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Opracowanie:  

Urząd Gminy Zarzecze 

 

Zdjęcia:  

Urząd Gminy Zarzecze 

 

Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe Urzędu Gminy Zarzecze,  

gminnych jednostek organizacyjnych i innych instytucji. 

  

Raport o stanie gminy Zarzecze za rok 2019 zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2019 roku,  

o ile nie zaznaczono inaczej. 

  

Przy publikacji danych z niniejszego opracowania prosimy o podanie źródła. 

  

Elektroniczna wersja Raportu o stanie gminy Zarzecze za rok 2019 znajduje się na stronach internetowych 

www.gminazarzecze.pl 
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Szanowni Państwo, 

 

raport o stanie Gminy Zarzecze za rok 2019 powstał po raz drugi w dziejach 

lokalnego samorządu. Jego opracowanie wypełnia obowiązek ustawowy 

wynikający bezpośrednio z art. 28 aa znowelizowanej Ustawy z dnia 08 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym. Zakres tematyczny raportu oraz jego 

poszczególne części merytoryczne w całości realizują wymogi stawiane przez 

ustawodawcę tego typu dokumentowi. Treść raportu może być realną i opartą  

o wiarygodne dane statystyczne, podstawą do obywatelskiej dyskusji o szansach  

i zagrożeniach rozwojowych naszej gminy na bazie jej szczegółowej 

charakterystyki za rok ubiegły w najważniejszych obszarach funkcjonowania.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Zarzecze w roku 2019,  

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy 

Zarzecze i budżetu obywatelskiego (funduszu sołeckiego). 

 

Dla opracowania raportu szczególnie cenne okazała się wiedza pracowników 

Urzędu Gminy Zarzecze, gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg 

dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu, a także informacji zamieszczonych 

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. 

 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z niniejszym opracowaniem oraz  

do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym naszej gminy. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

      Tomasz Bury  

Wójt Gminy Zarzecze 
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I. 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. 

 

 
Źródło: Urząd Gminy Zarzecze 

 

Gmina Zarzecze jest gminą wiejską o powierzchni 4909 ha, czyli 49,09 km2. 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 

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze 

 

Mapa Gminy Zarzecze 

 
Źródło: Urząd Gminy Zarzecze 
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1.1 Liczba i struktura ludności 

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY ZARZECZE (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Urząd Gminy Zarzecze 

 

STATYSTYKA URODZEŃ, ZGONÓW, PRZYROST NATURALNY  

W LATACH 2017-2019 

 

 

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze 

*różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów  

 

Lp. MIEJSCOWOŚĆ 
LICZBA 

MIESZKAŃCÓW 

1. ZARZECZE 1581 

2. SIENNÓW 1048 

3. ŻURAWICZKI 1247 

4. MAĆKÓWKA 885 

5. PEŁNATYCZE 706 

6. ROŻNIATÓW 651 

7. ZALESIE 412 

8. KISIELÓW 430 

9. ŁAPAJÓWKA 268 

10. RAZEM 7228 

 

Lp. 

 

MIEJSCOWOŚĆ URODZENIA ZGONY 
PRZYROST 

NATURALNY* 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1. ZARZECZE 20 20 15 11 7 10 +9 +13 
       +5 

2. SIENNÓW 7 13 12 11 11 14 -4 +2 
 -2 

3. ŻURAWICZKI 13 16 10 9 13 17 +4 +3 
-7 

4. MAĆKÓWKA 10 10 6 7 14 10 +3 -4 
-4 

5. PEŁNATYCZE 9 8 6 13 5 9 -4 +3 -3 

6. ROŻNIATÓW 7 5 9 10 6 7 -3 -1 +2 

7. ZALESIE 5 6 5 3 7 6 +2 -1 -1 

8. KISIELÓW 4 2 4 2 3 3 +2 -1 +1 

9. ŁAPAJÓWKA 2 3 8 2 3 3 0 0 +5 

10 RAZEM 77 83  75 68 69 79 +9 +14 -4 

http://www.gminazarzecze.pl/
http://www.gminazarzecze.pl/
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STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI NA KONIEC 2019 roku  

(POBYT CZASOWY) 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 2 0 2 

3 0 1 1 

4-5 1 0 1 

6 0 0 0 

7 0 2 2 

8-12 2 1 3 

13-15 6 4 10 

16-17 11 8 19 

18 3 1 4 

19-65 15 0 15 

19-60 0 17 17 

> 65 1 0 1 

> 60 0 4 4 

ogółem 41 38 79 
Źródło: Urząd Gminy Zarzecze 

 

 

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI 

NA KONIEC 2019 roku (pobyt stały) 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 130 109 239 

3 40 48 88 

4-5 66 55 121 

6 44 39 83 

7 31 36 67 

8-12 225 199 424 

13-15 125 116 241 

16-17 73 78 151 

18 38 35 73 

19-65 2425 0 2425 

19-60 0 2102 2102 

> 65 392 0 392 

> 60 0 822 822 

ogółem 3589 3639 7228 
Źródło: Urząd Gminy Zarzecze 
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1.2 Działalność gospodarcza w Gminie Zarzecze 

 

  W 2019 r. w Gminie Zarzecze zarejestrowano 8 nowych podmiotów gospodarczych 

działających głównie w branżach: budownictwo, usługi, handel i wyrejestrowano  

8 przedsiębiorców dotychczas działających głównie w branżach: usługi i handel. 

 Jak wynika z raportu wygenerowanego z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej (CEIDG), na dzień 31.12.2019r. na terenie naszej Gminy 

działalność gospodarczą prowadziło 217 przedsiębiorców.  

 

1.3 Rozwój budownictwa 

 

Rozwój budownictwa na terenie gminy Zarzecze obrazują poniższe dane: 

Ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy: 

- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 30 

- budownictwo mieszkaniowe zagrodowe – 7 

- budownictwo usługowe, handlowe – 3 

- budownictwo gospodarcze – 4 

- inne – 2 

RAZEM: 46 decyzji 

 

Ilość wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

- gazownictwo – 7 

- elektroenergetyka – 2 

RAZEM: 9 decyzji 

 

Ilość wydanych pozwoleń na budowę dla terenu gminy Zarzecze: 

- budownictwo mieszkaniowe – 27 

- budownictwo gospodarcze – 3 

- usługi i handel – 3 

- inwestycje liniowe –4 

- wewnętrzne instalacje gazowe – 21 

- sakralne – 1 

- publiczne – 1 

RAZEM: 60 
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II. Stan finansów gminy 

 

2.1. Wykonanie budżetu za 2019 rok 

 

Lp. Wyszczególnienie Plan w zł Wykonanie w zł % 

DOCHODY OGÓŁEM w tym: 46.030.930 44.661.104 97,0 

1. Dochody bieżące w tym: 36.046.881 35.957.278 99,8 

- podatki i opłaty lokalne  2.750.009 2.776.818 101,0 

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa  

 

3.326.814 

 

3.338.875 

 

100,4 

- subwencje ogólne  13.242.705 13.242.705 100,0 

- dotacje celowe z budżetu państwa  na zadania własne i 

realizowane na  podstawie porozumień 

 

737.299 

 

732.178 

 

99,3 

- dotacje celowe z budżetu państwa  na zadania zlecone 

z zakresu administracji rządowej 

 

12.703.655 

 

12.596.695 

 

99,2 

- dotacje celowe od samorządu województwa, powiatu, 

gmin  realizowane na podstawie porozumień oraz 

dotacje z udziałem środków europejskich  

 

 

1.288.058 

 

 

1.274.263 

 

 

98,9 

- środki na zadania pozyskane z innych źródeł  61.710 61.410 99,5 

- pozostałe dochody (najem, dzierżawa mienia, wpływy 

ze sprzedaży usług - wody, ścieków itp.) 

 

1.936.631 

 

1.934.334 

 

99,9 

2. Dochody majątkowe w tym: 9.984.049 8.703.826 87,2 

- dotacje na realizację zadań  inwestycyjnych 

- wymiana kotła gazowego w Technikum  

- zakup samochodu dostawczego do Technikum 

- dostawa i montaż platformy pionowej w Budynku 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapajówce  

- budowa placu zabaw w Rożniatowie 

- budowa placu zabaw w Zalesiu  

319.103 

166.080 

12.000 

 

25.523 

57.200 

58.300 

318.203 

166.080 

11.100 

 

25.523 

57.200 

58.300 

99,7 

100,0 

92,5 

 

100,0 

100,0 

100,0 

- dotacje na realizację projektu pn.”EKO-Energia w 

gminach Zarzecze i Rokietnica” w tym: 

- dotacja dla Gminy Zarzecze 

- dotacja dla Gminy Rokietnica  

- wpłaty od mieszkańców Gminy Zarzecze 

 

9.322.096 

5.790.858 

3.142.356 

388.882 

 

8.326.583 

4.816.047 

3.142.356 

368.180 

 

89,3 

83,2 

100,0 

94,7 

- zwrot środków z funduszu  sołeckiego 42.850 42.850 100,0 

- dochody ze sprzedaży majątku 300.000 16.190 5,4 
Źródło: Urząd Gminy Zarzecze 
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Źródło: Urząd Gminy Zarzecze 

 

Powyższy wykres przedstawia wykonanie dochodów w 2019 roku w podziale na 

dochody  bieżące i majątkowe. Ogólna kwota dochodów wyniosła 44.661.104 zł. 

Analizując wykres zauważyć można, że dochody bieżące w kwocie 35.957.278 zł stanowiły  

81% ogółu dochodów , natomiast dochody majątkowe w kwocie 8.703.826 zł stanowiły 19% 

ogółu dochodów. Dochody majątkowe w 2019 roku to przede wszystkim dotacje: na realizację 

projektu pn. „EKO-Energia w Gminach Zarzecze i Rokietnica  w kwocie 8.326.583 zł , zadań 

inwestycyjnych dotyczących wymiany kotła gazowego i zakup samochodu do Zespołu Szkół 

im. Wincentego Witosa w Zarzeczu na kwotę 177.180 zł , dostawa i montaż platformy pionowej 

w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapajówce - 25.523 zł, dotacja na budowę 

placów zabaw w Rożniatowie i Zalesiu na kwotę 115.500 zł. Pozostała kwota  

w wysokości 59.040 zł dotyczyła sprzedaży majątku oraz zwrotu z funduszu sołeckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie dochodów za 2019 rok

Dochody bieżące 35 957 278 zł Dochody majątkowe 8 703 826 zł

http://www.gminazarzecze.pl/
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WYDATKI OGÓŁEM w tym: 44.786.164 43.459.451 97,0 

1. Wydatki bieżące w tym: 34.353.180 33.651.667 97,9 

-  koszty utrzymania Urzędu Gminy w tym 

wynagrodzenia osobowe pracowników  wraz z 

pochodnymi 

 

 

2.822.266 

 

 

2.772.878 

 

 

98,2 

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 140.761 129.563 92,0 

- bieżące utrzymanie budynków mienia 

komunalnego, (zużycie energii, gazu, remonty) 

 

318.916 

 

257.250 

 

80,7 

- bieżące utrzymanie jednostek OSP 320.440 282.697 88,2 

- spłata odsetek od zaciągniętych  kredytów i 

pożyczek 

 

190.700 

 

185.395 

 

97,2 

- utrzymanie oświaty – szkoły podstawowe,   

gimnazja, oddziały przedszkolne, dowóz   

dzieci do szkół, technika, szkoły branżowe 

 

 

10.340.701 

 

 

10.217.564 

 

 

98,8 

-  obsługa jednostek budżetowych -   

wynagrodzenia wraz pochodnymi  oraz 

wydatki rzeczowe 

 

 

618.944 

 

 

611.130 

 

 

98,7 

-  bieżące utrzymanie ŚDS w Zalesiu z Filią w  

Łapajówce 

 

1.180.309 

 

1.180.309 

 

100 

- utrzymanie GOPS tj. wypłata zasiłków,  

składki  na ubezpieczenia dla  

świadczeniobiorców oraz wynagrodzenia 

pracowników   

 

 

 

1.083.608 

 

 

 

1.054.067 

 

 

 

97,3 

- wypłata świadczeń wychowawczych, 

rodzinnych, Dobry start oraz wynagrodzenia 

pracowników 

 

 

11.111.803 

 

 

11.023.129 

 

 

99,2 

- utrzymanie Publicznego Żłobka  

 w Zarzeczu 

 

359.582 

 

310.885 

 

86,4 

- przeciwdziałanie alkoholizmowi  

 i   narkomanii 

 

73.640 

 

73.306 

 

99,5 

- utrzymanie świetlic szkolnych, internatu oraz 

wypłata stypendiów dla uczniów 

 

790.771 

 

743.647 

 

94,0 

- utrzymanie sieci wodociągowych na   terenie 

Gminy 

 

629.611 

 

568.115 

 

90,2 

- utrzymanie oczyszczalni ścieków i  sieci 

kanalizacyjnych na terenie Gminy 

 

631.553 

 

582.264 

 

92,2 

-  transport odpadów komunalnych 545.128 545.000 99,9 

- oświetlenie dróg i konserwacja  

  punktów świetlnych 

 

218.400 

 

200.303 

 

91,7 

- utrzymanie budynków zabytkowych ( Pałac, 

budynek Oficyna Zarzecze, Arkady Jaskółka) 

 

218.732 

 

204.196 

 

93,3 

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz  Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu na 

dowóz dzieci   niepełnosprawnych    

 

 

21.480 

 

 

21.480 

 

 

100,0 

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Zarzeczu 

 

459.461 

 

458.921 

 

