 zł.
Poza tym w ramach wydatków inwestycyjnych na remont remizy w Rożniatowie i Zarzeczu
wydatkowano kwotę 381 768 zł
Dodatkowo Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały następujące wsparcie z poza budżetu gminy:
- dotację do zakupu samochodu dla OSP Zarzecze z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej - 399 933 zł
- dotację na zakup sprzętu i umundurowania Komendanta Głównego PSP – 8 546 zł
- sprzęt do ratownictwa medycznego zakupiony ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości
o wartości 29 461 zł.
W pełni wyposażoną jednostką OSP jest OSP Zarzecze, która umundurowanie ochronne i
większość sprzętu ratowniczego zakupiła z dotacji dla jednostek KSRG
z budżetu Państwa.
Pozostałe jednostki posiadają na wyposażeniu podstawowy sprzęt gaśniczy : motopompy,
węże, prądownice, pompy szlamowe i drobny sprzęt saperski (sztychówki, łomy, siekiery,
widły itp). Jednostki te w zasadzie mają ograniczone możliwości działania, ponieważ nie
posiadają, spełniających norm, środków ochrony osobistej. Koszt zakupu jednego, najtańszego,
certyfikowanego, kompletu umundurowania ochronnego (ubranie ochronne typu „Nomex”,
hełm, buty, rękawice, niepalna kominiarka) wynosi ok. 4 000 zł.
Stan jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy na koniec 2018 r.
przedstawiał się następująco.
1) OSP Kisielów - liczy 31 członków w tym 10 mogących brać udział w działaniach
ratowniczo-gaśniczych, 7 osób posiada ukończony kurs podstawowy, 1osoba kurs
kierowców - operatorów sprzęgu, 2 osoby kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
przedmedycznej. Dysponuje lekkim samochodem ratowniczo - gaśniczym Lublin
i podstawowym sprzętem gaśniczym.
2) OSP Łapajówka - liczy 40 członków i drużynę młodzieżową, w tym 12 mogących brać
udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, 12 osób posiada ukończony kurs
podstawowy,1 osoba kurs dowódców i naczelników straży, 2osoby kurs kierowców operatorów sprzęgu, 3 osoby kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dysponuje lekkim samochodem ratowniczo- gaśniczym Ford Transit i podstawowym
sprzętem gaśniczym.
3) OSP Maćkówka - liczy 86 członków i drużynę młodzieżową, w tym 18 mogących brać
udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, 15 osób posiada ukończony kurs
podstawowy,1 osoba kurs dowódców i naczelników straży, 2osoby kurs kierowców RAPORT O STANIE GMINY ZARZECZE
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operatorów sprzęgu, 2 osoby kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dysponuje lekkim samochodem ratowniczo- gaśniczym Ford Transit i podstawowym
sprzętem gaśniczym i do ratownictwa medycznego.
4) OSP Pełnatycze - liczy 40 członków i drużynę młodzieżową, w tym 16 mogących brać
udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, 16 osób posiada ukończony kurs podstawowy
, 2 osoby kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Dysponuje lekkim
samochodem ratowniczo- gaśniczym Volkswagen Transporter, motopompą pływającą
„Niagara” i podstawowym sprzętem gaśniczym.
5) OSP Rożniatów - liczy 65 członków, w tym 14 mogących brać udział w działaniach
ratowniczo-gaśniczych, 14 osób posiada ukończony kurs podstawowy. Dysponuje średnim
samochodem ratowniczo- gaśniczym Star 200 z autopompą, motopompa „Tohatsu”
i podstawowym sprzętem gaśniczym.
6) OSP Siennów - liczy 45 członków i drużynę młodzieżową, w tym 14 mogących brać udział
w działaniach ratowniczo-gaśniczych, 14 osób posiada ukończony kurs podstawowy,
1 osoba kurs dowódców i naczelników straży, 1osoba kurs kierowców - operatorów sprzęgu,
2 osoby kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Dysponuje lekkim
samochodem ratowniczo- gaśniczym Ford Transit, motopompą szlamową i podstawowym
sprzętem gaśniczym.
7) OSP Zalesie - liczy 37 członków i drużynę młodzieżową, w tym 16 mogących brać udział
w działaniach ratowniczo-gaśniczych, 16 osób posiada ukończony kurs podstawowy,
1osoba kurs kierowców - operatorów sprzęgu, 1 osoba kurs kwalifikowanej pierwszej
pomocy przedmedycznej. Dysponuje lekkim samochodem ratowniczo- gaśniczym Ford
Transit i podstawowym sprzętem gaśniczym.
8) OSP Zarzecze - liczy 62 członków i drużynę młodzieżową, w tym 28 mogących brać udział
w działaniach ratowniczo-gaśniczych, 28 osób posiada ukończony kurs podstawowy,
2 osoby kurs naczelników straży, 6 osób kurs dowódców OSP 4 osoby kurs kierowców operatorów sprzęgu, 9 osób kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dysponuje średnim samochodem ratowniczo gaśniczym Volvo, średnim samochodem
ratowniczo-gaśniczym Star 266, lekkim samochodem ratowniczo- gaśniczym Ford Ranger
, sprzętem do ratownictwa technicznego, drogowego i medycznego oraz sprzętem
gaśniczym.
9) OSP Żurawiczki - liczy 51 członków i drużynę młodzieżową, w tym 18 mogących brać
udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, 18 osób posiada ukończony kurs podstawowy,
1osoba kurs kierowców - operatorów sprzęgu, 1 osoba kurs kwalifikowanej pierwszej
pomocy przedmedycznej. Dysponuje lekkim samochodem ratowniczo- gaśniczym Ford
Transit i podstawowym sprzętem gaśniczym.
10) Ustawa przeciwpożarowa do jednostek ochrony przeciwpożarowej zalicza również Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Na terenie gminy działa Zarząd Oddziału Gminnego
Związku OSP RP, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich jednostek OSP.
W 2018 roku na terenie gminy nie wystąpiły zdarzenia o charakterze masowym, wymagające
udziału i koordynacji większej liczby jednostek ochrony przeciwpożarowej. Jednostki OSP
były wzywane do 39 zdarzeń w tym 10 pożarów i 29 miejscowych zagrożeń.
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X. Oświata i wychowanie
10.1 Sieć szkolno - przedszkolna w gminie Zarzecze
Szkoły publiczne
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zmianami) Rada Gminy Zarzecze podjęła Uchwałę
Nr XXII/174/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W związku z powyższym od 01.09.2017 r. sieć
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zarzecze przedstawia się
następująco:
1. Zespół Szkół w Zarzeczu, w skład którego wchodzą:
- Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II (
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
- Szkoła Filialna im. Orła Białego w Pełnatyczach
- Szkoła Filialna im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie
- Przedszkole Publiczne
2. Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach.
3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siennowie.
4. Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce.
We wszystkich szkołach podstawowych i filialnych działają oddziały przedszkolne
tzw. zerówki.
Do 31.08.2019r. w szkole w Zarzeczu i w Żurawiczkach funkcjonują oddziały gimnazjum.
Całodzienne Przedszkole w Zarzeczu
Od 1 września 2014 roku w Zarzeczu funkcjonuje całodzienne przedszkole prowadzone
przez Gminę Zarzecze, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Przedszkole jest
czynne od 6.30 do 16.30. Udział dzieci na zajęciach w ramach realizacji podstawy programowej
jest bezpłatny (5 godzin). Za każdą dodatkową godzinę dopłata wynosie 1zł. Bezpośredni
nadzór nad działalnością przedszkola pełni dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu. Przedszkole
jest zlokalizowane w parku obok internatu przy ul. Księdza Stanisława Gajeckiego 13,
37 – 205 Zarzecze.
Publiczny Żłobek w Zarzeczu
Od 1 września 2018 roku w Zarzeczu rozpoczął swoją działalność publiczny żłobek,
który zapewnia opiekę 16 dzieciom w wieku od 1 roku do 3 lat. Żłobek został utworzony
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 „MALUCH+” 2018. Koszt utworzenia żłobka wyniósł 400 tyś. zł. z czego 320 tyś. zł.
pochodziło z dotacji w ramach ww. programu. Gmina otrzymała również dotację w wysokości
6 400 zł. na utrzymanie żłobka tj. 100zł. na 1 dziecko miesięcznie. Żłobek o pow. 137,80 m²
usytuowany jest na parterze bloku mieszkalnego przy ul. Księdza Stanisława Gajeckiego 4G,
37 – 205 Zarzecze.
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Niepubliczne punkty przedszkolne
Na terenie gminy Zarzecze funkcjonuje 6 niepublicznych punktów przedszkolnych.
Wszystkie dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych mają zapewnione bezpłatne
zajęcia w wymiarze 5 godzin dziennie. W gminie Zarzecze wszystkie chętne dzieci w wieku
od 3 do 6 lat mają bezpłatny dostęp do edukacji przedszkolnej.
Gmina Zarzecze udziela dotacji dla Instytutu Komeńskiego, który prowadzi niepubliczne
punkty przedszkolne. Wysokość dotacji ustalana jest przez Radę Gminy i wynosi co najmniej
40% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach
publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.
Wykaz niepublicznych punktów przedszkolnych:
1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Pełnatyczach.
2. Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Rożniatowie.
3. Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Siennowie.
4. Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Maćkówce.
5. Niepubliczny Punkt Przedszkolny nr 1 w Zarzeczu.
6. Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Żurawiczkach.

BAZA LOKALOWA I WYPOSAŻENIE SZKÓŁ

SP Zarzecze

Filia Pełnatycze

Filia Rożniatów

SP Siennów

SP Maćkówka

SP Żurawiczki

1

Liczba sal lekcyjnych

1

19

6

7

8

7

13

61

2

Sala gimnastyczna

-

2

-

-

-

1

1

4

3

Boisko szkolne

-

-

1

1

1

1

1

5

4

Biblioteka

-

1

1

1

1

1

1

6

5

Czytelnia

-

1

-

-

-

-

-

1

6

Sale świetlicowe

-

2

-

-

-

-

1

3

7

Liczba pracowni komputerowych

-

3

1

1

2

2

2

11

-

55

0

10

15

20

30

130

-

32

16

16

16

25

16

121

-

9

2

2

3

5

6

27

Lp.