99,9 

- dotacja dla Klubów Sportowych 260.000 260.000 100,0 

http://www.gminazarzecze.pl/
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- dotacja dla Centrum Kultury na zadania 

bieżące 

480.000 480.000 100,0 

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 

zadania bieżące 

146.000 146.000 100,0 

- dotacja dla Instytutu Komeńskiego na 

utrzymanie niepublicznych   przedszkoli 

 

246.546 

 

246.543 

 

99,9 

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych 2% z  

podatku rolnego 

 

17.220 

 

12.654 

 

73,5 

- dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji 3.000 3.000 100,0 

- dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej 4.000 4.000 100,0 

- zwrot podatku akcyzowego dla   

producentów rolnych 

 

263.396 

 

263.396 

 

100,0 

- koszty wychowania przedszkolnego dzieci z 

Gminy Zarzecze uczęszczających do 

Przedszkoli w sąsiednich gminach 

 

 

272.850 

 

 

272.839 

 

 

99,9 

-Wybory do Sejmu i Senatu, Parlamentu 

Europejskiego, zadania zlecone 

 

87.406 

 

86.906 

 

99,4 

- pozostałe zadania ( rada gminy, promocja 

gminy, składki dla stowarzyszeń , pozostała 

działalność, utrzymanie zieleńców, pomników) 

 

 

495.956 

 

 

454.230 

 

 

91,6 

2. Wydatki majątkowe w tym: 10.432.984 9.807.784 94,0 

- budowa chodników przy drogach   

powiatowych oraz przebudowa dróg gminnych   

 

253.982 

 

253.482 

 

99,8 

- przebudowa dachu na budynku Ośrodka 

Zdrowia w Zarzeczu 

 

47.870 

 

46.862 

 

97,9 

- dotacja na zakup samochodu dla Komendy 

Powiatowej Policji 

 

5.700 

 

5.700 

 

100,0 

- modernizacja budynku remizy OSP  

Rożniatów                              

 

48.000 

 

46.309 

 

96,5 

-budowa sali gimnastycznej w Siennowie   100.000 492 0,5 

- wymiana kotła gazowego w Technikum 166.080 166.080 100,0 

- zakup samochodu dostawczego do 

Technikum 

 

12.000 

 

11.100 

 

92,5 

-dostawa i montaż platformy pionowe w 

budynku Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Łapajówce  

 

 

52.122 

 

 

51.414 

 

 

98,6 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

Żurawiczkach ,,na Parcelację ” 

 

40.000 

 

24.460 

 

61,1 

- zakup pompy do przepompowni ścieków do  

Przeworskiej Gospodarki  Komunalnej 

 

7.500 

 

7.380 

 

98,4 

- opracowanie dokumentacji na oświetlenie w  

Zalesiu 

 

20.000 

 

11.070 

 

55,3 

- realizacja Projektu ”EKO-ENERGIA w 

Gminach Zarzecze i Rokietnica” 

 

9.497.130 

 

9.000.941 

 

94,8 

- budowa placu zabaw  w Rożniatowie 91.400 91.319 99,9 

- budowa placu zabaw w Zalesiu 91.200 91.175 99,9 
Źródło: Urząd Gminy Zarzecze 
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Źródło: Urząd Gminy Zarzecze 

 

Powyższy wykres przedstawia wykonanie wydatków w 2019 roku w podziale na 

wydatki bieżące i majątkowe. Ogólna kwota wydatków wyniosła 43.459.451 zł. 

Analizując wykres zauważyć można, że wydatki bieżące w 2019 w kwocie 33.651.667 zł 

stanowiły 77 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 9.807.784 zł 

stanowiły 23 % wydatków ogółem. W roku 2019 realizowano inwestycje dotyczące budowy 

chodników przy drogach powiatowych oraz przebudowę dróg gminnych na kwotę 253.482 zł, 

przebudowano dach na Ośrodku Zdrowia w Zarzeczu, inwestycja opiewała na kwotę 46.862 zł. 

Dokończono modernizację budynku Remizy OSP w Rożniatowie, wydatek wyniósł 46.309 zł. 

W Zespole Szkół im. Wincentego Witosa wymieniono kocioł gazowy i zakupiono samochód 

dostawczy na łączną kwotę 177.180 zł. W budynku Środowiskowym Domu Samopomocy  

w Łapajówce zamontowano platformę pionową, był to wydatek majątkowy na kwotę 51.414 

zł. Wybudowano dwa place zabaw w miejscowościach Rożniatów i Zalesie na łączną kwotę 

182.494 zł. W dalszym ciągu był realizowany projekt „EKO-ENERGIA w Gminach Zarzecze 

i Rokietnica” w kwocie 9.000.941 zł. Ponadto Gmina realizowała jeszcze kilka mniejszych 

zadań inwestycyjnych na kwotę 49.102 zł.  

 

2.2 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 2020-2030 Gmina będzie spłacać zaciągnięte kredyty i pożyczki 

zgodnie z harmonogramem spłat aż do całkowitej spłaty zadłużenia.  

Stan zadłużenia Gminy na początek 2019 roku wynosił 5.791.529,28 zł w tym : 

- kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Przeworsku i PKO BP Rzeszów  

- 5.017.842,00 zł 

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Rzeszowie - 773.687,28 zł 

Wykonanie wydatków za 2019 rok

Wydatki bieżące 33 651 667 zł Wydatki majątkowe 9 807 784 zł
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W ciągu roku został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 400.000,00 zł na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, który na koniec 2019 r. został spłacony. Ponadto 

w ciągu 2019 r. spłacone zostały wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki 

w wysokości – 1.419.800,00 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec 2019 r. wynosi  

4.371.729,28 zł. 

Wobec powyższego Gmina zachowała wskaźniki określone w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych. W roku 2019 Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji. 

 

III. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych. 

 

Prowadzone na terenie Gminy Zarzecze w 2019 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.  

 

3.1 Inwestycje i remonty w 2019 roku 

 

1. Dostawa kruszywa drogowego i budowlanego  

W dniu 18.01.2019 r. wyłoniono dostawcę kruszywa drogowego i budowlanego na potrzeby 

Gminy Zarzecze.  

- procedura przetargowa: zapytanie o cenę z dnia 3.01.2019 r.  

- ilość ofert: 8 

- wykonawca: Usługi Transportowe - Edward Kostecki  

- wartość zadania: 32.349,00 zł brutto 

- termin wykonania: 31 październik 2019 r. 

2. Usługa koparko-ładowarką 

W dniu 25.01.2019 r. wyłoniono wykonawcę zamówienia na usługę pracy koparko-ładowarki 

w ilości 100 m-g na potrzeby Gminy Zarzecze 

- procedura przetargowa: zapytanie o cenę z dnia 15.01.2019 r.  

- ilość ofert: 3  

- wykonawca: Usługi Transportowe - Edward Kostecki  

- wartość zadania: 10.455,00 zł brutto 

- termin wykonania: 31 grudzień 2019 r. 

W dniu 25.07.2019 r. zwiększono ilość godzin pracy koparko-ładowarką o kolejne 150 m-g. 

3. Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu 

W dniu 5.02.2019 r. wyłoniono wykonawcę na zadanie remont dachu na budynku OZ Zarzecze. 

- procedura przetargowa: zapytanie o cenę z dnia 22.01.2019 r.  

- ilość ofert: 10  

- wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa „DREW-BIS” Jan Biskup  

- wartość zadania: 46.862,05 zł brutto 

- termin wykonania:  28 czerwiec 2019 r. 

- zakres robót: montaż więźby dachowej na istniejącym stropodachu krytym styropapą, 

montaż wiatroizolacji, kontrłat i łat, krycie dachu blachą aluocynk T35, montaż obróbek 

blacharskich. Przebudowana powierzchnia dachu wyniosła 272,00 m2. 
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4. Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy sieci kablowej 

oświetlenia drogowego Zalesie Wieś 

W dniu 8.02.2019 r. wyłoniono projektanta na w/w zadanie 

- procedura przetargowa: zapytanie o cenę z dnia 28.01.2019 r.  

- ilość ofert: 5 

- wykonawca: Ress-Inwestycje Przeworsk  

- wartość zadania: 11.070,00 zł brutto 

- termin wykonania: 30 kwiecień 2019 r. 

5. Budowa miejsc postojowych wraz z placami utwardzonymi i płytą odbojową przy 

budynku OSP w Rożniatowie 

- procedura przetargowa: nie dotyczy 

- ilość ofert: brak 

- wykonawca: brygada remontowo-budowlana przy Urzędzie Gminy Zarzecze  

- wartość zadania: 65.322,18 zł brutto 

- termin wykonania: 28.06.2019 r. 

- zakres robót: roboty ziemne związane z korytowaniem i profilowaniem, wykonanie 

podbudowy tłuczniowej i betonowej, okrawężnikowanie, wykonanie nawierzchni z kostki 

brukowej gr. 6cm. Łącznie wbudowano 930 m2 kostki brukowej, 260 szt. obrzeża betonowego 

8x25x100, 6,10 ton cementu workowanego, 325 ton kruszywa budowlanego i drogowego 

(kliniec, pospółka, piasek płukany i kopany).    

6. Przebudowa drogi gminnej w Pełnatyczach na działce nr 610 – nawierzchnia 

betonowa 

- procedura przetargowa: zapytanie o cenę z dnia 9.05.2019 r. na dostawę betonu towarowego 

- ilość ofert: 2  

- wykonawca: brygada remontowo-budowlana przy Urzędzie Gminy Zarzecze, dostawca 

betonu: TRANSBET BETONIARNIE PRZEMYŚL  

- wartość zadania: 35.845,18 zł brutto 

- termin wykonania: 28.06.2019 r. 

- zakres robót: roboty ziemne związane profilowaniem podbudowy tłuczniowej drogi na  

dł. 230 m i szer jezdni 3,0m, deskowanie jezdni, dostawa i rozłożenie mieszanki betonowej 

klasy C25/30 W8 w szalunku, wykonanie dylatacji, pielęgnacja betonu, wykonanie poboczy  

z kruszywa drogowego 0-31mm. Parametry drogi: długość 230m, szerokość jezdni 3,00 m,  

gr. nawierzchni 15cm. Łącznie wbudowano 133,00 m2 betonu klasy C25/30 W8 

(wodoszczelny) XC3. 

7. Budowa Otwartych Stref Aktywności „OSA” w Rożniatowie i Zalesiu  

W dniu 10.07.2019 r. wyłoniono wykonawcę zadania „Budowa Otwartych Stref Aktywności 

w wariancie rozszerzonym w miejscowościach Rożniatów i Zalesie”  

- procedura przetargowa: przetarg nieograniczony z dnia 13.06.2019 

- ilość ofert: 4  

- wykonawca: APIS POLSKA S.A. Jarosław 

- wartość zadania: 182.493,97 zł, w tym: OSA Rożniatów 91.319,27 zł, OSA Rożniatów 

91.319,27 zł. Dofinansowanie projektu Ministerstwo Sportu i Turystyki z „Programu rozwoju 

małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 
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Aktywności (OSA) Edycja 2019”  w kwocie 115.500,00 zł. Środki budżetu Gminy Zarzecze 

66.993,97 zł, w tym fundusz sołecki wsi Rożniatów 15.000 zł. 

- termin wykonania: 30.09.2019 r. 

- zakres robót: profilowanie terenu działki, korytowanie pod nawierzchnię bezpieczną  

i komunikacyjną, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, wykonanie nawierzchni 

trawiastej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm kolor szary okrawężnikowanej 

obrzeżem betonowym 8x30x100, budowa ogrodzenia z paneli zgrzewanych o wys. 1,23m na 

słupkach stalowych 60x40mm wraz z cokołem prefabrykowanym kolor zielony, i furtką 

stalową z kształtowników wypełnionej panelem, wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych (cis 

kolumnowy) 25 szt., montaż urządzeń placu zabaw, siłowni planerowej i strefy relaksu: zestaw 

zabawowy, huśtawka podwójna, piaskownica 2,50x2,50, czworościan gimnastyczny, gra 

"kółko-krzyżyk”, stół do gry w szchy/warcaby, krzesło do wyciskania, wioślarz, orbitek, rower, 

ławka do wyciskania, drabinka gimnastyczna, montaż obiektów małej architektury: tablica  

z regulaminem placu zabaw, ławka stalowa z oparciem szt. 4, kosz na śmieci, montaż tablicy 

informacyjnej" OSA".  

8. Budowa chodnika wraz z przebudową ogrodzeń przy drodze gminnej w Zarzeczu 

(ul. Nadrzeczna) 

- procedura przetargowa: nie dotyczy  

- ilość ofert: brak  

- wykonawca: brygada remontowo-budowlana przy Urzędzie Gminy Zarzecze 

- wartość zadania: 33,000,00 zł brutto, w tym 23.000,00 fundusz sołecki wsi Zarzecze 

- termin wykonania: 29.11.2019 r. 

- zakres robót: wycinka istniejącego drzewostanu i likwidacja nasadzeń na całej szerokości 

chodnika; rozbiórka ogrodzeń przy działkach ozn. nr ewid gr. 514, 515; wykonanie muru 

oporowego gr. 20cm z betonu szalunkowego C20/25 stanowiącego jednocześnie cokół 

ogrodzenia panelowego na długości 72mb; wykonanie ogrodzenia panelowego z panela 3D na 

słupkach z profila zamkniętego 60x40x2mm na odcinku 72m, montaż 2 szt. furtek 

ogrodzeniowych systemowych, montaż 1 szt. bramy ogrodzeniowej, wykonanie chodnika szer. 

1,00 z kostki brukowej gr. 6cm na odcinku 95mb. 

9. Przebudowa drogi gminnej w Maćkówce na działce nr 562/8 – nawierzchnia 

betonowa 

- procedura przetargowa: zapytanie o cenę z dnia 13.08.2019 r. na dostawę betonu 

towarowego 

- ilość ofert: 3  

- wykonawca: brygada remontowo-budowlana przy Urzędzie Gminy Zarzecze, dostawca 

betonu: BETONBUD Sp. z o.o. Jarosław 

- wartość zadania: 35.845,18 zł brutto 

- termin wykonania: 31.10.2019 r. 

- zakres robót: roboty ziemne związane profilowaniem podbudowy tłuczniowej drogi na  

dł. 150 m i szer. jezdni 3,2m, deskowanie jezdni, zbrojenie matami zgrzewanymi, dostawa  

i rozłożenie mieszanki betonowej klasy C25/30 W8 w szalunku, wykonanie dylatacji, 

pielęgnacja betonu, wykonanie poboczy ziemnych, wykonanie ścianek czołowych przepustu. 

Parametry drogi: długość 150m, szerokość jezdni 3,20 m, gr. nawierzchni 15 cm. Łącznie 

wbudowano 81,00 m2 betonu klasy C25/30 W8 (wodoszczelny) XC3. 
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10. Przebudowa dróg powiatowych nr P1603R Maćkówka-Żurawiczki w km 0+000-

3+905; nr P1604R Żurawiczki-Zarzecze w km 0+000-0+915; nr P1605R Urzejowice-

Krzeczowice-Siennów w km 0+000-2+205  

Zadanie Powiatu Przeworskiego przy współfinansowaniu przez Gminę Zarzecze w ramach 

środków Funduszu Dróg Samorządowych.  

- wykonawca: konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik i PBI WMB Sp z o.o. 

Sandomierz 

- wartość zadania: 4.465.333,24 zł brutto, wkład Gminy Zarzecze w kwocie 388.365,00 zł 

brutto 

- termin wykonania: 31.07.2020 r. 

- zakres robót: przebudowa dróg wraz ze wzmocnieniami ich nawierzchni, budowa chodników 

wraz z budową kolektorów deszczowych, renowacja i konserwacja istniejącego systemu 

odwodnieniowego (odmulenia rowów, przebudowa przepustów pod drogami powiatowymi), 

utwardzenia poboczy, wykonanie warstwy wzmacniająco-profilowej z betonu asfaltowego, 

wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, przebudowa skrzyżowania Żurawiczki - 

Urzejowice – Krzeczowice - Zarzecze w formie ronda. 

11. Budowa chodników przy drogach powiatowych  

Zadanie zostało współfinansowane przy udziale z Powiatem Przeworskim i obejmowało 

budowę chodników jednostronnych z kostki brukowej o szer. 1,50m w miejscowościach: 

Kisielów, Maćkówka, Siennów, Zalesie i Zarzecze. 

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kisielowie w km 10+912 - 11+018 obejmowała: 

- wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm o szer. 1,50m na dł. 75 m 

- wykonanie poszerzenia jezdni szer. 1,0m na całej długości chodnika 

Wartość robót: 38.487,81 zł, w tym wkład własny Gminy Zarzecze 20.000 zł (fundusz sołecki 

wsi Kisielów). Termin wykonania zadania: 30.09.2019 r. 

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Maćkówce w km 2+982-3+062 obejmowała: 

- wykonanie odwodnienia rurami drenarskimi na odcinku 80 m 

- wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm o szer. 1,50m na dł. 80 m 

- wykonanie poszerzenia jezdni szer. 0,5m na całej długości chodnika 

Wartość robót: 37.971,72 zł, w tym wkład własny Gminy Zarzecze: 18.000 zł (fundusz sołecki 

wsi Maćkówka). Termin wykonania zadania: 30.09.2019 r. 

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zalesiu w km 5+700-5+762 obejmowała: 

- wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej na odcinku 62 m 

- wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm o szer. 1,50m na dł. 62 m 

- wykonanie poszerzenia jezdni szer. 0,5m na całej długości chodnika 

Wartość robót: 43.156,05 zł, w tym wkład własny Gminy Zarzecze 20.000 zł (fundusz sołecki 

wsi Zalesie). 

Termin wykonania zadania: 30.09.2019 r. 

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Siennów w km 1+714-1+937 obejmowała: 

- wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej na odcinku 223 m 

- wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm o szer. 1,50m na dł. 223 m 

- wykonanie poszerzenia jezdni szer. 0,5m na całej długości chodnika 

Wartość robót : 152.973,85 zł, w tym wkład własny Gminy Zarzecze 78.609 zł (fundusz sołecki 

wsi Siennów).  Termin wykonania zadania: 30.09.2019 r. 
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Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zarzeczu w km 3+928-3+986 w zakresie: 

- przebudowa ogrodzeń na odcinku 50m 

- wykonanie chodnika z kostki brukowej gr.6cm o szer.1,20m na dł. 58m 

- zabezpieczenie skarp przy chodniku na pow. 50 m2 

- wykonanie poszerzenia jezdni szer. 0,5m na całej długości chodnika 

Wartość robót: 36.970,73 zł, w tym wkład własny Gminy Zarzecze 13.000 zł (fundusz sołecki 

wsi Zarzecze). 

Termin wykonania zadania: 30.10.2019 r. 

Wszystkie odcinki chodników zostały wykonane, odebrane i rozliczone na wartość  

309.560,16 zł. 

Wykonawcą nowopowstałych chodników jest Konsorcjum firm: Zakład Utrzymania Dróg 

DUMAR Mariusz Dusiło, Roboty Budowlano-Drogowe GRANIT Ryszard Kłak i F.H.U. 

PŁOTEX Mariusz Płocica. 

 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

Gmina Zarzecze na początku roku 2019 była właścicielem gruntów o pow. 205,2403 ha  

o wartości 978.097,74 złotych. 

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. wynosi 206,9791 ha na wartość 

970.957,74 złotych. Zmiana powierzchni mienia komunalnego spowodowana została 

przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zmianami  

w ewidencji gruntów oraz nabyciem przez Gminę Zarzecze gruntów na podstawie umów 

notarialnych. Wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę 7.140,00 zł. W użytkowaniu 

wieczystym znajduje się 0,6950 ha gruntów mienia komunalnego. Oprócz gruntów gmina 

posiada mienie komunalne w skład którego wchodzą budynki i budowle. W ciągu roku 2019 

wartość budynków i budowli zwiększyła się o kwotę  11.276.372,35 zł i obecnie wynosi 

63.906.224,05 zł. Ogółem wartość całego mienia komunalnego wynosi 64.877.181,79 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.  

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. 

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 we 

wszystkie 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 

 

LP MIEJSCOWOŚĆ BUDYNEK 

1.  Kisielów Remiza OSP 

2.  Budynek byłej szkoły 

3.  Zaplecze sportowe 

4.  Łapajówka Remiza OSP 

5.  Środowiskowy Dom Samopomocy 

6.  Maćkówka Remiza OSP 

7.  Szkoła Podstawowa 

8.  Zaplecze sportowe 

9.  Pełnatycze Remiza OSP 

10.  Szkoła Podstawowa 

11.  Rożniatów Remiza OSP 

12.   Szkoła Podstawowa 

13.  Budynek po Zakładzie Komunalnym 

14.  Siennów Remiza OSP 

15.  Szkoła Podstawowa 

16.  Oficyna dworska 

17.  Budynek po Domu Nauczyciela 

18.  Budynek mieszkalny 

19.  Zalesie Remiza OSP 

20.  Środowiskowy Dom Samopomocy 

21.  Zarzecze Remiza OSP 

22.  Zespół Szkół 

23.  Urząd Gminy 

24.  Pałac 

25.  Oficyna dworska 

26.  Arkady i Jaskółka 

27.  Ośrodek Zdrowia 

28.  Stacja uzdatniania wody 

29.  Oczyszczalnia ścieków 

30.  Stara Szkoła 

31.  Hala Sportowa 

32.  Zespół Szkól im. W. Witosa w Zarzeczu 

33.  Żurawiczki Remiza OSP 

34.  Szkoła Podstawowa 

35.  Ośrodek Zdrowia 

36.  Zaplecze sportowe 
Źródło: Urząd Gminy Zarzecze 
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WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH 

LOKALIZACJA  KOMUNALNE SOCJALNE 

Liczba Powierzchnia Liczba Powierzchnia 

KISIELÓW – BYŁA SZKOŁA 1 136 0 0 

ROŻNIATÓW – BYŁY Z.K. 0 0 5 134,2 

ZARZECZE – JASKÓŁKA 7 345,89 1 30,24 

ZARZECZE – ARKADY 5 327,13 0 0 

PEŁNATYCZE – SZKOŁA 3 126 0 0 

ROŻNIATÓW – SZKOŁA 2 96 0 0 

ZARZECZE – OŚRODEK 3 161,72 2 32 

SIENNÓW 72 0 0 1 65 

RAZEM 21 1192,74 9 261,44 
Źródło: Urząd Gminy Zarzecze 

 

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH 

LOKALIZACJA PRZEZNACZENIE POWIERZCHNIA 

ZARZECZE, UL. DŁUGA 2 APTEKA 114,40 

ZARZECZE, UL. JANA PAWŁA II 16 OŚRODEK ZDROWIA 321,00 

ZARZECZE, UL. JANA PAWŁA II 16 DENTYSTA 19,00 

ZARZECZE, UL. JANA PAWŁA II 16 POŁOŻNA 11,70 

SIENNÓW 227 PUNKT APTECZNY 40,84 

SIENNÓW 227 BANK 20,43 

SIENNÓW 227 DENTYSTA 25,13 

SIENNÓW 227 OŚRODEK ZDROWIA 46,30 

ŻURAWICZKI OŚRODEK ZDROWIA 68,00 

ZARZECZE, UL. KS. GAJECKIEGO 5 KAWIARNIA 127,00 

ZARZECZE, UL. KS. GAJECKIEGO 5 RESTAURACJA 175,12 

ZARZECZE, UL. KS. GAJECKIEGO 5 SZWALNIA 193,00 

 RAZEM 1161,92 
Źródło: Urząd Gminy Zarzecze 

 

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 
Źródło: Urząd Gminy Zarzecze 
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V. Realizacja polityk, programów strategii 

 

5.1 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% 

 

5.2 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. 
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Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Nazwa planu Rok wejścia w życie Powierzchnia 

Miejscowy plan  zagospodarowania    

przestrzennego „Zarzecze-1/2002" 
2004 2 ha 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Nr 1/07" w 

Zarzeczu 

2008 15 ha 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „MAĆKÓWKA – 1”  
2018 13 ha 

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze 

 

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” 

 

5.3 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. 
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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: 

Łapajówka 

 Kapliczka z rzeźbami św. Piotra i św. Pawła oraz antependium ze sceną adoracji 

Krzyża Świętego. 

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  
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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 2019 nie została rozszerzona, gdyż nie 

wpisano nowych pozycji do ewidencji, ani rejestru zabytków.  

W ramach realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w 2019 r. przeprowadzono 

lub rozpoczęto renowacje / modernizacje / konserwacje / remonty następujących obiektów: 

1. Fumigacja drewnianego kościoła w Siennowie - wartość robót: 50.100,15 zł,  

w tym dotacja z budżetu Gminy Zarzecze: 10.000,00 zł. (W ramach umowy dotacyjnej 

wykonano fumigację całego drewnianego kościoła i zabezpieczenie przed powtórnym 

zaatakowaniem przez drewnojady.) 

2. Remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego kościoła  

w Pełnatyczach - wartość robót: 196.389,89 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy 

Zarzecze: 10.000,00 zł. (W ramach umowy dotacyjnej wykonano remont więźby 

dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego.) 

3. Renowacja detali architektonicznych we wnętrzu kościoła p.w. Świętego Michała 

Archanioła w Zarzeczu - wartość robót: 34.200,00, w tym dotacja z budżetu Gminy 

Zarzecze: 10.000,00 zł. (W ramach umowy dotacyjnej wykonano renowację detali 

architektonicznych we wnętrzu kościoła, polegającą na dwukrotnej izolacji złoconego 

podłoża, złoceniu szlagmetalem na pixtionie akrylowym, wstępnym zabezpieczeniu 

złoconej powierzchni środkiem powłokotwórczym o wysokiej odporności na ścieranie.) 

4. Konserwacja i restauracja ołtarza barokowego z kapliczki przydrożnej  

w Łapajówce – pierwszy etap polegający na konserwacji technicznej drewnianej 

struktury ołtarza – wartość robót 29.700,00 zł (dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Przemyślu). 

 

Obiekty cmentarnictwa wojennego na terenie Gminy Zarzecze 

1. Mogiła zbiorowa w miejscowości Zarzecze  

Pomnik jest mogiła mogiłą zbiorową, gdzie znajdują się zwłoki 162 ofiar II wojny światowej. 

Pomnik ten został wyremontowany w 2009 r. W trakcie remontu została zerwana stara płyta 

betonowa wraz pamiątkową tablicą. Na jej miejsce ułożono płyty granitowe o grubości 3 cm. 

Wymiary pomnika wynoszą 20 x 4 m. Wykonany został nowy obelisk z płyty granitowej  

z inskrypcjami wykonanymi z liter mosiężnych o treści „Tu spoczywają szczątki  

162 niezidentyfikowanych ofiar rozstrzelanych w latach 1942-1944 przez niemieckich 

okupantów. Cześć ich pamięci” oraz „Tu czekamy zmartwychwstania”. Przed pomnikiem 

został wykonany chodnik z kostki brukowej z obrzeżami. Obiekt otoczony jest stalowym 

ogrodzeniem z bramą wejściową. Stan ogrodzenia oceniany jako dobry. 