8
9
10

Informacja

Liczba komputerów stacjonarnych
wykorzystywanych przez uczniów
Liczba laptopów wykorzystywanych przez
uczniów
Liczba tablic multimedialnych (tablica +
projektor)

RAZEM

Przedszkole

ILOŚĆ

Uczniowie Zespołu Szkół w Zarzeczu oraz Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Siennowie ćwiczą na Sali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu.
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10.2 Realizowane zadania oświatowe
Gmina Zarzecze realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy Prawo oświatowe
oraz rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjum, a także zapewnia dostępność do edukacji uczniów
niepełnosprawnych, finansując dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem
gminy.
Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu
państwa – subwencji oświatowej, budżetu gminy oraz pozyskanych dotacji i dofinansowań.
Darmowe podręczniki
Od 1 września 2017 roku uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych mają zapewnione
darmowe podręczniki ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Program dla szkół
Wszystkie szkoły z terenu gminy Zarzecze biorą udział w „Programie dla szkół”,
którego głównym celem jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez
zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie
oraz propagowanie zdrowego odżywiania. W ramach tego programu uczniowie klas
I – V otrzymują warzywa, owoce i produkty mleczne kilka razy w tygodniu. Program jest
realizowany przez Agencję Rynku Rolnego.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W roku szkolnym 2017/2018 wszystkie szkoły brały udział w „Narodowym Programie
Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącym wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących
szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez
promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Do szkół zakupiono ponad 1300 szt. nowości wydawniczych i lektur na łączną wartość ponad
24 tyś zł. Priorytet 3 w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” był realizowany przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Stypendium Wójta Gminy Zarzecze
Od 2017 roku w ramach „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarzecze” przyjętego Uchwałą Rady
Gminy Zarzecze Nr XXIII/179/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku Wójt Gminy Zarzecze
przyznaje stypendium uzdolnionym uczniom za wysokie wyniki w nauce i szczególne
osiągnięcia.
W roku 2017 Wójt Gminy Zarzecze przyznał 17 stypendium dla najzdolniejszych uczniów
w 3 szkołach:
Maćkówka – 5 uczniów
Zarzecze – 8 uczniów, w tym 3 absolwentów
Żurawiczki – 4 uczniów, w tym 3 absolwentów
W 2018 roku za wybitne osiągnięcia Wójt Gminy Zarzecze przyznał 21 stypendium dla
najzdolniejszych uczniów w 2 szkołach:
Zarzecze – 12 uczniów, w tym 3 absolwentów
Żurawiczki – 9 uczniów.
Łączna wysokość stypendium wynosiła 1000 złotych dla ucznia.
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Podział 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
W 2018 roku Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siennowie została
wyposażona w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych tj. biologii, chemii , fizyki i geografii na łączną wartość prawie
50 tyś zł. Środki zostały pozyskane w ramach rezerwy subwencji oświatowej ogólnej na rok
2018.
Projekt PO RPO 2014 – 2020
W ramach projektu RPO 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżetu państwa pn.: „Montaż dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół
w Zarzeczu oraz wyposażenie w sprzęt ICT w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie
Gminy Zarzecze” wyposażono łącznie 33 klasopracownie, w tym 16 pracowni
komputerowych. Do szkół dostarczono m.in.: szafy mobilne z laptopami, komputery
stacjonarne, zestawy interaktywne, ekrany projekcyjne z rzutnikami, routery, mikroskopy
z kamerą, bryły do mierzenia objętości, tablice magnetyczne z przyrządami, kalkulatory, wagi
elektroniczne, układy współrzędnych, plansze interaktywne i programy multimedialne.
Sprzęt i wyposażenie zakupione do szkół, zostało zrealizowane na podstawie
zgłoszonego wcześniej zapotrzebowania przez dyrektorów szkół.
W szkole w Zarzeczu został zamontowany dźwig osobowy, który służy głównie osobom
mającym trudności w poruszaniu się po obiekcie szkolnym. Dzięki pozyskanym środkom
finansowym, montaż windy poprawił infrastrukturę szkoły, która została dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wartość projektu wyniosła prawie 644 tyś. zł. (tj. montaż dźwigu osobowego na
wartość 115 tyś zł., wyposażenie szkół w sprzęt ICT 515 tyś. zł., wyposażenie szkół
w pomoce dydaktyczne 14 tyś. zł.)
Dzięki pozyskanym środkom finansowym na nowoczesne wyposażenie, gmina
Zarzecze poprawiła warunki edukacji we wszystkich swoich szkołach poprzez wzrost
atrakcyjności zajęć dydaktycznych.
Dowozy do szkół
Gmina Zarzecze zapewnia uczniom dowozy do szkół w Zarzeczu i w Żurawiczkach,
z których korzysta około 300 dzieci. Wydatki na realizację tego zadania w roku 2018 wyniosły
326 487,00 zł. Ponadto gmina finansuje dowóz 4 uczniów niepełnosprawnych do ośrodka
Polskiego
Stowarzyszenia
Osób
z
Niepełnosprawnością
Intelektualną
Koło
w Jarosławiu. Koszt dowozu tych dzieci w 2018 roku wyniósł 32 543,00 zł.
WYDATKI NA OŚWIATĘ PONIESIONE W 2018 ROKU
Rozdział
80101
80103
80104
80110
80146
80153
80195
85401
85416
80113

Nazwa
Szkoły Podstawowe
Klasy „0”
Przedszkola
Gimnazja
Dokształcanie
Podręczniki
ZFŚS (nauczyciele, emeryci)
Świetlica
Stypendia naukowe dla uczniów
Dowozy dzieci
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Poniesione wydatki
5 873 962,92
562 095,39
190 759,90
1 391 251,18
28 108,12
68 698,12
57 928,00
82 353,99
16 800,00
359 030,00
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XI. Pomoc społeczna
Misją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu określoną w Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Zarzecze na lata 2012 -2020 jest
zapewnienie lepszego standardu życia mieszkańcom Gminy Zarzecze i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu poprzez efektywny system wsparcia społecznego.
Celem strategicznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu jest zaś
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są oni w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Do głównych celów pomocy społecznej zalicza się:
-zapewnienie dochodu dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach,
-zapewnienie dochodu do wysokości interwencji socjalnej osobom o niskich dochodach
wymagających okresowego wsparcia,
-zapewnienie pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej (w tym przemocą
w rodzinie),
-integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
-rozwijanie nowych form pomocy socjalnej adekwatnej do potrzeb.
W roku 2018 z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu (GOPS)
skorzystało 138 rodzin (liczba osób w rodzinach 381), w tym świadczeń pieniężnych 106
rodzin (liczba osób w rodzinach – 252), wyłącznie w postaci pracy socjalnej 186 rodzin (liczba
osób w rodzinach – 436).
Analizując dane wynika, że ok. 6% mieszkańców skorzystało w roku 2018 ze wsparcia GOPS
w Zarzeczu
Powody udzielenia pomocy to:

liczba rodzin

bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała lub ciężka choroba
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego
przemoc w rodzinie
alkoholizm
trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
zdarzenie losowe

53
72
43
41

liczba osób w
rodzinach
160
181
86
178

5
14
0
1

18
27
0
3

W roku 2018 wpłynęło do GOPS w Zarzeczu 406 wniosków o przyznanie pomocy. Pracownicy
socjalni przeprowadzili 590 wywiadów środowiskowych. Ponadto pracownicy socjalni
przygotowywali decyzje dot. przyznania pomocy.
Pracownicy socjalny wytypowali 4 dzieci do udziału w kolonii letniej w Ustrzykach Dolnych
organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej i zawodowej klientów Ośrodka
pracownicy socjalni zawarli 21 kontraktów socjalnych.
Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną
Wyszczególnienie
Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych i zadań własnych
ogółem bez względu na ich rodzaj,
formę i liczbę oraz źródło
finansowania

liczba osób, którym
decyzją przyznano
świadczenie
188
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138

381
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świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych bez względu na
ich rodzaj, formę i liczbę
świadczenia przyznane w ramach
zadań własnych bez względu na
ich rodzaj, formę i liczbę
pomoc udzielana w ramach pracy
socjalnej
w tym wyłącznie w postaci pracy
socjalnej
praca socjalna prowadzona w
oparciu o kontrakt socjalny

8

7

30

181

131

351

x

186

436

x

106

247

liczba kontraktów 21, liczba osób objętych kontraktami socjalnymi 21

Szczegółową informację nt. zrealizowanych świadczeń, kwot świadczeń i liczby rodzin w roku
2018 zawiera poniższa tabela:
Formy pomocy

Razem:
zasiłki stałe
zasiłki okresowe
posiłek
usługi opiekuńcze
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
zdarzenie losowe na pokrycie
wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia losowego
inne zasiłki celowe i w
naturze
w tym specjalne zasiłki
celowe
wynagrodzenie należne
opiekunowi w tytułu
sprawowania opieki
przyznane przez sąd

liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenia
181
24
21
67
9
8

liczba
świadczeń
x
249
63
7323
1855
1 160

kwota
świadczeń
w zł
320.854
132.465
21.000
42.083
59.690
40.162

liczba
rodzin

liczba osób
w rodzinach

131
24
20
38
9
7

351
31
60
178
9
30

1

1

1.000

1

3

94

x

64.616

92

214

19

27

10.671

19

39

3

16

6.000

x

x

Domy pomocy społecznej
W domach pomocy społecznej w roku 2018r. przebywało 5 osób. Koszty, które poniosła gmina
Zarzecze to 131.359zł.
Pracownicy socjalni wydali 34 decyzje administracyjne kierujące osoby do Środowiskowego
Domu Samopomocy w Zalesiu z filią w Łapajówce (pierwsza decyzja wydawana jest na okres
3 m-cy, kolejna zgodnie z propozycjami Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalesiu z
filią w Łapajówce tj. na okres np. 3 lat)
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenie
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna
W roku 2018 opłacano składki dla 64 osób, w tym:
- dla 19 osób w związku z pobieraniem zasiłku stałego,
- zaś dla 53 osób w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku
pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna
Wykonanie w roku 2018 - 34.161zł
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11.1 Świadczenia rodzinne
Warunkiem nabywania uprawnień do świadczeń rodzinnych jest ustawa z dnia 28 listopada
2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2220 ze zm.). Kryterium
uprawniające do świadczeń rodzinnych w roku 2018: 674zł na osobę w rodzinie, 764zł –
w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie.
1.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
Rodzaj świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium

zasiłki rodzinne
- do 5r.ż – 95zł
-od 5r.ż do 18 rż. – 124zł
- powyżej 18 r.ż. – 135zł

dodatki do zasiłku rodzinnego:
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100zł jednorazowo