W roku 2019 na bieżąco przeprowadzano prace porządkowe i pielęgnacyjne.  
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2. Mogiła Karola Rolskiego w miejscowości Zarzecze  

Mogiła powstała w 1942 r. Jest mogiłą ziemną z elementów betonowych (lastryko)  

o wymiarach 1 x 2 m. Na obelisku widnieje tablica pamiątkowa z napisem „Ś.P. Karol Rolski 

lat 23 zamordowany przez hitlerowców. Pokój Jego duszy”. Ostatni remont tablicy 

pamiątkowej i pozostałych elementów betonowych wykonany został w 1995 r. Na bieżąco 

przeprowadzanie są prace porządkowe i pielęgnacyjne. 

3. Mogiła Tadeusza Zająca w miejscowości Siennów 

Nagrobek położony na terenie cmentarza rzymskokatolickiego w Siennowie.  Usytuowany  

w piątej alei od północy, jako 13 nagrobek od zachodniej granicy cmentarza. Nagrobek  

śp. Tadeusza Zająca – żołnierza Armii Krajowej, zastrzelonego przez cofających się Niemców, 

jako łącznika partyzantki polskiej.  

4. Pomnik w Zalesiu  

Pomnik został wybudowany w roku 1979 w centrum wsi Zalesie, znajduje się w pobliżu remizy 

OSP i Środowiskowego Domu Samopomocy. Pomnik ku czci siedmiu osób poległych  

w Zalesiu. Na pomniku znajduje się tablica z inskrypcją „Pamięć poległych za Polskę trwać 

będzie wiecznie. Podczas egzekucji hitlerowskiej w 1943 r. zginęli: Kędziora Władysław, 

Kędziora-Rogus Józefa, Kędziora Tadeusz, Jadam Bolesław, Mazur Józef, Mazur 

Władysław, Wlazło Maria. W 40-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Społeczeństwo 

Gminy Zarzecze.” 

5. Mogiła nieznanego żołnierza w Zarzeczu 

Mogiła położona na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Zarzeczu, w odległości około  

50 m na wschód od kościoła, 15 m na północ od pałacu i około 50 m od głównej bramy 

wjazdowej.  

 

5.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

 

Na terenie 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. 
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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. 

Środki techniczne jakimi dysponują to: 

- samochód dostawczy VW Transporter, 

- pompa szlamowa, 

- stacjonarny agregat prądotwórczy. 

System oczyszczania wody generuje odpad poprodukcyjny tzw. popłuczyny, na których zrzut 

posiadamy pozwolenie wodno prawne ważne do marca 2021r. Natomiast na pobór wód 

podziemnych posiadamy pozwolenie wodno prawne 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. Na dofinasowanie w/w 

inwestycji został złożony wniosek do Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

W 2019 r. usunięto 41 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 
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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 Oczyszczalni Ścieków w Zarzeczu wykonano remont sito piaskownika i prasy 

filtracyjnej osadu. Wymieniono kilka kosztownych urządzeń elektronicznych sterujących pracą 

całego systemu oczyszczania ścieków. Na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rzeki 

Mleczka posiadamy pozwolenie wodnoprawne ważne do marca 2021 r. W 2019 r. usunięto  

53 awarii sieci i przepompowni kanalizacyjnych. 

 

5.5 Gospodarka odpadami komunalnymi 

 

W 2019 roku Gmina Zarzecze kontynuowała działania związane z realizacją ustawy  

z  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W okresie od 1 stycznia 

2019 r. do 31 grudnia 2019 r. odbiór odpadów komunalnych (i ich zagospodarowanie)  

z i Mieszkaniowej w Jarosławiu, na podstawie zawartej umowy. 

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, , 

 Papier i makulatura, 

 Szkło bezbarwne i kolorowe,  

 Metale, 

 Opakowania wielomateriałowe, 

 Przeterminowane leki i chemikalia, 

 Zużyte baterie i akumulatory, 

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 Meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 Gruz budowlany, 

 Zużyte opony, 

 Odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone. 

Powyższe frakcje są gromadzone w kolorowych workach, gdzie: 

 Worek żółty – tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe 

 Worek niebieski – makulatura 
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 Worek zielony – szkło bezbarwne i  kolorowe  

 Worek brązowy – odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone. 

Systemem gospodarowania odpadami objęto:  6 041 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 1635 deklaracji. 

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.: 

537.999,96 zł. 

Miesięczna stawka w 2019 r. wynosiła 6,00 zł od osoby przy selektywnej zbiórce 

odpadów, natomiast w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów 12,00 zł od osoby. 

 

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w 2019r. 

 

Lp. Kod odpadów Nazwa 
Masa (Mg) 

2019 rok 

1 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 104,0 

2 15 01 07 Opakowania ze szkła 86,86 

3 20 01 01 Papier i tektura 6,4 

4 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 944,36 

5 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 56,70 

6 16 01 03 Zużyte opony 13,86 

7 17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek  

i remontów 
0,66 

8 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,08 

9 20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż wymienione  

w 20 01 33 
0,010 

10 
 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki 

 

2,004 

11 20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 

35 

2,224 

12 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 19,3 

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze 

 

USUWANIE AZBESTU 

 

W roku 2019 dzięki uzyskanym dotacjom z Narodowego oraz Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  odebrano od mieszkańców gminy 15,710 

ton wyrobów zawierających azbest, które zostały przekazane na wysypisko odpadów 

niebezpiecznych. Wyroby zawierające azbest odebrano z 9 nieruchomości znajdujących się na 

terenie gminy Zarzecze.  
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5.6 Ochrona środowiska 

 

Gmina oprócz ochrony wody i  powietrza realizuje  również zadania dotyczące  ochrony 

przyrody, ochrony zwierząt, ochrony gleb. W zabytkowych parkach  w Zarzeczu i Siennowie 

wykonywano prace pielęgnacyjne i konserwacyjne drzewostanu. W parku w Zarzeczu 

wysadzano na rabatach kwiaty które upiększają park. W ramach zadrzewień na gruntach mienia 

komunalnego wysadzono 200 sztuk drzewek. W okresie zimowym zakupiono karmę  

i dokarmiano zwierzynę leśną w parku  Siennowie. Do schroniska oddano 7 sztuk bezdomnych 

psów, przez mieszkańców zostało adoptowane 6 psów i 5 kotów. Biorąc pod uwagę,  

że podstawowym czynnikiem wpływającym na produkcję rolną jest gleba  w ubiegłym roku 

były przeznaczone  środki finansowe  na pobranie i wykonanie 152 próbek glebowych  na 

zawartość makro i mikroelementów. Wyniki prowadzonych badań w dalszym ciągu nie 

wykazują poprawy  stanu odczynu gleb. Bardzo dużo gleb jest kwaśnych, około  67  % użytków  

rolnych gminy 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 2019 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.  

 

5.7 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 

również propozycję harmonogramu wdrażania zaproponowanych działań oraz wskazuje na 

możliwe źródła ich finansowania. Określa sposób monitorowania redukcji CO2 oraz zużycia 
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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.  

 

5.8 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zarzecze 

 

Rada 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. 
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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: 

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 opiekuńczo- 

wychowawczymi. 

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 
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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 

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. 
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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. 

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 2019 w zależności od potrzeb 
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5.9 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. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Zarzeczu w terminie do 31 marca każdego roku przedstawia Radzie Gminy 

sprawozdanie z realizacji w/w Programu. Ocena realizacji programu dokonywana jest 

corocznie, obecne sprawozdanie zawiera realizację tego programu za rok 2019. Realizacja 

zadań została przedstawiona przez poszczególnych realizatorów programu. 

 

Sprawozdanie z realizacji za rok 2019 

Cel główny Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 -2020 to  

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. Zadania Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Sposób realizacji w roku 2019 

1) analiza sytuacji rodziny i 

środowiska rodzinnego oraz 

przyczyn kryzysu w rodzinie 

 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej,  

 

placówki 

oświatowe,  

 

 

 

- 55 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 

2) zapewnienie rodzinie 

przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczych pomocy i 

wsparcia asystenta rodziny  

 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

W 2019r. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Zarzeczu zatrudniony był asystent rodziny, który 

pracował z 6 rodzinami przeżywającymi trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

asystent na bieżąco kontaktował się z pracownikami 

socjalnymi, dyrektorami szkół. Trudności występujące 

w rodzinach objętych asystenturą były na bieżąco 

rozwiązywane i monitorowane. 

3) zapewnienie rodzinie 

przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczych dostępu do 

poradnictwa 

specjalistycznego 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, w 

tym Punkt 

Interwencji 

Kryzysowej 

 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

-placówki 

oświatowe 

- 7 rodzin 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 147 osób 

 

- rodziny były informowane o możliwości skorzystania 

z pomocy pedagoga szkolnego oraz kierowane do 
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Lp. Zadania Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Sposób realizacji w roku 2019 

 

 

 

Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz do Punktu 

Interwencji Kryzysowej działającym przy Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej, usługa psychologa  

w ramach projektu w szkołach na terenie gminy 

Zarzecze 

4) możliwość utworzenia 

placówki wsparcia 

dziennego, gdzie dziecko w 

ramach wsparcia rodziny 

może zostać objęte 

dodatkową opieką 

i wychowaniem  

Gmina Zarzecze -nie została utworzona placówka wsparcia dziennego 

5) objęcie rodziny 

przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-

wychowawczych pomocą 

rodziny wspierającej  

Wójt Gminy 

Zarzecze  

- nie była zgłaszana konieczność wsparcia rodzin 

z dziećmi pomocą rodziny wspierającej 

6) 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 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

-placówki 

oświatowe 

 

 

 

 

 

- Policja 

 

 

- służba zdrowia 

 

20 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 

 

5 rodzin z nieletnimi dziećmi było objętych nadzorem 

policji,  

 

- 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 

monitorowana była 1 rodzina z dzieckiem przez 

pracowników służby zdrowia 

7) kontynuowanie 

specjalistycznego wsparcia 

w formie specjalistycznych 

usług opiekuńczych  

-Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

- 8 rodzin z dziećmi objętych było wsparciem w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi  

8) aktywizacja zawodowa 

rodzin z dziećmi  

z problemem bezrobocia 

 

-Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

 

 

-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 

Sposób realizacji w roku 2019 

-Powiatowy 

Urząd Pracy 

- na koniec roku 2019r. zarejestrowanych osób z terenu 

gminy Zarzecze w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Przeworsku było 575, w tym 274 kobiet  

- w tym 117 osoby z prawem do zasiłku, w tym 57 

kobiet,  

Źródło: GOPS w Zarzeczu 

 

2. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, w szczególności 

poprzez: 

Lp. Zadania Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Sposób realizacji w roku 2019 

1) monitorowanie rodzin z 

dziećmi zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

przez pracowników socjalnych 

lub asystentów rodzinnych, 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej,  

  

11 rodzin z dziećmi objętych zostało monitoringiem 

przez pracowników socjalnych, nawiązywana była stała 

współpraca z asystentem rodziny,  

2) zachęcanie dzieci z rodzin 

wieloproblemowych do 

uczestnictwa w koloniach, 

półkoloniach, oazach  itp. 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

 

 

Gminna 

Komisja 

Rozwiązywani

a Problemów 

Alkoholowych 

(współfinanso- 

wanie zadań) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej uczestniczyło w kolonii w Rzucewie, koszt 

był finansowany przez Kuratorium Oświaty  

w Rzeszowie, dzieci zostały wytypowane przez 

pracowników socjalnych, 

    

- zorganizowanie i sfinansowanie dla dzieci z rodzin 

uzależnionych wypoczynku letniego z programem 

profilaktycznym - udział  w kolonii profilaktycznej 

terenu gminy Zarzecze 

- organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, 

organizacja imprez, zabaw, konkursów, zajęć 

sportowych promujących trzeźwy styl życia i świat bez 

przemocy, w tym doposażenie placówek i instytucji 

zapewniających realizację tego zadania w materiały  

i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć  

- organizacja ferii zimowych w gminie Zarzecze: 

wyjazd na narty do Puław – 34 uczniów, wyjazd do 

FLY PARK w Rzeszowie oraz do kina – 165 uczniów, 

wyjazd do Bajlandii do Przeworska oraz do kina – 130 

uczniów, wyjazd na lodowisko do Jarosławia  

i Białobrzeg – 54 uczniów, wyjazd na basen do 

Jarosławia – 46 uczniów oraz warsztaty mydlarskie – 

48 osób, turniej piłki nożnej Dzikich Drużyn – 6 drużyn, 

zajęcia dla dzieci robienie koszulek – 90 dzieci, gry  

i zabawy na świeżym powietrzu – 20 dzieci, warsztaty 

wykonania magnesów  - 90 dzieci, turniej gier 

zręcznościowych – 20 dzieci, bal karnawałowy – 

30dzieci, gry i zabawy ruchowe – 20 dzieci, turniej 

FIFA na X-boksie – 50 osób 

Podczas warsztatów, zajęć i wyjazdów były 

prowadzone pogadanki nt. trzeźwego stylu życia 

wolnego od alkoholu i używek. 
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Lp. Zadania Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Sposób realizacji w roku 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne instytucje 

(KRUS, 

Centrum 

Kultury, 

placówki 

oświatowe, 

parafie) 

- organizacja Gminnego Dnia Dziecka – Postaw na 

rodzinę, w którym udział wzięło ok. 500 dzieci  

i młodzieży, podczas imprezy zapewniono wiele 

atrakcji, jak również rozdawano ulotki profilaktyczne 

- 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/1 osoba/; dofinansowanie 

wyżywienia dla uczestników VII Pielgrzymki 

Rowerowej z Zarzecza do Tuligłów /50 osób/; 

dofinansowanie kolonii letniej dla dzieci i młodzieży do 

16 roku życia w miejscowości Rajskie /26 dzieci/; 

dofinansowanie kolonii dla dzieci i młodzieży do 16 

roku życia w miejscowości Chłapowo  

k. Władysławowa organizowanej przez Krajową Radę 

Izb Rolniczych w której udział wzięło 27 dzieci. 

dofinansowanie wyjazdu w Finale Futsalowej 

Podkarpackiej Ligi Mistrzów w Cmolasie, 

dofinansowanie części kosztów poniesionych na 

wynajęcie autokaru przez Uczniowski Klub Sportowy 

„Koliber”, dofinansowanie wyjazdu na rekolekcje do 

Ośrodka Rekolekcyjnego „Nadzieja” Wybrzeże  

k. Dubiecka 

 

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 

3) zachęcanie dzieci do 

aktywnego spędzania czasu 

wolnego organizowanego 

przez placówki oświatowe, 

kulturalne, parafie i inne 

placówki 

oświatowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

- w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach dzieci 

uczestniczyły w półkolonii letniej w okresie 

wakacyjnym organizowanym przez Gminę Zarzecze  

i KRUS – ok 6 uczniów, udział dzieci w wypoczynku 

zimowym w okresie ferii organizowanych przez Gminę 

Zarzecze – wyjazd na lodowisko – 14 uczniów, wyjazd 

do kina i Sali zabaw ,,Korona”  - wyjazd 20 uczniów, 

wyjazd na narty do Puław – 2 uczniów, wyjazd do 

FlyParku – 30 uczniów 
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Lp. Zadania Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Sposób realizacji w roku 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum 

Kultury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminna 

Biblioteka 

Publiczna w 

Zarzeczu 

 

Gminny 

Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji 

 

 

 

 

 

organizacja festynu rodzinnego /cała społeczność 

szkolna i lokalna, organizacja Pikniku Rodzinnego 

,,Święto pieczonego ziemniaka/ – ok 90 uczniów, 

zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności uczniów – 

12 uczniów, zajęcia sportowe w ramach SKS – 16 

uczniów,  

- 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 

- w Szkole Podstawowej w Maćkówce – zachęcanie 

uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego  bez 

alkoholu, papierosów i używek, uczniowie   

uczestniczyli w dyskotekach szkolnych. wycieczkach 

klasowych, rajdach i ogniskach oraz imprezach 

integracyjnych 

 

w 2019r były organizowane następujące formy 

wypoczynku: noworoczny koncert świąteczny – 80 

osób, gminny konkurs kolęd i pastorałek -110 osób, 

ferie z Centrum Kultury w Zarzeczu – 250 0sób, 

spotkanie laureatów szczebla wojewódzkiego konkursu 

plastycznego,, zapobiegajmy pożarom” -90 osób, 

,,cudze chwalicie swego nie znacie” – koncert pieśni 

polskich w hołdzie Stanisławowi Moniuszce – 50m 

osób, koncert uczniów ogniska muzycznego – 80 osób, 

projekt pt. ,,noc świętojańska z ekonomią społeczną” – 

300 osób, powitanie wakacji z gminą Zarzecze – 800 

osób, wakacje z Centrum Kultury i Biblioteką – 40 

osób, Dni gminy Zarzecze – 2.500 osób, obchody 200-

lecia  powstania Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu – 

1.200 osób, wieczór patriotyczny – 80 osób 

 

120 rodzin z dziećmi uczestniczyło w różnych formach 

aktywnego spędzania czasu wolnego 

 

 

 

Ferie zimowe z GOSiRem – turnieje i rozgrywki dla 

dzieci i młodzieży z rodzicami – 10 rodzin, rozgrywki 

amatorskiej ligi piłki halowej – 10 rodzin, turniej tenisa 

stołowego 10 rodzin, turniej piłki siatkowej o Puchar 

Przewodniczącej Rady Gminy Zarzecze – 10 rodzin, 

pielgrzymka rowerowa do Tuligłów 20 rodzin, Dzień 

Dziecka  w ramach imprezy odbył się festyn dla dzieci 

i młodzieży z terenu gminy Zarzecze – 30 rodzin, Dzień 

sportu na orliku – turniej piłki nożnej dla szkół 
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Lp. Zadania Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Sposób realizacji w roku 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

parafie 

podstawowych – 20 rodzin, sportowe dni gminy 

Zarzecze – rozgrywki piłki nożnej, siatkowej i plażowej 

oraz bieg uliczny Zarzecze na 5 – 60 rodzin, Jesienny 

rajd rowerowy szlakiem gminy Zarzecze – 20 rodzin, 

turnieje badmintona organizowane przy współpracy  

ze stowarzyszeniem sportowym Badminton Zarzecze - 

30 rodzin, turnieje piłki nożnej organizowane przy 

współpracy z Gminną Akademią Piłkarską – 40 rodzin 

 

prowadzenie oazy dla dzieci i młodzieży, 

organizowanie wycieczek, pielgrzymek, prowadzenie 

zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży  

4) wspieranie i promocja 

inicjatyw lokalnych w zakresie 

wsparcia rodziny i dzieci 

Gmina 

Zarzecze  

- udział rodzin z dziećmi w konkursie 

,,Bożonarodzeniowe ozdoby świąteczne”- wpłynęło ok. 

80 prac,  w imprezie ,,Dni Zarzecza 2019” 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, 215 rodzin, w tym osób 574 osób.  

- od 1.09.2014r. w gminie Zarzecze funkcjonuje 

Publiczne Przedszkole przeznaczone dla 25 dzieci, 

które jest czynne od 630 do 1630, od września do 

grudnia 2019 utworzono 2 oddział, od roku 2019 

funkcjonowały 2 oddziały przeznaczone dla 50 dzieci 

- na terenie gminy Zarzecze funkcjonuje Ognisko 

Muzyczne, zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone 

są w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu – w zajęciach w 

roku 2019 uczestniczyło ok 20 dzieci, które uczą się gry 

m.in. na pianinie, gitarze oraz uczęszczają na lekcje 

śpiewu 

- na terenie gminy Zarzecze funkcjonuje  

6 niepublicznych punktów przedszkolnych 

prowadzonych przez Instytut Komeńskiego sp. z o.o. 

komandytowa w Warszawie, gdzie w roku 2019r. 

najwięcej dzieci było w m-cach marcu – kwietniu 

2019r. – 101 dzieci, od września 2019r. funkcjonuje  

5 oddziałów , gdzie we wrześniu 2019r. było 74 dzieci 

- na terenie gminy Zarzecze funkcjonuje Żłobek 

Publiczny do którego uczęszcza 16 dzieci, czynny od 

630 do 1630 

Źródło: GOPS w Zarzeczu 

 

3. Zapobieganie uzależnieniom od środków psychoaktywnych, w szczególności 

poprzez: 

Lp. Zadania Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Sposób realizacji w roku 2019 

1) profilaktykę, edukację oraz 

wczesną interwencję w 

placówki 

oświatowe,  

Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
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Lp. Zadania Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Sposób realizacji w roku 2019 

rodzinach zagrożonych 

uzależnieniami  

Policja 

 

  

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: 

- 6 programów profilaktycznych z edycji WIOSNA  

tj. w 4 szkołach na terenie Gminy Zarzecze: 

a)  Zespół Szkół w Zarzeczu- 2 klasy- program „Zośka 

w opałach” łączna liczba uczniów 30 

b) Szkoła Podstawowa w Siennowie- program „ 

W lustrze”- 20 uczniów 

c)  Szkoła Podstawowa w Maćkówce – 2 klasy- 

program „Kronika przypadków Krasnoludka 

Nieśmiałka”- łączna liczba uczniów 21. 

d) Szkoła Podstawowa w Żurawiczkach- program 

„Kranika Przypadków Krasnoludka Nieśmiałka”  

10 uczniów. 

Łączna liczba uczniów biorących udział w programach 

profilaktycznych: 81  

- sfinansowanie przeprowadzenia: 2 spektakli 

profilaktycznych dla uczniów z terenu gminy Zarzecze 

tj.   

 w Szkole Podstawowej w Maćkówce pt. 

Ciamajda,  

 w Szkole Podstawowej w Siennowie pt.  

Moja historia 

- sfinansowanie warsztatów dla uczniów: 

 w Szkole Podstawowej w Siennowie pt. Agresja  

i przemoc rówieśnicza- panuję nad emocjami 2h dla 

uczniów, oraz prelekcji pt. Agresja wobec rodzica  

i rówieśników- jak skutecznie reagować 1 h- szkolenie 

dla rodziców. 

- sfinansowanie ogólnopolskiego programu 

dydaktyczno kulturalnego w ramach programu 

edukacyjnego „Trzeźwość na co dzień” oraz spektaklu 

„Odnaleźć siebie” 

- sfinansowanie warsztatów profilaktycznych „Znajdź 

pomysł na siebie” w Szkole Podstawowej  

w Żurawiczkach oraz w Zespole Szkół w Zarzeczu, 

Zespołu Szkół w Zarzeczu im. Wincentego Witosa  

w Zarzeczu.  

Realizacja projektu „ Dowiedz się i działaj”  

- uczestnictwo w programie Archipelag Skarbów – 136 

osób 

- warsztaty socjoterapeutyczne 10 osób,  

- spektakle  profilaktyczne –w 6 szkołach (Gadająca 

niespodzianka, Ciamajda, Wyzwanie) 

- zajęcia Alfa StreetFight – 40 uczestników  

- zajęcia z robotyki – 20 uczestników  
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Lp. Zadania Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Sposób realizacji w roku 2019 

- wsparcie psychologa – 50 h w 6 szkołach na terenie 

gminy Zarzecze 

- sfinansowanie ogólnopolskiego programu 

dydaktyczno kulturalnego w ramach programu 

edukacyjnego „Trzeźwość na co dzień”  

- zakup dwumiesięcznika Bez Toastu 

- zakup poradnika „Jak uchronić dziecko od alkoholu?” 

- usługa psychologiczna dla rodzin z problemem 

alkoholowym- 5 h w 2 rodzinach  

- warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży  

z terenu gminy Zarzecze gdzie występuje zjawisko 

przemocy tj.  10 spotkań – 2h łącznie 20 h 

Źródło: GOPS w Zarzeczu 

 

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

Lp. Zadania Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Sposób realizacji w roku 2019 

1) koordynacja działań przez 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, w tym bieżąca 

współpraca podmiotów 

podejmujących różnorodne 

działania na rzecz dzieci i 

młodzieży  

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

 

  

-w roku 2019 w 8 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 2019 w 33 rodzinach prowadzona była 

procedura ,Niebieskiej  Karty”,  

2) współpraca członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego i grup 

roboczych w ramach realizacji 

Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej / 

Zespół 

Interdyscyplin

arny ds. 

Przeciwdziała

nia Przemocy 

- odbywały się w ciągu 2019r posiedzenia grup 

roboczych w sprawie rodzin z dziećmi u których została 

założona ,,Niebieska 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, 

 

Źródło: GOPS w Zarzeczu 

 

5. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny: 

Lp. Zadania Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Sposób realizacji w roku 2019 

1) zapewnienie pomocy 

materialnej i rzeczowej 

rodzinom w ramach ustawy o 

pomocy społecznej, między 

innymi poprzez przyznawanie 

zasiłków 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

 

  

- dla 49 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” 

-88 rodzin z dziećmi otrzymało  paczki żywnościowe 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 

2) finansowanie wydatków 

związanych z dożywianiem 

dzieci, szkół podstawowych i 

gimnazjalnych, jak również 

ponadgimnazjalnych w formie 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

55 dzieci z terenu gminy Zarzecze objętych było 

dożywianiem w szkole w formie gorącego posiłku 
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Lp. Zadania Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Sposób realizacji w roku 2019 

gorących posiłków na terenie 

placówek oświatowych, 

placówki 

oświatowe 

 

- wydawano posiłki dla uczniów, którzy korzystali  

z dofinansowania do dożywiania  

3) 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 

 w roku 2019 nie była prowadzona akcja ,,Pomóż 

dzieciom przetrwać zimę” 

4) możliwość skorzystania z 

Banku Rzeczy Używanych – 

odzież, obuwie, meble, sprzęt 

AGD (w przypadku 

nieodpłatnego przekazania) 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

4 rodziny z terenu gminy Zarzecze  skorzystały  

z Banku Rzeczy Używanych tj. przekazano  

2 wersalki, fotel, szafki, meble kuchenne oraz 

przekazano odzież dla uczestników ŚDS, 

w roku 2019 - 2 rodziny skorzystały również  

ze wsparcia w ramach Szlachetnej Paczki, w tym 

jedna rodzina z dziećmi 

5) pomoc w formie stypendiów 

szkolnych 

 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

- dla 121 uczniów zostało przyznane stypendium 

szkolne oraz 1 rodzina otrzymała zasiłek szkolny 

6) pomoc w formie wyprawki 

szkolnej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

 pomoc w formie wyprawki otrzymało 7 uczniów z 

Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu 

Źródło: GOPS w Zarzeczu 

 

6. Wsparcie rodzin z dziećmi do lat 5, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

Lp. Zadania Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Sposób realizacji w roku 2019 

1) wsparcie rodzin z dziećmi do 

lat 5, poprzez pracę animatorek 

w miejscu zamieszkania danej 

rodziny 

Fundacja Rozwoju Dzieci 

im. Jana Amosa 

Komeńskiego 

w Warszawie w 

porozumieniu z Gminą 

Zarzecze  

- projekt realizowany w latach 2015-2016 

2) prowadzenie zorganizowanych 

zajęciach edukacyjno-

rozwojowych dla dzieci i ich 

rodziców, 

 

Fundacja Rozwoju Dzieci 

im. Jana Amosa 

Komeńskiego 

w Warszawie w 

porozumieniu z Gminą 

Zarzecze 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

placówki oświatowe 

 

projekt realizowany w latach 2015-2016) 

Źródło: GOPS w Zarzeczu 
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Należy stwierdzić, że zadania zawarte w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 

2018-2020 w roku 2019 zostały zrealizowane. W związku z powyższym można uznać, że został 

osiągnięty cel główny w/w Programu, czyli wypracowano spójny system opieki nad dzieckiem 

i rodziną w Gminie Zarzecze, poprzez realizację celów szczegółowych. Sprawozdanie zostało 

sporządzone na podstawie przesłanej dokumentacji przez instytucje zaangażowane w realizację 

w/w programu. 