Liczba świadczeń
wypłaconych w roku
2018
8.384
w tym „zł za zł” - 798
(średnio dla ok.
699 dzieci m-cznie, w
tym zł za zł – 67 dzieci)

kwota wypłaconych
świadczeń
942.512,23zł
w tym „zł za zł”
- 51.155,23 zł

507, w tym „zł za zł” - 59

46.845,59zł

55 w tym „zł za zł” - 7

48.796,50zł

z tytułu kształcenia i rehabilitacji:
- do 5r.ż – 90zł
-od 5r.ż. – 110zł

555, w tym „zł za zł” - 41
(średnio dla ok.
46 dzieci m-cznie, w tym
„zł za zł” - 4)

57.021,11zł

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego – 400zł m-cznie

93, w tym „zł za zł” - 1
(dla 6 osób, w tym „zł za
zł” - 2)
1355, w tym „zł za zł” 87
(średnio dla ok.
113 dzieci m-cznie, w tym
„zł za zł” - 7)
1.082, w tym „zł za zł” 181
w tym:
dojazd – 1.070 świadczeń,
internat – 12 świadczeń
(średnio dla ok.
90 dzieci m-cznie)
256, w tym „zł za zł” - 34
(średnio dla ok.
21 osób m-cznie, w tym
„zł za zł” - 3)
78

34.291,83zł

z tytułu urodzenia dziecka -1.000zł jednorazowo

z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na
trzecie dziecko:
95zł miesięcznie
z tytułu podjęcia dziecka nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania:
1) dojazd – 69zł miesięcznie
2) internat –113zł miesięcznie

z tytułu samotnego wychowywania dziecka
- 193zł miesięcznie nie więcej niż 386zł na wszystkie dzieci
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –
1.000zł - dochód uprawniający 1.922zł,

124.470,14zł

dojazd 69.106,03zł
internat – 804,90zł
Razem:
69.910,93zł
50.651,86zł

78.000zł

2)
Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy,
świadczenie pielęgnacyjne:
a)
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków
wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli
legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która ukończyła
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75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16
roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli
niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153zł miesięcznie. Od 1.11.2018r zasiłek
pielęgnacyjny został podwyższony do kwoty 184,42zł miesięcznie
b) Świadczenie pielęgnacyjne - Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej przysługuje m.in: matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu
dziecka, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym
stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Świadczenie pielęgnacyjne wynosiło od 1.01.2018r. – 1.477zł miesięcznie, (od 1.01.2019r.
1.583zł m-cznie), jest przyznawane niezależnie od dochodu na okres ważności wydanego
orzeczenia
c)
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek
alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej
opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej
opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
764zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi – 520zł miesięcznie. Od 01.11.2018r. wynosi
620,00 zł miesięcznie
3)
Zasiłek dla opiekuna – przysługuje osobom, które sprawują opiekę nad osobami
niepełnosprawnymi (znaczny stopień). Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja
o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie
art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) z dniem 1
lipca 2013 r. świadczenie to było przyznawane niezależnie od dochodu i wynosi miesięcznie –
520zł. Od 01.11.2018r wynosi 620,00zł miesięcznie.
Rodzaj świadczenia
świadczenie pielęgnacyjne
zasiłek pielęgnacyjny
specjalny zasiłek opiekuńczy
zasiłek dla opiekuna

4)

Liczba świadczeń wypłaconych w roku 2018
573
(średnio dla ok. 48 osób m-cznie)
2.239
(średnio dla ok. 187 osób m-cznie)
382
(średnio dla ok. 32 osób m-cznie)
213
( dla 17 osób)

kwota wypłacona w 2018r.
843.406zł
353.694zł
205.522zł
113.823zł

Składki emerytalno-rentowe
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W roku 2018 opłacano składki dla 91 osób w związku z pobieraniem świadczenia
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna na łączna kwotę
259.901zł
5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1.000zł - dochód uprawniający
1.922zł – Liczba osób, którym przyznano i wypłacono świadczenie w roku 2018 – 78 osoby,
kwota - 78.000zł
6) Świadczenie rodzicielskie – w roku 2018 wypłacono dla 48 osób (293 świadczeń) na
kwotę 286.210zł
PROGRAM – DOBRY START – 300+
W roku 2018 przyznano 956 świadczeń 300+ w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, na
kwotę 286.800zł
11.2 Fundusz alimentacyjny
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje na dziecko, na które zasądzone są
alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna: do ukończenia 18 roku życia; lub do ukończenia
25 roku życia, jeśli uczy się w szkole lub szkole wyżej, powyżej 25. roku życia bezterminowo,
gdy dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. O świadczenie z fundusz
alimentacyjnego można się ubiegać po dwóch miesiącach bezskutecznej egzekucji i
przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł
miesięcznie.
Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia
kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł.
W roku 2018 wypłacono świadczenia – dla 21 osób, (liczba dzieci uprawnionych – 38) na
kwotę 171.652zł
11.3 Pomoc materialna dla uczniów
Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie
następujące kryteria: posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy Zarzecze, rozpoczynają
lub kontynuują naukę w placówkach o których mowa w ustawie o systemie oświaty, miesięczna
wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium
szkolne nie może przekroczyć od 1.10.2015r. – 514zł. Od 01.10.2018r. dochód nie może
przekroczyć kwoty 528,00zł na osobę w rodzinie.
Wysokość stypendium szkolnego
Dochód na osobę w rodzinie
0,00 zł – 300,00 zł
powyżej 300,00 zł do wysokości kryterium
dochodowego

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego
w okresie od 1.11.2016r.
120,00zł
110,00zł

W roku 2018 wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 161 uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze, na kwotę 78.641zł
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11.4 Karta Dużej Rodziny
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie
się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej
troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub
szkole wyższej
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Karta Dużej Rodziny koszt w roku 2018 to kwota 190,87zł (2 rodziny x 13,40zł + 11 rodzin
x 13,67 zł) 3 rodziny przedłużenie x 2,74zł + 4 rodziny karta elektroniczna x 1,37zł). Kartę
Dużej Rodziny wydano w roku 2018 (nową) dla 13 rodzin. Od roku 2014 do 31.12.2018r.
wydano łącznie Kartę Dużej Rodziny dla 140 rodzin
11.5 Dodatki mieszkaniowe, zryczałtowany dodatek mieszkaniowy
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury
obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty
w gospodarstwie wieloosobowym, jak również uzależniony jest od powierzchni mieszkania,
oraz wydatków przeznaczanych na utrzymanie lokalu, mieszkania.
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:
1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. 2017 poz. 180)
2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym (Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub
umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny
członek rodziny!)
3) zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
W roku 2018r. na obsługę dodatków mieszkaniowych wypłacono kwotę – 21.552zł, w tym
zryczałtowanego dodatku energetycznego kwotę 1.208zł
Dodatek mieszkaniowy wypłacano dla 11 rodzin tj. 7 rodzin mieszkających na osiedlu
mieszkaniowym w Zarzeczu, 4 rodzin zamieszkujących w budynkach należących do gminy,
Zryczałtowany dodatków energetycznych wypłacano dla 6 rodzin tj.: 3 rodzin
mieszkających na osiedlu mieszkaniowym w Zarzeczu, 3 rodzin zamieszkujących
w budynkach należących do gminy.

11.6 Przemoc
W świetle przepisu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie przemoc w rodzinie należy rozumieć jako:
„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub
dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo
utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym
seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące
cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.
Dane za rok 2018
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Liczba rodzin, w których występowało zjawisko przemocy – 30 rodzin
Liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy – 41, w tym 31 kobiet, 6 mężczyzn, 4 dzieci.
Liczba osób podejrzanych o stosowanie przemocy – 30 osób, w tym 2 kobiety i 28 mężczyzn
Najczęściej zgłaszane przez osoby formy przemocy: przemoc psychiczna, fizyczna,
Liczba sporządzonych Niebieskich Kart A – 42, w tym przez
a) policję – 34
b) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 7
c) gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 0
d) oświaty – 1
Liczba zakończonych Niebieskich Kart – 26.
Liczba prowadzonych przez grupy robocze spraw w ramach procedury Niebieska Karta – 40
W gminie Zarzecze działa Punkt Interwencji Kryzysowej w Zarzeczu przy GOPS w Zarzeczu,
gdzie pracę w formie porad psychologicznych świadczy psycholog – liczba rodzin, którym
udzielono porad w roku 2018 – 11 osób
Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego – 4 spotkania
Posiedzenia Grup Roboczych – 98 posiedzeń grup roboczych w 40 sprawach
11.7 Realizowane projekty
Projekt - LIDERZY KOOPERACJI
Gmina Zarzecze w miesiącu czerwcu 2018r. podpisała porozumienie o współpracy
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie dotyczące realizacji projektu
Liderzy Kooperacji. Koordynatorem projektu na terenie gminy był Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zarzeczu. W ramach tego porozumienia w gminie Zarzecze przedstawiciele
różnych instytucji wypracowywali nowy model dotyczący pracy z rodziną, jak również
uczestniczyły w szkoleniach, wymieniały doświadczenia.
W ramach projektu uczestnicy - przedstawiciele gminy Zarzecze:
- wypracowywali nowy model dotyczący pracy z rodziną, jak również uczestniczyły
w szkoleniach, wymieniały doświadczenia; w dniu 30 października 2018r. w spotkaniu udział
wzięła dr hab. prof. nadzwyczajny Pani Beata Szluz, która w sposób naukowy przedstawiła
tematykę dot. pomocy rodzinie (spotkania odbywały się raz w miesiącu od lipca 2018r. do
grudnia 2018r.)
- w dniach 15-17.10.2018r. uczestniczyli w „Trzydniowym Partnerskim Spotkaniu Wymiany
Doświadczeń” w Łaszczówce Kolonia (Tomaszów Lubelski), Kraśniku i Lublinie. W ramach
wyjazdu były prowadzone warsztaty, podczas których została przedstawiona teoria i przykłady
kooperacji. Uczestnicy podnieśli wiedzę na temat aspektów prawnych, realnych możliwości
i efektach współpracy. Podczas wyjazdu odbyło się spotkanie z liderem projektu „Schematom
Stop” Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku oraz innymi przedstawicielami
realizującymi projekt. Projekt miał na celu wsparcie rodzin wielodzietnych, w tym
z problemem bezrobocia. Następnie uczestnicy wyjazdu gościli w Stowarzyszeniu Wspierania
Aktywności „Bona Fides” w Lublinie. Stowarzyszenie od lat realizuje projekty związane
między innymi ze zwalczaniem ubóstwa oraz włączaniem społecznym.
- w dniu 14 listopada.2018r. odbyło się spotkanie pracowników socjalnych, asystenta rodziny,
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu z coachingiem w ramach
projektu Liderzy Kooperacji.
Gmina Zarzecze została wybrana spośród 40 gmin i 30 powiatów w Makroregionie
(WOJ. PODKARPACKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODLASKIE, MAZOWIECKIE,
LUBELSKIE). Jako gmina czujemy się wyróżnieni, że jesteśmy liderami w wypracowaniu
nowego modelu dotyczącego współpracy jednostek i pracy z rodziną.
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Projekt Liderzy kooperacji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza,
Edukacja, Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków
EFS na lata 2014-2020. Gmina Zarzecze w związku z udziałem w projekcie nie poniosła
żadnych kosztów finansowych
Projekt „Dzieci i młodzież z terenu gminy Zarzecze przeciwko zjawiskom agresji i patologii”
Gmina Zarzecze od września do grudnia 2018r. realizowała projekt pt. „Dzieci i młodzież
z terenu gminy Zarzecze przeciwko zjawiskom agresji i patologii”.
W ramach projektu dzieci i młodzież z terenu gminy Zarzecze uczestniczyły w zajęciach
z elementami treningu zastępowania agresji, warsztatach socjoterapeutycznych, zajęciach
z robotyki, kursie karate. W szkołach odbyły się spektakle profilaktyczne, jak również zostało
zorganizowano spotkanie z Mikołajem oraz wycieczka.
Zajęcia z robotyki i kurs karate były przeprowadzane w Zespole Szkół w Zarzeczu i Szkole
Podstawowej w Żurawiczkach. Warsztaty z elementami Treningu zastępowania agresji oraz
warsztaty socjoterapeutyczne prowadzone były w Zespole Szkół w Zarzeczu.
Zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z robotyki, ponieważ jest to innowacyjne działanie na
terenie gminy Zarzecze. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach.
Z terenu województwa podkarpackiego do realizacji programu zostało wytypowanych
11 projektów, w tym projekt z Gminy Zarzecze.
Projekt został przygotowany i był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zarzeczu
Projekt realizowany był w ramach PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI
I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na
lata 2018-2020 w edycji 2018
DODATKOWA DZIAŁALNOŚC GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZARZECZU
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu współorganizował ferie zimowe dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy Zarzecze
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu współorganizował Gminny Dzień
Dziecka w Zarzeczu
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu organizował spotkania z osobami
bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, które mogły skorzystać ze wsparcia w ramach
projektów.
4. Współorganizował wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Zalesiu z filią
w Łapajówce spotkanie opłatkowe, Wielkanocne dla osób starszych, samotnych z terenu
gminy Zarzecze
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu typował osoby do prac społecznie
użytecznych
6. pracownicy socjalni wydawali skierowania do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ,
pokrywany był również transport żywności ze Strzyżowa
7. Prowadzona była Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”
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11.8 Środowiskowy Dom Samopomocy z Filią w Łapajówce
ŚDS na terenie Gminy Zarzecze swoją działalność rozpoczął w grudniu 2013 roku natomiast
w grudniu 2014 roku otwarta została filia w Łapajówce.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu z filią w Łapajówce przeznaczony jest dla 53
osób ( budynek główny w Zalesiu 28 osób, filia w Łapajówce 27 osób).
Podstawowym celem działalności Domu jest:
 rehabilitacja przywracająca uczestnikom sprawność fizyczną
 nawiązanie pozytywnych kontaktów ze światem zewnętrznym, integrację osoby z
zaburzeniami psychicznymi ze społecznością, poprawę funkcjonowania w rodzinie;
 aktywizację uczestników, rozwijanie inwencji, motywowanie do działania i rozwoju,
rozbudzanie i podtrzymywanie zdolności, zainteresowań;
 zwiększanie umiejętności manualnych, percepcyjnych i ruchowych;
 podnoszenie poziomu aktywności fizycznej, psychicznej oraz twórczej;
 nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia oraz umiejętności niezbędnych w
procesie leczenia;
 podnoszenie kompetencji w zakresie życia z problemami zdrowotnymi, aktywizacji
zawodowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych;
 udział w rożnych formach terapii;
 poprawę samooceny;
 kreowanie postaw samorządności i zaangażowanie uczestników w pracę na rzecz
domu
Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy obejmują:
 zapewnienie uczestnikom dziennego pobytu opieki oraz zaspokojenie niezbędnych
potrzeb bytowych i zdrowotnych;
 zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi,
 umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych,
 rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego
uczestników;
 działania służące integracji uczestników Domu ze społeczeństwem;
 dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu;
 prowadzenie specjalistycznej pracy socjalnej i terapeutycznej rozwijającej
samodzielność osób niepełnosprawnych;
 prowadzenie poradnictwa psychologicznego
 umożliwienie spożycia gorącego posiłku w trakcie pobytu w Domu, w ramach
treningu kulinarnego.
 zapewnia transport do ośrodka i do miejsca zamieszkania
Na potrzeby ŚDS działa 3 pracownie w Zalesiu:
 pracownia komputerowo-poligraficzna
 pracownia rzemiosł różnych
 pracownia gospodarstwa domowego
W budynku filii w Łapajówce działają 4 pracownie:
 p. rzemiosł różnych
 p. komputerowo- poligraficzna
 p. gospodarstwa domowego
 p. ogrodniczo-porządkowa
W obydwu ośrodkach zatrudnia się 13 pracowników.
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W minionym roku 2018 nasi uczestnicy brali udział w:
 Festiwal tańca dla osób niepełnosprawnych w Sieniawie
 Integracyjne Warsztaty Artystyczne w Łopuszce Wielkiej
 Przegląd Twórczości Artystycznej w Tarnobrzegu
 XX Spartakiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy woj.
Podkarpackiego
 Wycieczka 3 dniowa w Bieszczady „Bieszczady ze Smakiem”.
 Zabawa Andrzejkowa w ŚDS w Laszczynach z filią w Zmysłówce
 Zabawa Andrzejkowa w Zajazd Ranczo