 

5.10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w gminie Zarzecze na rok 2019  

 

Realizowane zadania: 

1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu: 

- zwrot kosztów przejazdu do Poradni Leczenia Uzależnień w Przeworsku dla 1 osoby  

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 do Ełku- 5 dzieci  

- usługa psychologiczna dla rodzin z problemem alkoholowym- 5 h w 2 rodzinach  

- warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zarzecze gdzie występuje 

zjawisko przemocy tj.  10 spotkań x 2h łącznie 20 h 

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 3 spektakli profilaktycznych i 6 programów profilaktycznych  

dla uczniów w szkołach z terenu gminy Zarzecze,  

- sfinansowanie warsztatów dla uczniów w Szkole Podstawowej w Siennowie pt. Agresja  

i przemoc rówieśnicza- panuję nad emocjami 2h dla uczniów, oraz prelekcji pt. Agresja wobec 

rodzica i rówieśników- jak skutecznie reagować 1 h- szkolenie dla rodziców. 

- sfinansowanie ogólnopolskiego programu dydaktyczno kulturalnego w ramach programu 

edukacyjnego „Trzeźwość na co dzień” oraz spektaklu „Odnaleźć siebie” 

- sfinansowanie warsztatów profilaktycznych „Znajdź pomysł na siebie” w Szkole 

Podstawowej w Żurawiczkach oraz w Zespole Szkół w Zarzeczu, Zespole Szkół w Zarzeczu 

im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. 

- zakup dwumiesięcznika Bez Toastu 

- zakup poradnika „Jak uchronić dziecko od alkoholu” 

- 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 
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w Mistrzostwach Świata Karate Kyokushin/1 osoba/; dofinansowanie do VII Pielgrzymki 

Rowerowej z Zarzecza do Tuligłów /50 osób/; dofinansowanie kolonii letniej dla dzieci  

i młodzieży do 16 roku życia w miejscowości Rajskie /26 dzieci/; dofinansowanie kolonii dla 

dzieci i młodzieży do 16 roku życia w miejscowości Chłapowo k. Władysławowa 

organizowanej przez Krajową Radę Izb Rolniczych w której udział wzięło 27 dzieci. 

- dofinansowanie do nagród dla uczestników: Turnieju Piłki Halowej Ruchu Światło-Życie 

Archidiecezji Przemyskiej, XXV Mikołajkowego Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej 

w Zarzeczu, loterii fantowej organizowanej w ramach Dnia Otwartego Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II w Zarzeczu; IV Konkursu- Interdyscyplinarnego Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana 

Pawła II Diecezji Przemyskiej, konkursu „Polska Moja Ojczyzna- przeszłość i teraźniejszość”, 

w Powiatowym Finale Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, konkursów i zabaw 

sportowych w ramach Pikniku Rodzinnego w Kisielowie, w Międzyszkolnym Konkursie 

Wiedzy o Zdrowiu zorganizowanym przez Zespół Szkół w Zarzeczu; w konkursie „Źródło 

mojej mocy to rodzina bez przemocy; w Festynie w Żurawiczkach, ze szkół podstawowych 

uczestniczących w Finale Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, dofinansowanie 

wpisowego w VII Finale Futsalowej Podkarpackiej Ligi Mistrzów w Cmolasie, dofinansowanie 

wyjazdu na rekolekcje do Ośrodka Rekolekcyjnego „Nadzieja” Wybrzeże k. Dubiecka 

- współorganizacja ferii zimowych, w tym dofinansowanie wyjazdów:  na narty do Puław - 34 

dzieci, na basen w Jarosławiu 46 uczniów, na lodowisko do Jarosławia i Białobrzeg 54 uczniów, 

do Bajlandii w Przeworsku i kina na film pt. Ralf Demolka w internecie - 130 uczniów, do Fly 

Parku w Rzeszowie oraz do Multikina na film pt. O psie, który wrócił do domu, oraz Mia  

i biały lew 165 uczniów,  dofinansowanie warsztatów mydlarskich 48 dzieci, dofinansowanie 

warsztatów wykonywania koszulek - 90 dzieci, dofinansowanie warsztatów robienia 

magnesów - 90 dzieci, dofinansowanie do balu karnawałowego w którym wzięło udział  

- 30 dzieci,  

- współorganizacja Gminnego Dnia Dziecka- Postaw na rodzinę w roku 2019r.-  w tym usługa 

cateringowa  

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych:  

- dofinansowanie indywidualnych rekolekcji trzeźwościowych, w rekolekcjach 

trzeźwościowych w  Przemyślu udział wzięła 1 osoba 

- 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 2019r., które odbywały się 1 raz w miesiącu, kontrola 3 punktów 

sprzedaży  napojów alkoholowych,  

- kierowanie do sądu wniosków o przymusowe leczenie w stosunku do osób, które odmówiły 

dobrowolnego leczenia, bądź je przerwały 17 osób oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia 

badań w przedmiocie uzależnienia przeprowadzanych przez 2 specjalistów, którzy przebadali 

14 osób, skierowano 5 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 02.01.2019r. 

Kwota – 69 897,39zł: 
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Źródło: GOPS w Zarzeczu 

 

5.11 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 

 

Sprawozdanie za rok 2019: 

a) prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców – 4 programy 

profilaktyczne realizowane w Zespole Szkół w Zarzeczu, w Szkole Podstawowej 

w Żurawiczkach, w Szkole Podstawowej w Maćkówce oraz w Szkole Podstawowej 

w Siennowie o tematyce narkomanii i dopalaczy.   

b) sfinansowanie przeprowadzenia 2 spektakli profilaktycznych dla uczniów z terenu gminy 

Zarzecze przez Teatr Kurtyna z Krakowa w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach  

pt. Wyzwanie, oraz w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa – Więzy krwi, zakup 

poradnika pt. Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego 

Kwota wydatkowana 3.268,48 zł  

 

5.12 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 przemocy w rodzinie, 
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 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. 

Sprawozdanie za rok 2019 

Zadania programu:  

1. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI)  

Zespół funkcjonował przez cały 2019 r., zmieniał się jego skład osobowy tj. zmieniła się 

osoba reprezentująca Szkołę Podstawową w Żurawiczkach, Komisariat Policji  

w Kańczudze,  

W skład ZI wchodzi łącznie 13 członków, tj.: 2 osoby reprezentujące pomoc społeczną – 

kierownik i pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu,  

5 osób reprezentujących oświatę – dyrektorzy z poszczególnych szkół oraz pedagog,  

2 osoby, przedstawiciele służby zdrowia – pielęgniarka i higienistka szkolna, 1 osoba – 

kurator sądowy, 1 osoba – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kańczudze, 1 osoba 

– członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Zarzeczu, 1 osoba – prezes Stowarzyszenia Przeworsk Powiat Bezpieczny.  

W ramach pracy ZI odbyły się 4 posiedzenia w terminach: 20.03.2019r., 12.06.2019r., 

25.09.2019r. oraz 11.12.2019r.  

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 

„Niebieskie Karty”  

W roku 2019 realizowano projekt pn. „Dowiedz się i działaj” finansowany ze środków 

publicznych, który realizowany był w ramach rządowego „Programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na 

lata 2018 - 2020”. W ramach projektu zorganizowano zajęcia psychologiczne (w 6 szkołach 

na terenie gminy Zarzecze łącznie dla 285 dzieci), zajęcia Alfa Street Fight (w 2 szkołach 

w Żurawiczkach dla 20 uczniów oraz w Zespole Szkół w Zarzeczu dla 20 uczniów), 

warsztaty mobilne z robotyki (w 2 szkołach w Żurawiczkach dla 10 dzieci oraz w Zespole 

Szkół w Zarzeczu dla 10 uczniów), Archipelag Skarbów (w 4 szkołach łącznie dla  

181 uczniów), warsztaty socjoterapetyczne dla 10 dzieci oraz widowiska profilaktyczne dla 
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dzieci prezentowane przez Teatr Kurtyna z Krakowa w 6 szkołach na terenie gminy 

Zarzecze. 

 

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 realizacja zadań w roku 2019 

Diagnozowanie problemu przemocy w 

rodzinie, 

 

Do Przewodniczącej ZI wpłynęły 35 Niebieskie Karty  

w tym: 

- 26 założone przez policję 

- 8 założonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Zarzeczu 

- 1 założona przez Oświatę. 

Liczba nowo utworzonych w 2019 r. grup roboczych: 27 

- liczba pracujących w 2019 r. grup roboczych: 41 

- liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy  

w rodzinie: 38 

- liczba osób stosujących przemoc w rodzinie: 33 

podejmowanie działań w środowisku 

zagrożonym przemocą w rodzinie, 

 

- wizyty w rodzinach, rozmowa, informacja  

o możliwości skorzystania z pomocy specjalistów w Punkcie 

Interwencji Kryzysowej w Zarzeczu (PIK) oraz 

przekazywanie harmonogramu pracy  

w PIK, informacja o grupie wsparcia Al-Anon  

w Przeworsku, kontakt z dzielnicowym, pracownikami 

oświaty, asystentem rodziny w rodzinach dotkniętych 

przemocą; 

- monitorowanie przez szkoły sytuacji uczniów, których 

rodziny są lub były objęte procedurą „Niebieskie Karty”;   

- prowadzenie rozmów mających charakter wsparcia dla 

uczniów dotkniętych przemocą w rodzinie; 

- podejmowanie problematyki przemocy w rodzenie przez 

wychowawców w czasie godzin wychowawczych i 

pokazywanie sposobów przeciwdziałania przemocy; 

- informowanie o możliwości skorzystania z pomocy 

pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej w Przeworsku.  

 podejmowanie działań interwencyjnych w 

oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, 

 

- Działania podejmowane były na bieżąco w każdej sytuacji, 

kiedy wymagały tego okoliczności sprawy. 

Założonych zostało 35 Niebieskich Kart w tym: 

- 26 założone przez policję; 

- 8 założonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Zarzeczu; 

- 1 założona przez pracownika Oświaty. 

opracowanie i realizacja planu pomocy w 

indywidualnych przypadkach, 

W ramach prac Grup Roboczych: 

- opracowywano plany pomocy rodzinom  

i osobom wypełniając Niebieską Kartę cz. C - dla 12 osób 

 

inicjowanie działań w stosunku do osób 

stosujących przemoc w rodzinie, m. in. 

rozmowy, udzielanie informacji nt. programów 

- policja przeprowadziła 9 interwencji, w których świadkami 

były dzieci; 
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OPIS ZADANIA realizacja zadań w roku 2019 

korekcyjno-edukacyjnych, kierowanie 

wniosków o obowiązek podjęcia leczenia 

odwykowego w związku z nadużywaniem 

alkoholu, 

 

- w 6 przypadkach policja prowadziła postępowanie  

o znęcanie z art. 207 KK w tym 2 zakończone aktem 

oskarżenia; 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w gminie Zarzecze przeprowadziła rozmowy 

z 8 osobami, w rodzinach w których prowadzona była 

procedura Niebieskiej Karty; 

- 2 osoby podjęły zobowiązanie utrzymania abstynencji; 

- 1 osoba uczestniczyła w Rekolekcjach Trzeźwościowych w 

Przemyślu; 

- w przypadku 1 osoby – Gminna Komisja  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w gminie Zarzecze skierowała 

pismo do Sądu o ponowne wyznaczenie terminu rozpoczęcia 

leczenia odwykowego; 

- 5 osób podjęło terapię w Poradni Leczenia Uzależnień w 

Przeworsku; 

- 5 osób zostało przebadanych przez biegłych i uzyskało 

opinię psychiatryczno-psychologiczną w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu;  

- 4 osoby zostało skierowanych do Sądu celem orzeczenia 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

zapewnianie osobom dotkniętym przemocą w 

rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

- baza ośrodków wsparcia znajduje się w „Procedurach 

postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych 

związanych z przemocą w rodzinie”, które są w posiadaniu 

członków ZI. 

monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych 

przemocą w rodzinie 

Kuratorzy sądowi prowadzili 28 spraw: 

- w 6 sprawach dozór kuratora prowadzony był w związku ze 

skazaniem za przestępstwo znęcania się nad rodziną,  

- w 10 sprawach kuratorzy rodzinni nadzorowali 

wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców nad 

małoletnimi dziećmi na skutek ograniczenia władzy 

rodzicielskiej poprzez poddanie jej wykonywania nadzorowi 

kuratora sądowego. 

dokumentowanie działań podejmowanych 

wobec rodzin dotkniętych przemocą oraz 

efektów tych działań 

- w ramach prac Grup Roboczych w 2019 r. założono 27 

teczek oraz prowadzono dokumentację; 

- prowadzono działania wobec rodzin, gdzie procedura 

Niebieskiej Karty rozpoczęła się w roku 2018r. lub wcześniej 

- 14 rodzin 

kontynuacja działalności Punktu Interwencji 

Kryzysowej w Zarzecze  (wsparcie 

psychologiczne, prawne)  

- pomoc psychologiczną udzielono w 2019r 1 rodzinie z 

problemem przemocy  

- z bezpłatnej pomocy prawnika rodziny objęte procedurą 

mogą skorzystać w Urzędzie Gminy  

w Zarzeczu 1 x w tygodniu  

- rozpowszechnianie informacji o możliwości korzystania z 

bezpłatnej pomocy specjalistów 

Źródło: GOPS w Zarzeczu 
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3. Zmiana postawy mieszkańców (dzieci, młodzieży i dorosłych) wobec przemocy  

w rodzinie poprzez działania informacyjno - edukacyjne. 

 

OPIS ZADANIA realizacja zadań w roku 2019 

rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych 

(broszur, ulotek, plakatów itp.) o tematyce przemocy 

wśród lokalnej społeczności, 

 

- rozpowszechnienie ulotek nt. przemocy  

nt. przemocy,  uzależnień w szkołach i ośrodkach 

zdrowia z terenu gminy Zarzecze przez instytucje 

wchodzących w skład Zespołu interdyscyplinarnego, 

jak również podczas Gminnego Dnia Dziecka  

- 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. 

dostarczanie informacji o instytucjach i ośrodkach 

udzielających pomocy ofiarom przemocy, 

- informacje na tablicy ogłoszeń dot. PIK, Ośrodka 

Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, Pomocy 

Psychologicznej i Pedagogicznej, 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. 

umieszczanie informacji na stronie internetowej UG 

Zarzecze, przygotowywanie artykułów do lokalnej 

gazety, 

na bieżąco przez cały rok – GOPS – wg potrzeb. 

 

przekazywanie informacji podczas sesji Rady 

Gminy, spotkań rodziców w szkołach itp. 

na bieżąco przez cały rok – GOPS. 

prowadzenie kampanii wśród dzieci i młodzieży w 

zakresie propagowania zachowań nieagresywnych 

(m. in. programy profilaktyczne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy profilaktyczne sfinansowane w ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki   

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  

- 6 programów profilaktycznych z edycji WIOSNA tj. 

w 4 szkołach na terenie Gminy Zarzecze: 

a)  Zespół Szkół w Zarzeczu- 2 klasy- program „Zośka 

w opałach” łączna liczba uczniów 30 

b) Szkoła Podstawowa w Siennowie- program „ 

W lustrze”- 20 uczniów 

c)  Szkoła Podstawowa w Maćkówce – 2 klasy- 

program „Kronika przypadków Krasnoludka 

Nieśmiałka”- łączna liczba uczniów 21. 

d) Szkoła Podstawowa w Żurawiczkach- program 

„Kranika Przypadków Krasnoludka Nieśmiałka”  

10 uczniów. 
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Łączna liczba uczniów biorących udział  

w programach profilaktycznych: 81  

- sfinansowanie przeprowadzenia: 2 spektakli 

profilaktycznych dla uczniów z terenu gminy 

Zarzecze tj.   

 w Szkole Podstawowej w Maćkówce  

pt. Ciamajda,  

 w Szkole Podstawowej w Siennowie  

pt. Moja historia 

- sfinansowanie warsztatów dla uczniów: 

 w Szkole Podstawowej w Siennowie pt. Agresja  

i przemoc rówieśnicza- panuję nad emocjami 2h dla 

uczniów, oraz prelekcji pt. Agresja wobec rodzica  

i rówieśników- jak skutecznie reagować 1 h- 

szkolenie dla rodziców. 

- sfinansowanie ogólnopolskiego programu 

dydaktyczno kulturalnego w ramach programu 

edukacyjnego „Trzeźwość na co dzień” oraz 

spektaklu „Odnaleźć siebie” 

- sfinansowanie warsztatów profilaktycznych „Znajdź 

pomysł na siebie” w Szkole Podstawowej  

w Żurawiczkach oraz w Zespole Szkół w Zarzeczu, 

Zespołu Szkół w Zarzeczu im. Wincentego Witosa w 

Zarzeczu.  

Realizacja projektu „ Dowiedz się i działaj”  

- uczestnictwo w programie Archipelag Skarbów – 

136 osób 

- warsztaty socjoterapeutyczne 10 osób,  

- spektakle  profilaktyczne –w 6 szkołach (Gadająca 

niespodzianka, Ciamajda, Wyzwanie) 

- zajęcia Alfa StreetFight – 40 uczestników  

- zajęcia z robotyki – 20 uczestników  

- wsparcie psychologa – 50 h w 6 szkołach na terenie 

gminy Zarzecze 

W Szkole Podstawowej w Żurawiczkach prowadzone 

były zajęcia: 

- w klasie VII „Jak zapobiegać nieporozumieniom” – 

w którym łącznie wzięło udział 14 uczniów z klasy 

VII oraz pedagog szkolny. 

-  w klasie VII „Poszerzamy nasze umiejętności  

z zakresu komunikacji” – w którym łącznie wzięło 

udział 14 uczniów z klasy VII oraz pedagog szkolny. 

- w klasie VIII Postawy wobec przemocy 

rówieśniczej” w którym łącznie wzięło udział  

7 uczniów oraz pedagog szkolny  

- w klasie II „Rozwiązujemy konflikty bez przemocy” 

w którym łącznie wzięło udział 11 uczniów oraz 

pedagog szkolny. 

W Szkole Podstawowej w Maćkówce: 

- przeprowadzono pogadanki w klasie VII i VIII  

z policjantem z Komendy Policji w Kańczudze na 
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temat konsekwencji prawnych wynikających  

ze stosowania przemocy fizycznej i psychicznej 

wobec drugiej osoby oraz odpowiedzialności karnej,  

w których łącznie wzięło udział 44 uczniów, pedagog 

szkolny oraz dzielnicowy z Komendy Policji  

w Kańczudze.  

- spotkanie z policjantką z Wydziału Prewencji 

Wojewódzkiej Komendy Policji w Rzeszowie na 

temat cyber zagrożeń, na które narażeni są młodzi 

internauci – łącznie 43 uczniów z klas IV-VII, 

pedagog szkolny, nauczyciele. 

- przeprowadzono zajęcia w klasach II i III pn. 

„Uśmiech może zmienić świat” w których łącznie 

wzięło udział 20 uczniów oraz wychowawcy klas.  

- przeprowadzano zajęcia w klasie IV i V pn. „Zasady 

właściwego zachowania w sytuacji konfliktowej”,  

w  których łącznie wzięło udział 22 uczniów oraz 

wychowawcy klas. 

- przeprowadzono zajęcia w klasie VII pn. „Przemoc 

a agresja – różnice i podobieństwa”, w których 

łącznie wzięło udział 11 uczniów oraz wychowawca. 

wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu 

wśród dzieci i młodzieży,  

 

- Przeprowadzenie na świetlicy szkolnej zajęć pod 

hasłem „Przemocy i agresji mówię STOP” w których 

udział wzięło 20 uczniów z klas I-IV oraz pedagog 

szkolny.  

- oaza – w której uczestniczy 20 osób. 

- Szkolne koła „Caritas” do których należy 100 

uczniów.  

- SKS łącznie 80 uczniów.  

- W ramach realizacji projektu „Dzieci i młodzież  

z terenu gminy Zarzecze razem przeciwko zjawiskom 

agresji i patologii”: 

- udział 20 dzieci w zajęciach z robotyki. 

- organizacja dyskotek szkolnych, wycieczek 

klasowych, rajdów i ognisk.  

- zajęcia Alfa Street – 40 uczniów  

- zajęcia socjoterapeutyczne  

- zajęcia w Centrum Kultury w Zarzeczu  

- zajęcia Gminnej Bibliotece Publicznej w Zarzeczu  

- zajęcia w Gminnym Ośrodku  Sportu i Rekreacji  

w Zarzeczu  

organizowanie m. in. konkursów w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 

- Zorganizowanie konkursu plastycznego pn. „Świat 

bez przemocy” w ramach „Dowiedz się i działaj – 

profilaktyka dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Zarzecze”, który został przeprowadzony w szkołach 

podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy 

Zarzecze, łącznie wzięło w nim udział 51 uczniów  

Źródło: GOPS w Zarzeczu 
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Sprawozdanie sporządzono na podstawie informacji przekazanych przez członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz dokumentacji zgromadzonej w trakcie realizacji działań i prac  

w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych oraz innych instytucji. 

Cele zapisane w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zarzecze na lata 2014-2020 w roku 2019 zostały 

zrealizowane.  

 

VI. Realizacja uchwał Rady Gminy 

 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Wójt jest organem wykonawczym Gminy, do którego należy  

m.in. wykonywanie uchwał Rady Gminy Zarzecze. 

W 2019 r. Rada Gminy Zarzecze obradowała na 9 sesjach zwyczajnych i 1 sesji 

nadzwyczajnej, podczas których podjęła ogółem 73 uchwały. 

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 

Radę 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 2019 roku 

 

Lp. Data 

podjęcia 

Numer W sprawie Sposób wykonania 

1. 01.02.2019 IV/23/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego 

2. 01.02.2019 IV/24/2019 w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Szkół i 

Jednostek Budżetowych w Zarzeczu 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

3. 01.02.2019 IV/25/2019 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów sołectw 

na terenie gminy Zarzecze oraz Przewodniczącego 

Rady Osiedla Mieszkaniowego w Zarzeczu 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi. 

4. 01.02.2019 IV/26/2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywania „Pomoc gminy 

w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”, 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

5. 01.02.2019 IV/27/2019 w sprawie zmiany uchwały XXXIII/273/2018 Rady 

Gminy Zarzecze z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie 

utworzenia Publicznego Żłobka w Zarzeczu 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi. 

6. 01.02.2019 IV/28/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 

na rok 2019 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia. 
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Lp. Data 

podjęcia 

Numer W sprawie Sposób wykonania 

7. 01.02.2019 IV/29/2019 w spawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na 2019 roku 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

8. 01.02.2019 IV/30/2019 w spawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2019 roku 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

9. 

 

 

01.02.2019 IV/31/2019 w spawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i 

Rodziny na 2019 roku 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

10. 27.03.2019 V/32/2019 w sprawie wprowadzania zamian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Zarzecze 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

11. 27.03.2019 V/33/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 

na rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

12. 27.03.2019 V/34/2019 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego 

13. 27.03.2019 V/35/2019 w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego Apel 

Rady Gminy Tryńcza na rzecz przywrócenia 

działalności Fabryki Wagonów Gniewczyna S.A. 

Uchwała wchodzi  

w życie z dniem podjęcia 

14. 27.03.2019 V/36/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Zarzecze” 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego 

15. 27.03.2019 V/37/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/246/2017 

Rady Gminy Zarzecze w spawie ustalenia górnych 

stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego 

16. 27.03.2019 V/38/2019 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zarzecze na 

2019 rok” 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego 

17. 27.03.2019 V/39/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/221/2017 

Rady Gminy Zarzecze z dnia 01 grudnia 2017 roku 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Zarzeczu wchodzącej w skład 

Zespołu w Zarzeczu w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową im. Jana Pawła II w Zarzeczu 

wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Zarzeczu 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi. 

18. 27.03.2019 V/40/2019 w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr 

XXII/174/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w 

sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi. 
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Lp. Data 

podjęcia 

Numer W sprawie Sposób wykonania 

19. 27.03.2019 V/41/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości 

oznaczonej jako dz. ew. nr 584/1 w Maćkówce, 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi. 

20. 27.03.2019 V/42/2019 w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – 

letnie oraz dzieci młodsze, 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego z mocą 

obowiązującą od dnia  

1 września 2019 roku. 

21. 27.03.2019 V/43/2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Zarzecze 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

22. 29.05.2019 VI/44/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 

na rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

23. 29.05.2019 VI/45/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Przeworskiego na dofinasowanie zakupu 

hełmów strażackich 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Udzielono dofinansowania 

w kwocie 4.000 zł 

24. 29.05.2019 VI/46/2019 w sprawie przyjęcia od Powiatu Przeworskiego 

zadania publicznego o charakterze ponadgminnym 

w zakresie oświaty 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi 

25. 29.05.2019 VI/47/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Zarzecze oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 

września 2019 roku 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego 

26. 29.05.2019 VI/48/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/174/2017 z 

dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego 

27. 29.05.2019 VI/49/2019 w sprawie regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego 

29. 29.05.2019 VI/50/2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę 

zryczałtowanego dodatku energetycznego 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego 

30. 26.06.2019 VII/51/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum 

zaufania 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wotum 

zaufania udzielono. 

31. 26.06.2019 VII/52/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2018 r. 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Sprawozdanie 

zatwierdzono. 
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Lp. Data 

podjęcia 

Numer W sprawie Sposób wykonania 

32. 26.06.2019 VII/53/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zarzecze 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 

2018 r. 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Udzielono absolutorium. 

33. 26.06.2019 VII/54/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 

na rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

34. 26.06.2019 VII/55/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 

lat trybie bezprzetargowym  lokalu użytkowego 

położonego w Zarzeczu 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

35. 26.06.2019 VII/56/2019 w sprawie przyjęcia od Gminy Roźwienica zadania 

publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców 

Gminy Roźwienica opieką i usługami 

świadczonymi przez Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Zalesiu z filią w Łapajówce 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Podpisano porozumienie  

z Gminą Roźwienica. 