ŚDS był organizatorem:
 Spotkanie Wielkanocne
 Spotkanie integracyjne „ Pożegnanie Lata”
 Wyjazdy rekreacyjne nad Zalew Radawa
 Spotkanie opłatkowe
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XII. Kultura, sport i rekreacja.
12.1 Centrum Kultury
W gminie w 2018 r. funkcjonował jeden ośrodek kultury o nazwie Centrum Kultury
w Zarzeczu, który został utworzony na mocy Uchwały Nr V/26/07z dnia 28 marca 2007 roku
w sprawie powołania Centrum Kultury w Zarzeczu oraz zatwierdzenia statutu Centrum Kultury
w Zarzeczu.
Centrum Kultury ma siedzibę w zabytkowym pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu na mocy
umowy użyczenia z dn. 27.01.2012 r. zawartej pomiędzy Gminą Zarzecze a Centrum Kultury
w Zarzeczu.
1. W 2018 r. Centrum Kultury organizowało samodzielnie lub przy współpracy z innymi
instytucjami następujące wydarzenia:
- GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
21 stycznia 2018 r. na sali sportowej w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
odbył się coroczny Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Konkurs skierowany jest dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy Zarzecze. W roku 2018 r. prezentacji konkursowych było 20.
Po zakończeniu prezentacji konkursowych i rozdaniu nagród, Mateusz Mijal znany wokalista
wykonał kilka znanych kolęd oraz swoich autorskich utworów. Zebrani mieli możliwość
porozmawiania
oraz
zrobienia
sobie
pamiątkowych
zdjęć
z
gwiazdą.
W imprezie uczestniczyło około 150 osób.
- PODSUMOWANIE ETAPU WOJEWÓDZKIEGO OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”
Zarząd Wojewódzkich Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie wraz z Centrum Kultury
w Zarzeczu rokrocznie organizuje etap wojewódzki konkursu plastycznego „Zapobiegajmy
pożarom”. Do siedziby Centrum Kultury przysyłane są prace plastyczne z całego
województwa. W 2018 r. było ich 290 z 85 szkół, przedszkoli i placówek kulturalno –
oświatowych. Laureaci wyłonieni przez komisję konkursową są zapraszani na wystawę prac,
podsumowanie i rozdanie nagród do zabytkowego pałacu w Zarzeczu – siedziby Centrum
Kultury.
W 2018 roku w wydarzeniu uczestniczyło 120 osób.
- KONKURS WIELKANOCNY
4 kwietnia 2018 roku w zarzeckim pałacu odbyło się podsumowanie konkursu wielkanocnego.
Jako prace konkursowe pojawiły się pisanki skrobane, malowane, naklejane i wycinane.
Pojawiły się również palmy wielkanocne. Wszystkie prace można było podziwiać na
dwutygodniowej ekspozycji w pałacu. W sumie wpłynęło 78 prac ze szkół z terenu naszej
gminy.
- „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ”
25 maja 2018 r. w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyło się spotkanie opiekunów dzieci
nagrodzonych w XXV Jubileuszowym Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie
Krajoznawczym „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ”. Jest to największy i najważniejszy
konkurs krajoznawczo-turystyczny organizowany dla dzieci i młodzieży szkolnej przez Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Około 150 laureatów z całej Polski, przybyło na
rozdanie nagród do Zarzecza i Przeworska. Spotkania zorganizowane w Zarzeczu i Przeworsku
służyły promocji Gminy Zarzecze i Powiatu Przeworskiego. Centrum Kultury w Zarzeczu było
bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie spotkania w zabytkowym pałacu w Zarzeczu.
- JUBILEUSZ DZIESIĘCIOLECIA MUZEUM DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU
Pierwszy czerwca 2018 roku zapisze się jako wyjątkowy dzień w historii pałacu
Dzieduszyckich jak i całej gminy Zarzecze. Zarzecki Zespół Pałacowo – Parkowy odwiedziło
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wiele znakomitych osób, aby wspólnie świętować Jubileusz Dziesięciolecia Muzeum
Dzieduszyckich. Centrum Kultury w Zarzeczu było jednym z organizatorów tej uroczystości.
Jubileusz 10 – lecia był okazją do wspomnień związanych z powstaniem muzeum 26 kwietnia
2008 roku. Uczestnicy uroczystości przywoływali wielokrotnie wyjątkowe porozumienie
pomiędzy właścicielem obiektu – gminą Zarzecze‚ a Związkiem Rodowym Dzieduszyckich
herbu Sas oraz Starostwem Powiatowym w Jarosławiu. Dzięki temu porozumieniu pałac
Dzieduszyckich w Zarzeczu odzyskał swoją świetność i jest miejscem licznie odwiedzanym
zarówno przez członków Rodu Dzieduszyckich jak i turystów z całego świata.
W Jubileuszu uczestniczyło około 150 osób z całej Polski.
- GMINNY DZIEŃ DZIECKA
W dniu 3 czerwca 2018 r. w Zespole Pałacowo – Parkowym w Zarzeczu odbył się Gminny
Dzień Dziecka. Głównym organizatorem imprezy był Wójt Gminy Zarzecze.
Współorganizatorami zaś byli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu, Centrum
Kultury w Zarzeczu, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Zarzeczu wraz z kołami gospodyń
wiejskich z terenu gminy Zarzecze, szkoły z terenu gminy Zarzecze oraz Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Zarzeczu. Program Gminnego Dnia Dziecka zapewnił wiele atrakcji oraz
liczne niespodzianki dla dzieci w dniu ich święta.
- XX JUBILEUSZOWY REGIONALNY PRZEGLĄD GRUP ŚPIEWACZYCH
Dnia 10 czerwca odbył się XX Jubileuszowy Festyn pod Platanem. Jak co roku na terenie
zabytkowego parku w Zarzeczu zgromadziła się publiczność by wsłuchiwać się w przepiękne
pieśni zwyczajowe i obrzędowe. Centrum Kultury w Zarzeczu oraz Centrum Kulturalne jak co
roku wspólnie zorganizowali tą imprezę. Na scenie zaprezentowało się 17 zespołów z powiatu
przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego. Po występach odbył się
koncert zespołu Disco Polo „Jagoda & Brylant”, a do godz. 24:00 zabawa taneczna.
W Przeglądzie wzięło udział około 900 osób.
DNI GMINY ZARZECZE 2018
Impreza rozpoczęła się w sobotnie popołudnie IV Biegiem Ulicznym- Zarzecze na 5! W tym
dniu zgromadzeni mogli wysłuchać także koncertu gwiazdy muzyki Disco Polo Magdaleny
Niewińskiej, która zaprezentowała swoje najpopularniejsze przeboje. Po jej występie na scenie
zagościła Renata Dąbkowska z zespołem „ Dystans”.
Niedzielne popołudnie obfitowało w wiele atrakcji dla najmłodszych, którzy mogli wziąć
udział w licznych grach, zabawach i animacjach. Na scenie natomiast zaprezentowały się
mażoretki, które przedstawiły swoje układy taneczne. Również z układem tanecznym do
muzyki Michaela Jacksona wystąpił młody artysta z Zarzecza, zdobywca wielu nagród
w konkursach tanecznych. Na scenie wystąpił również zespół „ Muzyczny Świat” z prywatnej
szkoły muzyki rozrywkowej z Przeworska. Następnie przyszedł czas na pokaz tańców
towarzyskich w wykonaniu profesjonalnej pary tanecznej Macieja Kocója oraz jego partnerki
Kamili Kuźniak. Widzowie mogli obejrzeć teledysk z udziałem dzieci i młodzieży biorącej
udział w warsztatach aktorskich organizowanych przez Centrum Kultury w Zarzeczu we
współpracy z Akademią Aktorską „ ARTYSTA”. Odbył się także Quiz o gminie z atrakcyjnymi
nagrodami. Wieczorem na scenie pojawił się Mateusz Mijal, który koncertował m.in.
z zespołem „Ich Troje”. Gwiazdą Wieczoru był Sławomir. To koncert tego artysty był
największą atrakcją Dni Gminy Zarzecze i zgromadził nieoczekiwanie liczną publiczność. Po
zakończonym koncercie zgromadzeni mogli obejrzeć pokaz sztucznych ogni i bawić się
wspólnie z zespołem Family Power. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 6 000 osób.
- KINO PLENEROWE
W sierpniu odbył się 1 seans w ramach kina plenerowego, wyświetlono film „ADA TO NIE
WYPADA” – sens został zorganizowany przy współpracy Centrum Kultury z Muzeum
Kamienica Orsettich w Jarosławiu, na terenie zabytkowego parku. W seansie uczestniczyło
około 40 osób.
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GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW W ROŻNIATOWIE
W dniu 19 sierpnia 2018 r. na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie odbyły się uroczystości dożynkowe.
Część artystyczną, na którą złożyły się okolicznościowe wiersze, piosenki oraz tańce
przygotowały dzieci i młodzież oraz Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa. W programie nie
zabrakło również tradycyjnych przyśpiewek dożynkowych. Po zakończeniu części obrzędowej
oraz artystycznej dożynek na scenie odbył się koncert zespołu BAFLO.
Organizatorami dożynek byli : Wójt Gminy Zarzecze Sołtys Wsi Rożniatów, Centrum Kultury
w Zarzeczu. W dożynkach wzięło udział około 700 osób.
Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej
Głównym celem imprezy zorganizowanej przez Centrum Kultury w Zarzeczu było
popularyzowanie śpiewu pieśni i piosenek patriotycznych. Młodzi artyści ze szkół z terenu
gminy Zarzecze w piękny sposób ukazali swoją patriotyczną postawę śpiewając z ogromnym
zaangażowaniem o naszej Ojczyźnie, o wojnie, o drodze do niepodległości. Czternastu
prezentacjom konkursowym wnikliwie przysłuchiwała się komisja konkursowa. Laureaci
I miejsc wystąpią podczas „Wieczorku patriotycznego 14 listopada w Zespole Szkół im.
W. Witosa w Zarzeczu.
OBCHODY 100 – LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Orkiestra dęta, poczty sztandarowe szkół z terenu gminy oraz poczty sztandarowe Jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Zarzecze uroczyście przemaszerowali do kościoła
parafialnego w Zarzeczu, gdzie została odprawiona Mszę Św. w intencji Ojczyzny. Następnym
punktem obchodów był uroczysty przemarsz pod pomnik ofiar zamordowanych przez
hitlerowców. Następnie uczestnicy obchodów przeszli na plac obok Szkoły Podstawowej
w Zarzeczu, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po podniesieniu flagi na maszt,
wszyscy odśpiewali Hymn Polski, w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa dla hymnu”,
a po ostatniej zwrotce hymnu młodzież ze Szkolnego Koła Caritas wypuściła w niebo białe
i czerwone balony. Na zakończenie młodzież ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu zatańczyła
Poloneza – nasz taniec narodowy, którym tancerze podkreślili uroczysty i wyjątkowy charakter
obchodów 100 – lecia odzyskania Niepodległości. Organizatorami uroczystości był Wójt
Gminy Zarzecze, Centrum Kultury, Szkoły oraz GOSIR. W obchodach uczestniczyło około
500 osób.
DWADZIEŚCIA
LAT
DZIAŁALNOŚCI
ZESPOŁU
ŚPIEWACZEGO
Z ROŻNIATOWA
Jesienią 1998 roku z inicjatywy ówczesnego kierownika Domu Kultury, Anny Niemczak oraz
sołtysa wsi Rożniatów Bolesława Bluczaka odbyło się spotkanie, które zainaugurowało
powstanie zespołu śpiewaczego. W dniu 17 listopada br. w remizie OSP w Rożniatowie artyści
wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali swój dostojny jubileusz. Uczestnicy imprezy
otrzymali pamiątkową publikację pn. „Dwadzieścia lat Zespołu Śpiewaczego z Rożniatowa”.
Publikację przygotowało Centrum Kultury w Zarzeczu.
Spotkanie było dobrą okazją do refleksji i wspomnień, do wiary, że kolejne lata działalności
przyniosą wiele radości i satysfakcji. W jubileuszu uczestniczyło około 80 osób.
WYSTAWA „MŁODZI DLA NIEPODLEGŁEJ”
Dnia10 grudnia 2018 roku na zaproszenie Centrum Kultury w Zarzeczu z wystawą pt. „Młodzi
dla Niepodległej” zawitał pan Mateusz Werner pracownik Urzędu Marszałkowskiego.
Organizatorem wystawy jest Województwo Podkarpackie i Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Rzeszowie. Wspomniana wystawa prezentuje wybrane postawy młodego pokolenia
Polaków w ostatnich dekadach zaborów. Zwraca uwagę na zaangażowanie polskiej młodzieży
w wysiłku całego narodu na rzecz odzyskania niepodległego państwa.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie VII i VIII klas Szkoły Podstawowej, gimnazjum oraz
uczniowie szkoły średniej. Prelekcje na temat postaw młodych ludzi w czasach zaborów i ich
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walki o odzyskanie niepodległości poprzedził quiz z wiedzy o prezentowanej wystawie. Dwóch
uczniów z najlepszymi wynikami wzięło udział w spotkaniu podsumowującym cały projekt.
W wydarzeniu wzięło udział 80 uczniów.
KONKURS „BOŻONARODZENIOWE OZDOBY ŚWIĄTECZNE”
W świątecznej atmosferze dnia 20 grudnia odbyło się wręczenie nagród laureatom gminnego
konkursu „Bożonarodzeniowe ozdoby świąteczne”. Na konkurs organizowany przez Centrum
Kultury, wpłynęło 73 prace ze szkół z terenu gminy Zarzecze oraz ze Środowiskowego Domu
Samopomocy. Uczestnicy zaprezentowali swoje zdolności tworząc szopki, anioły, stroiki czy
bombki. Jury konkursowe wybrało laureatów wśród przedszkolaków, klasach podstawowych
I – III, IV – VI, VII – VIII i gimnazjach, wśród uczniów szkół średnich oraz wśród dorosłych.
Podsumowanie i rozdanie nagród odbyło się w zabytkowym pałacu Dzieduszyckich
w Zarzeczu.
2. Centrum Kultury w Zarzeczu w 2018 r. zorganizowało również:
- zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii. Odbyły się warsztaty kulinarne, robienia
czekolady czy warsztaty tworzenia swoich własnych koszulek, odbył się także bal
karnawałowy, który zgromadził około 70 dzieci w wieku 2 do 10 lat.
- warsztaty aktorskie. W ramach warsztatów prowadzonych przez Akademię Aktorską
ARTYSTA dzieci i młodzież zgłębiała tajniki sztuki aktorskiej. Podczas zajęć trwających pięć
miesięcy uczestnicy uczyli się jak prawidłowo prezentować się na scenie, jak poruszać
i wyrażać swoje emocje, co niewątpliwie jest przydatne podczas różnych występów
scenicznych. Opiekunowie grupy byli pozytywnie zaskoczeni umiejętnościami młodych
artystów. Efekty ich pracy oglądaliśmy podczas Dni Zarzecza, na telebimie przed występem
„Gwiazdy Wieczoru” zaprezentowany został teledysk z udziałem uczestników warsztatów.
3. Przy Centrum Kultury w Zarzeczu działają następujące grupy:
1) Gminna Orkiestra Dęta, która liczy 25 członków. Orkiestra w 2018 roku uświetniła
imprezy gminne takie jak obchody 3 – maja, obchody 100 – lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości, Dni Gminy Zarzecze, Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy
oraz uczestniczyła w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez sołectwa
z terenu gminy Zarzecze.
2) Zespół Mażoretek, który liczy 15 dziewcząt. Zespół występuje wraz z orkiestrą oraz
samodzielnie np. uświetniając Gminny Dzień Dziecka
3) Zespoły Śpiewacze takie jak: Zespół Śpiewaczy z Maćkówki, Zespół Śpiewaczy
z Kisielowa, Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa oraz Zespół Śpiewaczy z Łapajówki.
Liczba członków wszystkich zespołów w 2018 roku wynosiła 33 osoby.
Zespoły w 2018 roku brały udział w następujących wydarzeniach:
- KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK W PAWŁOSIOWIE gdzie Zespół Śpiewaczy
z Kisielowa zdobył wyróżnienie
- III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK W KALWARII
PACŁAWSKIEJ. Zespół
Śpiewaczy z Rożniatowa zdobył II miejsce
- XII REGIONALNY PRZEGLĄD PIOSENKI BIESIADNEJ I GAWĘDY
W TRYŃCZY gdzie w kategorii zespołów wokalnych III miejsce otrzymał Zespół
Śpiewaczy z Rożniatowa
- VI BIESIADA NAD MORAWSKIM ŁĘGIEM – gdzie Zespół Śpiewaczy
z Maćkówki zdobył wyróżnienie.
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12.2 Gminna Biblioteka Publiczna
Gminna Biblioteka Publiczna im. Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w swej podstawowej działalności ma zaspokajać potrzeby edukacyjne,
kulturalne i informacyjne mieszkańców Gminy Zarzecze jak również promować wartościowe
wykorzystanie czasu wolnego przez czytelników. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. tym
celom służyły następujące działania:







Ferie w bibliotece (29.01 – 10.02. 2018 r.) to dla dzieci biorących w nich udział
aktywnie spędzony czas z książką, która inspirowała również do innych działań, jak
rysowanie czy gry i zabawy umysłowe i planszowe. Był to również czas na pobudzanie
kreatywności, nabywanie nowych umiejętności, pokaz talentów. Dzięki feriom
w bibliotece dzieci miały możliwość nawiązania nowych znajomości. W programie ferii
znalazł się: dzień z grami planszowymi, pokaz teatrzyku kamishibai, wcielanie się
dzieci w rolę detektywów za sprawą bohaterów serii książek „Biuro detektywistyczne
Lassego i Mai”, zabawa oraz warsztaty sztuki kuglarskiej z Grupą Maskarada, warsztaty
plastyczne podczas których dzieci wykonywały pocztówkę z ferii a inspiracją do jej
stworzenia były zimowe przygody żółwia Franklina oraz zakładkę do książki, zajęcia
w oparciu o przygody Neli małej Reporterki, pokaz dziecięcych talentów: plastycznych,
tanecznych wokalnych, do kina „Warszawa” w Przeworsku na film „Miś Bamse i córka
Wiedźmy”. Bezpłatne zajęcia podczas ferii zimowych służyły promocji czytelnictwa.
Biblioteka pozyskała nowych czytelników, w miesiącu lutym wzrosła liczba
wypożyczonych przez dzieci książek w stosunku do roku ubiegłego.
18. kwietnia 2018 r. Biblioteka gościła pana Stanisława Srokowskiego - poetę, pisarza,
publicystę, krytyka literackiego. W spotkaniu uczestniczyła liczna reprezentacja
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Zarzecze, a także młodzież Zespołu
Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, podopieczni Środowiskowego Domu
Samopomocy w Zalesiu i filii w Łapajówce oraz mieszkańcy Zarzecza i regionu. Pan
Stanisław Srokowski w pierwszej części spotkania piękną, obrazową polszczyzną
uświadomił uczestnikom wartość ojczystego języka, historii i kultury narodowej,
podkreślił rolę wychowania w kształtowaniu osobowości człowieka. Druga część
spotkania była niezapomnianą lekcją historii o polskich Kresach, o ich pięknie,
wielkości, a także tragizmie. Pisarz z dużym uznaniem wypowiedział się o znajomości
historii Polski, również tej związanej z Kresami wśród młodzieży, z którą prowadził
dialog i która wykazała się dużą odwagą w zadawaniu mądrych pytań dotyczących
twórczości i życia urodzonego na Kresach pisarza.
17.10.2018 r miało miejsce spotkanie autorskie z pisarką Elżbietą Cherezińską
zorganizowane w ramach działalności przy Bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki.
Biblioteka włączyła się aktywnie w obchody XV Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek, który w 2018 roku przebiegał pod hasłem „(Do)wolność czytania” w okresie
08-15 maja 2018 r. Przygotowaliśmy dla naszych czytelników wiele atrakcji jak: zajęcia
z książką i bibliotekarzem „pod chmurką”, zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci
i młodzieży pod platanem.
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10 maja 2018 r. miało miejsce spotkanie z Januszem Kochanowiczem pn. „Wartość
i urok starej fotografii”. Autor pochodzi z Pruchnika i jest bezinteresownie
zaangażowany w promowanie swojej miejscowości. W 2016 r. ukazał się Jego album
„Uchwycone w czasie. Pruchnik na starej fotografii” . Autor opowiedział o pracy nad
publikacją, która trwała blisko 15. lat, o dużym zaangażowaniu mieszkańców
Pruchnika, którzy dostarczali wartościowe fotografie, o poszukiwaniu wydawcy.
11. maja 2018 r. miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu
Plastycznego na Plakat Promujący Czytelnictwo. Cele tej formy rywalizacji to:
popularyzacja czytelnictwa, wzrost poziomu świadomości dzieci i młodzieży
dotyczącej wpływu czytania na wszechstronny rozwój człowieka oraz kształtowanie
wyobraźni i wrażliwości artystycznej uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych. Na
Konkurs wpłynęło 51 prac.
15. maja 2018 r. odbył się wieczór poetycko - muzyczny w sali balowej Pałacu
Dzieduszyckich. Przy blasku świec i licznie zgromadzonej publiczności wystąpili
pochodzący z naszego regionu młodzi artyści, w wykonaniu których wybrzmiały
najpiękniejsze strofy o miłości, rozstaniu, powrotach, o ojczyźnie. Jakub Całka
zaprezentował poezję własnego autorstwa, Marcin Aleksander przeczytał wiersze
znanych polskich poetów, Andrzej Winiarz, Elżbieta Haśko i Karolina Kłak dopełnili
wieczór swoim śpiewem. Młodzi ludzie swoim występem udowodnili, że dialog
muzyki ze słowem to swoista uczta duchowa, to spojrzenie na świat, które uczy
wrażliwości. Spotkanie prowadziła Alicja Dziad, nad nagłośnieniem czuwał Paweł
Płocica, zaś wieczór sfotografował Dawid Czerwonka.
Misją Biblioteki jest promowanie czytelnictwa w różnych formach. Znakomitą okazją
do tego zadania był przypadający na 21 2018 r. marca Międzynarodowy Dzień Poezji,
w związku z którym odbyły się lekcje biblioteczne dla przedszkolaków, uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Zarzeczu nt. „Dlaczego warto
czytać poezję?”. Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony 23 kwietnia 2018 r. stał
się okazją do przeprowadzenia lekcji dla uczniów klas 0-3 nt. „Książka moim
najlepszym przyjacielem”. W XVII Ogólnopolskim Tygodniu Głośnego Czytania
Dzieciom, który przypadł na 2-10 czerwca, gościliśmy dzieci z zarzeckich przedszkoli
na głośnym czytaniu pod platanem.
8 czerwca 2018 r. Biblioteka wspólnie z czytelnikami
udowodniła,
że „RzeczpospoCzyta”. Pod takim hasłem odbywała się w tym roku Ogólnopolska Noc
Bibliotek. W programie Biblioteki znalazło się spotkanie sympatyków Dyskusyjnego
Klubu Książki, projekcje bajek dla dzieci z rzutnika ANIA oraz zabawa „Księgozbiór
biblioteki bez tajemnic”. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „Świat książek mojego
dzieciństwa”, którą można oglądać do końca sierpnia 2018 r.
7 września 2018 r. odbyła się ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie pod honorowym
patronatem Pary Prezydenckiej, zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną
i Centrum Kultury w Zarzeczu. Tegoroczna, siódma jej edycja miała szczególny
charakter, gdyż przypadła w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości i stąd narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz
tekstów z „Antologii Niepodległości”. Wśród czytających i inscenizujących fragmenty
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„Przedwiośnia” i utwory z „Antologii Niepodległości” znaleźli się przedstawiciele
władz samorządowych, członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy
Bibliotece, aktorzy Parafialnej Grupy Teatralnej, ksiądz wikary parafii w Zarzeczu,
uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zarzeczu oraz mieszkańcy i sympatycy Gminy
Zarzecze. Wydarzenie wzbogacił występ chóru parafialnego oraz Andrzeja Winiarza,
w wykonaniu których wybrzmiały pieśni patriotyczne. Finałem Narodowego Czytania
był przeworski regionalny taniec ludowy „Siano grabała” w wykonaniu uczniów klasy
Vb Szkoły Podstawowej w Zarzeczu przygotowanych przez instruktora tańca Monikę
Stępień. Narodowym Czytaniem w Zarzeczu dołączyliśmy do prawie 3 tys. miejsc
w Polsce i za granicą, gdzie odbywała się ta ważna akcja promująca czytelnictwo,
a w tym roku w sposób szczególny skłaniająca do refleksji nad dziejami ojczystymi.
Od stycznia do grudnia 2018 r. odbyło się jedenaście comiesięcznych spotkań
sympatyków Dyskusyjnego Klubu Książki, który działa w Bibliotece pod patronatem
Instytutu Książki oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
W ramach współpracy z innymi bibliotekami GBP w Zarzeczu podjęła współpracę
z Biblioteką Publiczną w Pruchniku. 12 maja. zarzecką Bibliotekę odwiedziła
42. osobowa grupa dzieci z Pruchnika wraz z opiekunami, która uczestniczyła
w przygotowanych przez nas zajęciach bibliotecznych. 16.czerwca dzieci biorące
udział w zajęciach org. przez GBP w Zarzeczu, wyjechały na wycieczkę do pruchnickiej
biblioteki i wzięły udział w zajęciach w bibliotece oraz w zajęciach plenerowych, dzięki
którym poznały walory turystyczne i przyrodnicze Pruchnika.
W styczniu 2018 r. działalność Biblioteki została zaprezentowana w Aktualnościach
TVP Rzeszów, zaś w czerwcu 2018 r. na antenie Radia Rzeszów w letniej audycji Radio
BIWAK.
Odbywały się zajęcia biblioterapeutyczne i literacko – plastyczne dla dzieci w każdym
tygodniu 2018 r. w poniedziałki i środy w godz. 17.00-18.15 oraz zajęcia dla dzieci
i młodzieży z wykorzystaniem gier planszowych dzieci w każdym tygodniu w piątki
w godz. 17.00-18.15.
Biblioteka prowadziła bookcrossing czyli ideę nieodpłatnego przekazywania książek
poprzez pozostawienie ich w bibliotece w przeznaczonej do tego celu specjalnej półce
bookcrossingowej, po to, by inny czytelnik mógł je przeczytać.
W każdą środę podczas wakacji 2018 r. miały miejsce „Wakacyjne spotkania z książką
i nie tylko”.
Od września 2018 r. Biblioteka uczestniczy w projekcie Instytutu Książki „Mała
Książka- Wielki Człowiek.” Zgodnie z założeniami pomysłodawców projektu, mogą
wziąć w nim udział dzieci urodzone w 2015 roku oraz ich rodzice. Akcja ma zachęcić
rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy
trzylatek, który odwiedził naszą Bibliotekę, otrzymał w prezencie Wyprawkę
Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w Bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki
z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania. W Wyprawce znaleźli coś dla siebie także rodzice. „Książką
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połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna,
przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca,
skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dzieci poznały ważne miejsce na
czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostali pełnoprawnymi uczestnikami życia
kulturalnego.
„Zakręceni wokół książki” – pod takim hasłem odbywały się w Bibliotece w roku
szkolnym 2018/2019 zajęcia dla dzieci i młodzieży w każdy wtorek i czwartek w godz.
17.00-18.15.

Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2018 r. to 11600 woluminów. W 2018 r. zakupiono 431
książek – nowości wydawniczych. Biblioteka uczestniczy w programie Biblioteki
Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych.
12.3 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zadaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu jest zaspokajanie potrzeb
lokalnej społeczności w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Siedzibą Gminnej
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu jest Hala Sportowa w Zarzeczu.
Bazą materialną Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu stanowią obiekty
wraz z wyposażeniem:
a) Hala Sportowa w Zarzeczu znajduje się przy budynku Szkoły Podstawowej w której
znajdują się min. pełnowymiarowa arena sportowa do piłki ręcznej, koszykówki, futsalu i wielu
innych dyscyplin, siłowania, sauna oraz sala fitness. Ponadto w budynku znajdują się szatnie
dla uczestników imprez sportowo- kulturalno – rozrywkowych, magazyny sprzętu,
pomieszczenia gospodarcze. Hala Sportowa posiada również widownie dla 300 widzów.

b) Stadion Lekkoatletyczny znajduje się kompleksie obiektów GOSiR w Zarzeczu. Jest to
obiekt wyposażony i w pełni przeznaczony do zajęć dla uczniów uczęszczających do pobliskiej
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szkoły oraz dla sportowców. Obiekt tworzy pełnowymiarowe boisko piłkarskie z naturalną
nawierzchnią oraz bieżnia lekkoatletyczna – 400 metrowa. Ponadto na obiekcie znajduje się
trybuny dla 500 widzów ,szatnie oraz pomieszczenie gospodarcze.

c) Kompleks Boisk ,,Moje Boisko Orlik 2012’’na który składają się boisko piłkarskie
z sztuczną nawierzchnią trawiastą oraz kort tenisowy wraz z szatniami i pomieszczeniami
gospodarczymi.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zarzeczu przez cały 2018 rok starał się
organizować mieszkańcom Gminy Zarzecze wiele imprez o charakterze kulturalno- sportoworozrywkowych. W ubiegłym roku odbyły się min.
1) W Hali Sportowej głównie w okresie zimowym odbywało się wiele imprez sportowych min.
Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy w którym brały udział drużyny z Gminy Zarzecze
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oraz z terenu Województwa Podkarpackiego jak i drużyny z zagranicy ( Ukraina, Słowacja,
Serbia). Łącznie w turnieju wzięło udział około 170 uczestników. W okresie styczeń- marzec
oraz listopad – grudzień odbywała się Amatorska Liga Halowa w której brało udział 100
uczestników a także rozgrywki II Ligi Futsalu, czy też cykliczne zawody w Badmintona.
W okresie zimowym systematycznie udział w treningach bierze około 100 zawodników piłki
nożnej, którzy pod czujnym okiem trenerów podnoszą swoje umiejętności. W okresie ferii
blisko 150 osób brało udział w ,,Ferie na sportowo’’ organizowane przez Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Zarzeczu. Ponadto odbywa się również wiele mniejszych imprez
sportowych, turniejów dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

2) Stadion lekkoatletyczny jest również areną zmagań sportowych. Na co dzień
w okresie wiosenno – letnim zajęcia prowadza nauczyciele Wychowania Fizycznego z dziećmi
i młodzieżą. Ponadto systematyczne zajęcia piłkarskie oraz rozgrywki sportowe prowadzą
trenerzy z drużynami młodzieżowymi oraz drużyną seniorską ,,Zorza Zarzecze’’. Na obiekcie
odbywają się również zawody sportowo- pożarnicze na szczeblu gminnym, powiatowym oraz
wojewódzkim. Co rocznie na stadionie odbywają się pikniki z okazji ,,Dnia Dziecka’’ czy też
organizowane przez Akademię Piłkarską. Największa impreza gminna odbywa się również na
stadionie, a jest nią niewątpliwie ,,Dni Gminy Zarzecze’’. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Zarzeczu organizuje również corocznie duży Bieg- Zarzecze na 5 w którym bierze udział
blisko 200 biegaczy z terenu Polski południowo – wschodniej. Dla pasjonatów rowerowego
szaleństwa organizujemy rajdy rowerowe które cieszą się dużą popularnością.
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3) Kompleks Boisk ,,Moje Boisko Orlik 2012’’ stanowi kolejną arenę zmagań
sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W dniach poniedziałek – piątek odbywają się
zajęcia piłkarskie dla dzieci natomiast w godzinach wieczornych z obiektów korzystają dorośli.
Ponadto w obiektów korzysta również szkoła podstawowa, gdzie dzieci mają możliwość
odbywania zajęć wychowania fizycznego. Na obiekcie odbywają się turniej tenisa ziemnego,
turnieje piłkarskie oraz zawody międzyszkolne.

Zgodnie z „Ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie”, działalność sportową prowadzą
głównie kluby sportowe, natomiast zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego jest
tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Tworzenie warunków sprzyjających
rozwojowi sportu przez Gminę Zarzecze polega na udzielaniu dotacji dla klubów sportowych,
udostępnianiu klubom terenów i obiektów stadionów piłkarskich w poszczególnych
miejscowościach, dofinansowaniu budowy zaplecza na stadionach sportowych, umożliwianiu
mieszkańcom korzystania z obiektów sportowych ( hal sportowych, boisk, stadionów),
udostępnianiu obiektów GOSiR na organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
utrzymywaniu infrastruktury sportowej w szkołach (hale sportowe, boiska szkolne).
Na terenie Gminy Zarzecze działalność sportową prowadzą piłkarskie kluby sportowe
zrzeszone w Polskim Związku Piłki Nożnej, Uczniowskie Kluby Sportowe i stowarzyszenia
sportowe.
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Kluby sportowe zrzeszone w Polskim Związku Piłki Nożnej – Okręg Jarosław – stan grudzień
2018 r:
1.
LKS Kisielów – Pełnatycze - klub zawiesił udział w rozgrywkach ligowych
2.
LKS „Błękitni” Maćkówka prowadzi drużyny seniorów w klasie B, juniorów klasy
okręgowej
3.
LKS „Błyskawica” Rożniatów prowadzi drużyny seniorów w klasie A i Juniorów
Młodszych
4.
LKS „Wisełka” Siennów prowadzi drużynę seniorów w klasie B
5.
LKS „Zorza” Zarzecze prowadzi drużynę w klasie A
6.
LKS „Żuraw” Żurawiczki prowadzi drużyny seniorów w klasie B , Juniorów młodszych
, Juniorów starszych
7.
Gminna Akademia Piłkarska w Zarzeczu prowadzi drużyny Juniorów Starszych, Junior
młodszych, Trampkarzy, Orlik Starszy, Orlik Młodszy, Żak
Kluby piłkarskie biorą udział w rozgrywkach ligowych zgodnie z regulaminem PZPN,
prowadzą szkolenie zawodników, utrzymują stadiony i boiska piłkarskie, z których mogą
korzystać również mieszkańcy danych miejscowości. Głównym źródłem utrzymania klubów
jest dotacja Gminy Zarzecze na prowadzenie działalności szkoleniowej.
W 2018 roku dofinansowanie otrzymały również następujące kluby sportowe:
- ULKS „Koliber” przy Zespole Szkół w Zarzeczu – piłka ręczna
- Gminny Klub Sportowy Futsal w Zarzeczu – piłka halowa
- Stowarzyszenie Sportowe „Badmintom” – badminton
W 2018 roku kluby otrzymały dotacje z budżetu Gminy wysokości 250 000 zł

XIII. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy Zarzecze powstało w 2009 roku.
Organizacja zrzesza kobiety będące członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich w poszczególnych
sołectwach z terenu Gminy Zarzecze, tj. z Zarzecza, Siennowa, Żurawiczek, Maćkówki,
Pełnatycz, Rożniatowa, Kisielowa, Łapajówki i Zalesia.
Jednym z podstawowych założeń Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Gminy Zarzecze
jest integracja kobiet z całej gminy i wspólne działanie.
Organizacja utrzymuje się z własnych składek członkowskich i niewielkich opłat za
wypożyczenie naczyń stołowych oraz darowizn.
Od początku swojej działalności Stowarzyszenie realizowało kilka projektów
z pozyskanych środków unijnych. Obecnie angażuje się we współpracę z województwem
podkarpackim, powiatem przeworskim i lokalnym samorządem.
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Zarzecze mogą pochwalić się dobrą
współpracą z lokalnymi organizacjami takimi jak Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Kluby
Sportowe, Rady Sołeckie, Rady Parafialne oraz Szkoły.
Co roku inne Koło Gospodyń Wiejskich organizuje wspólne spotkanie z okazji Świąt
Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Panie z KGW wyjeżdżają razem na pielgrzymki.
We współpracy z lokalnymi organizacjami i gminą organizują „Dzień Babci i Dziadka” oraz
„Gminny Dzień Dziecka”. Biorą udział w Gminnym Święcie Plonów, organizowanych
Piknikach i Festynach Rodzinnych, Festynach i Dożynkach Parafialnych, Akcjach i Zbiórkach
Charytatywnych.
Tradycją stały się obchody Powiatowego Święta Chleba w Przeworsku, podczas których
odbywa się prezentacja i degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez miejscowe
Koła Gospodyń Wiejskich.
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Ważnym wydarzeń w działalności Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Gminy Zarzecze
w 2018 r. był udział w projekcie pod nazwą „Śladami dawnych smaków powiatu przeworskiego
– tradycja kulinarna w zgodzie z darami ziemi”.
Rezultatem współpracy z innymi Kołami Gospodyń Wiejskich i Szkołami z terenu
powiatu przeworskiego było wydanie książki kucharskiej, w której każde z Kół mogło
zamieścić po dwa przepisy związane z różną porą roku oraz zorganizowanie warsztatów
kulinarnych dla uczniów klasy I i II Technikum Żywienia z Zespołu Szkół im. Wincentego
Witosa w Zarzeczu. Dzięki integracji pokoleniowej młodzi żywieniowcy poznali regionalne
receptury na potrawy oraz jak korzystać z mocy przypraw i naturalnych dodatków.
Wejście w życie 29.11.2018 r. nowej Ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich dało szansę
Kołom Gospodyń Wiejskich na prowadzenie działalności zarobkowej i pozyskiwanie dotacji.
Z terenu Gminy Zarzecze w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonych
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrejestrowało się cztery Koła:
z Siennowa, z Kisielowa, z Pełnatycz i z Maćkówki.
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XIV. Podsumowanie
Gmina Zarzecze, chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musi stawić czoła trudnemu
wyzwaniu poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień związanych
z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o środowisko
naturalne, pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, stymulowaniem rozwoju społecznego,
podniesieniem atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie można spędzać wolny czas.
Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego gminy konieczne jest
wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych
potrzeb mieszkańców.
Położenie komunikacyjne gminy Zarzecze jest bardzo korzystne, jednak aby móc czerpać
z niego wymierne korzyści (nowi mieszkańcy, inwestorzy, turyści) potrzebne są inwestycje
w lokalny układ drogowy. Chodzi tutaj zarówno o bieżące utwardzanie dróg gruntowych,
budowanie nowych dróg wewnętrznych, które są niezbędne, aby możliwy był dojazd do nowo
wybudowanych posesji, ale również o budowę ciągów pieszo-rowerowych. Zwiększenie
stopnia skomunikowania wewnętrznego oraz poprawa staniu technicznego dróg w gminie są
niezbędne dla zrównoważonego rozwoju.
Rok 2018 okazał się rokiem obfitym jeśli chodzi o przeznaczanie środków na poprawę stanu
infrastruktury drogowej. Gmina nie tylko przeznacza coraz większą pulę środków na
asfaltowanie dróg gminnych, ale również partycypuje i angażuje się w pozyskiwanie środków
na remont dróg i budowę chodników, które nie są w jej zarządzie.
Poza dużymi inwestycjami systematycznie prowadzimy remonty miejsc postojowych,
parkingów, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oświetlenia.
Sukcesem, szczególnie ważnym przy dzisiejszej walce ze smogiem, jest realizacja projektu pn.
„Eko – Energia w Gminie Zarzecze i Rokietnica”.
Dużą wagę przywiązujemy do sportu i bazy sportowej. W działaniach wspierają gminę
stowarzyszenia, osoby prywatne, przedsiębiorcy, społecznicy. Dzięki ich zaangażowaniu, wielu
inwestycji nie udałoby się zrealizować.
Ok. 25,6 % budżetu gminy przeznaczane jest corocznie na oświatę. Jako, że jest to inwestycja
w przyszłość naszych dzieci, nie można na niej oszczędzać.
W 2018 r. zrealizowaliśmy kolejne zadania w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi zachętę
dla mieszkańców do włączania się w życie gminy i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
Krok po kroku zagospodarowywane są miejsca, które wcześniej były zaniedbane lub po prostu
nie były dostatecznie wykorzystane.
Zorganizowaliśmy wiele różnorodnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić mieszkańcom
szeroką ofertę kulturalną, skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców. Prócz znaczących
imprez kulturalno-rozrywkowych tj. Dni Gminy zarzecze, Dożynek Gminnych, odbywały się
mniejsze wydarzenia, festyny rodzinne, imprezy z atrakcjami dla dzieci.
Postawiliśmy także na dobrą współpracę z innymi samorządami, staramy się aktywnie działać
w stowarzyszeniach, których jesteśmy członkami.
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Na terenie gminy Zarzecze dzieje się wiele, aby być na bieżąco, zachęcamy do odwiedzania
strony internetowej prowadzonej przez Urząd Gminy Zarzecze www.gminazarzecze.pl oraz
śledzenia naszego profilu na facebooku. Z każdą informacją staramy się dotrzeć do
mieszkańców za pośrednictwem sieci Internet oraz tablic ogłoszeń w naszych sołectwach
i urzędzie.
Roku 2018 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również należy
postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim nowe
plany i koncepcje na kolejne lata.
Wyzwania gminy Zarzecze są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe.
W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się jednocześnie
pamiętać o utrzymaniu urokliwego, wiejskiego charakteru naszej Gminy.
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