36. 25.07.2019 VIII/57/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 

na rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

37. 25.07.2019 VIII/58/2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 

jak również trybu ich pobierania 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego 

38. 25.07.2019 VIII/59/2019 w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady 

Społecznej przy Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

39. 30.08.2019 IX/60/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 

na rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

40. 30.08.2019 IX/61/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 

nieruchomości położonej w Zarzeczu 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

41. 30.08.2019 IX/62/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

z mocą obowiązującą od 

dnia 1 września 2019 r. 

42. 30.08.2019 IX/63/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Zalesiu z Filia w 

Łapajówce 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

43. 30.08.2019 IX/64/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Zarzecze 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Skargę 

uznano za bezzasadną. 

44. 30.09.2019 X/65/2019 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie gminy na rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie 

 z dniem podjęcia 

45. 30.09.2019 X/66/2019 w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolnego 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

z mocą obowiązującą od 

dnia 1 września 2019 r. 

46. 30.09.2019 X/67/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/174/2013 

Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 lutego 2013 roku w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 
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Lp. Data 

podjęcia 

Numer W sprawie Sposób wykonania 

których zarządcą jest Gmina Zarzecze, 

udostępnionych dla przewoźników i operatorów 

oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 

Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego 

47. 30.09.2019 X/68/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie  darowizny 

nieruchomości położonej w Zarzeczu 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

48. 30.09.2019 X/69/2019 w sprawie przyjęcia realizacji projektu pn. „Nowe 

umiejętności – nowe możliwości” w ramach RPO 

WP na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX Jakość 

edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.4. 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

49. 29.10.2019 XI/70/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 

na rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

50. 29.10.2019 XI/71/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Przeworskiego 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Udzielono 

dotacji celowej dla powiatu 

przeworskiego 161.852,00 

zł. 

51. 29.10.2019 XI/72/2019 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do 

zaciągnięcia zobowiązania finansowego 

zabezpieczającego środki finansowe w budżecie 

Gminy Zarzecze na rok 2020 z przeznaczeniem na 

projekt pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 

P1603 R Maćkówka – Żurawiczki; Nr P1604 R 

Żurawiczki – Zarzecze; Nr P1605 R Urzejowice – 

Krzeczowice – Siennów” 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

52. 29.10.2019 XI/73/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Zarzecze Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

53. 29.10.2019 XI/74/2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Zarzecze Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

54. 22.11.2019 XII/75/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 

na rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

55. 22.11.2019 XII/76/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

56. 22.11.2019 XII/77/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

57. 22.11.2019 XII/78/2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz 

wysokość i warunki wypłacania nagród ze 

specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Zarzecze 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

z mocą obowiązującą od 

dnia 1 września 2019 r. 

58. 22.11.2019 XII/79/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie 

wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem 

Interesów 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Nie 

uwzględniono petycji. 

59. 22.11.2019 XII/80/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Przeworskiego 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Udzielono Powiatowi 
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Lp. Data 

podjęcia 

Numer W sprawie Sposób wykonania 

Przeworskiemu pomocy 

finansowej w kwocie 

388.365,00 zł 

60. 3.12.2019 XIII/81/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

z mocą obowiązującą od 

dnia 1 stycznia 2020 r. 

64. 3.12.2019 XIII/82/2019 w sprawie w sprawie przyjęcia programu 

współpracy Gminy Zarzecze z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2020 r. 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

65. 3.12.2019 XIII/83/2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz 

wysokość i warunki wypłacania nagród ze 

specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Zarzecze 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa z mocą 

obowiązującą od dnia  

1 września 2019 r. 

66. 3.12.2019 XIII/84/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 

na rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

67. 30.12.2019 XIV/85/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Zarzecze 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

68. 30.12.2019 XIV/86/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 

na rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

69. 30.12.2019 XIV/87/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Zarzecze do 

realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 

realizowanego ze środków Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

70. 30.12.2019 XIV/88/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2020 

Uchwałą wchodzi w życie 

z dniem podjęcia z mocą 

obowiązującą od 1 

stycznia 2020 r. 

71. 30.12.2019 XIV/89/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia – schroniska dla osób bezdomnych oraz 

schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego 

72. 30.12.2019 XIV/90/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 

Uchwałą wchodzi w życie 

z dniem podjęcia z mocą 

obowiązującą od 1 

stycznia 2020 r. 
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Lp. Data 

podjęcia 

Numer W sprawie Sposób wykonania 

73. 30.12.2019 XIV/91/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie 

publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Petycja 

nie została uwzględniona. 

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze 

 

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

 

7.1 Współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim 

 

Gmina Zarzecze współpracuje z samorządowymi i innymi instytucjami przy realizacji 

inwestycji i zadań bieżących, leżących w interesie społecznym i gospodarczym gminy. 

- Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na zakup hełmów strażackich dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku. 

Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego 

- Wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup sprzętu 

transportowego tj. samochodu osobowego z przeznaczeniem dla Powiatowej Policji  

w Przeworsku. 

Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia  

zmian w budżecie gminy na rok 2019. 

- Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na budowę chodników przy 

drogach powiatowych w miejscowościach Kisielów, Maćkówka, Siennów, Zalesie, Zarzecze. 

Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego. 

 

7.2 Współpraca z samorządami gminnymi  

 

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” 

Gmina Zarzecze w roku 2019 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;  
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 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;  

 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 2019 

dzięki złożeniu wniosku poprzez Stowarzyszenie, Gmina Zarzecze uzyskała dofinansowanie  

w wysokości 31.815 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie i wydanie publikacji z okazji 

200-lecia pałacu w Zarzeczu”. 

Ponadto w ramach „Inicjatyw Lokalnych”, Stowarzyszenie przekazało kwotę 6.000,00 zł na 

organizację Dożynek Wiejskich w Zarzeczu, które odbyły się w sierpniu 2019 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 zostały zakończone w maju 2019 roku. 

Rozliczenie Projektu nastąpiło w styczniu 2020r..  

Podział instalacji był następujący: 
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Rodzaj instalacji Gmina Zarzecze Gmina Rokietnica 

Instalacje fotowoltaiczne 185 93 

Zestawy solarne 300 164 

Piece na biomasę 70 13 

Pompy ciepła  34 12 
Źródło: Urząd Gminy Zarzecze 

 

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. 

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. 

 

VIII. Ochrona przeciwpożarowa 

 

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.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu od 1997 roku wchodzi w skład Krajowego Systemu 

Ratowniczo Gaśniczego. Do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego jednostka 

przystąpiła na podstawie dobrowolnej umowy i charakteryzuje ją to, że zobowiązana jest 

utrzymywać ciągły stan gotowości oraz może być dysponowana do zdarzeń na terenie całego 

kraju, w zależności od potrzeb.  

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. Nowelizacja ustawy przeciwpożarowej 

nałożyła  na Ochotnicze Straże Pożarne dodatkowe obowiązki z zakresu krzewienia kultury, 
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sportu, szkolenia i organizacji imprez promujących wiedzą i umiejętności z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej. Na dodatkowe zadania OSP otrzymały dotację z budżetu państwa  

w wysokość 5000 zł każda.  

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).  

Funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy 

koordynuje Wójt w zakresie ustalonym przez Wojewodę.  

 

IX. Oświata i wychowanie 

 

9.1 Sieć szkolno - przedszkolna w gminie Zarzecze 

 

Szkoły publiczne  

Sieć szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Zarzecze 

przedstawia się następująco: 

1. Zespół Szkół w Zarzeczu, w skład którego wchodzą: 

- 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. 

5. Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. 

We wszystkich szkołach podstawowych i filialnych działają oddziały przedszkolne  

tzw. zerówki. 

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło się wdrażanie reformy oświaty, a wraz z nim 

proces wygaszania gimnazjów. Rok szkolny 2018/2019 był ostatnim rokiem, w którym 

funkcjonowały klasy gimnazjalne w szkole w Zarzeczu i w Żurawiczkach. W ich miejsce 

powstały klasy VII i VIII.  

Całodzienne Przedszkole w Zarzeczu 

Od 1 września 2019 roku w Zarzeczu funkcjonuje 2 oddziały całodziennego przedszkola 

prowadzonego 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 

Publiczny Żłobek w Zarzeczu zapewnia opiekę 16 dzieciom w wieku od 1 roku do 3 lat. 

Żłobek został utworzony w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 
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dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018. Żłobek o pow. 137,80 m² usytuowany jest na 

parterze bloku mieszkalnego przy ul. Księdza Stanisława Gajeckiego 4G, 37 – 205 Zarzecze. 

Niepubliczne punkty przedszkolne 

Na terenie gminy Zarzecze do 31 sierpnia 2019 roku funkcjonowało 6 niepublicznych 

punktów przedszkolnych do których zapisanych było 100 dzieci.  

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 

Lp. Informacja  
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1 Liczba sal lekcyjnych  4 19 6 7 8 7 13 64 

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 

8 
Liczba komputerów stacjonarnych 

wykorzystywanych przez uczniów 
- 55 0 10 15 20 30 130 

9 
Liczba laptopów wykorzystywanych przez 

uczniów 
- 32 16 16 16 25 16 121 

10 
Liczba tablic multimedialnych (tablica + 

projektor) 
- 9 2 2 3 7 8 31 

11 Monitor dotykowy - 2 - - 2 - - 4 

Źródło: ZOSiJB w Zarzeczu 
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Uczniowie Zespołu Szkół w Zarzeczu oraz Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Siennowie ćwiczą na Sali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu. 

 

9.2 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. W 2019 roku gmina Zarzecze 

otrzymała dotację na ich zakup w wysokości 49 74,99 zł. 

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.  

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 2019 Wójt Gminy Zarzecze przyznał 11 stypendium  dla najzdolniejszych uczniów w 

3 szkołach : 

Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce  – 1 uczeń, w tym 1 absolwent 

Zespół Szkół w Zarzeczu – 7 uczniów, w tym 3 absolwentów 

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach – 3 uczniów,  

w tym 3 absolwentów 

Wysokość stypendium dla ucznia wynosiła 1000 złotych.  

Podział 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej  

W 2019 roku Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce została 

wyposażona w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej  

z przedmiotów przyrodniczych tj. biologii, chemii , fizyki i geografii na łączną wartość 

43 900,00 zł. Środki zostały pozyskane w ramach rezerwy subwencji oświatowej ogólnej na 

rok 2019. 

Projekt Aktywna tablica 2019 
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 W roku szkolnym 2018/2019 wszystkie szkoły brały udział w Rządowym programie 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2017 – 2019 – „Aktywna Tablica – edycja 

2019”. Jego zadaniem było zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK  

w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub 

projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na 

przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). W ramach tego programu 

do szkół zakupiono 4 tablice interaktywne z projektorem oraz 4 monitory dotykowe na łączną 

wartość 70 000zł. 

Dzięki pozyskanym środkom finansowym na nowoczesne wyposażenie, gmina Zarzecze 

poprawiła warunki edukacji we wszystkich swoich szkołach poprzez wzrost atrakcyjności zajęć 

dydaktycznych.  

Wyprawka szkolna 

Wyprawka Szkolna jest pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników  

do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do 

kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego objęci zostaną uczniowie: 

a) słabowidzący, 

b) niesłyszący, 

c) słabosłyszący, 

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: 

klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej 

szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do 

klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły 

muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX 

ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego. 

Program zakłada także m.in. wsparcie w zakresie zakupienia materiałów edukacyjnych dla: 

a) uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 

b) uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym. 

W ramach programu 7 uczniów uczęszczających w roku 2019 do Zespołu Szkół  

im. Wincentego Witosa w Zarzeczu otrzymało pomoc w ramach programu na łączną kwotę 

3 115,00 zł. 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  
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Zgodnie z art. 122 ust. 1,2,6 i 7ustawy – Prawo oświatowe, w 2019 roku Wójt  

Gminy przyznał dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Zarzecze. Dofinansowanie udzielono  

1 pracodawcy, który złożył wniosek i spełnił warunki określone w ustawie, na łączną kwotę 

7 669,37 zł. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane  

ze środków Funduszu Pracy.  

Środki te są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego. 

Wojewoda otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy gminy. 

Dowozy do szkół  

Gmina Zarzecze zapewnia uczniom dowozy do szkół w Zarzeczu i w Żurawiczkach,  

z których korzysta około 300 dzieci. Ponadto gmina finansuje dowóz 12 uczniów 

niepełnosprawnych do ośrodka  Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Jarosławiu. Wydatki na realizację tego zadania w roku 2019 wyniosły 

474 337,97 zł. 

 

WYDATKI NA OŚWIATĘ PONIESIONE W 2019 ROKU 

Rozdział Nazwa Poniesione wydatki 

80101 Szkoły Podstawowe 7 433 079,93 

80103 Klasy „0” 580 150,91 

80104 Przedszkola 253 925,30 

80110 Gimnazja 304 053,48 

80146 Dokształcanie 27 988,61 

80153 Podręczniki 49 974,99 

80195 ZFŚS (nauczyciele, emeryci) 60 840,00 

85401 Świetlica 173 030,63 

85416 Stypendia naukowe dla uczniów 19 400,00 

80113 Dowozy dzieci 474 337,97 

Źródło: ZOSiJB w Zarzeczu 

 

X. Pomoc społeczna 

 

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu zgodnie z ustawą  

o pomocy społecznej: 

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, 
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-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 2019 z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu (GOPS) 

skorzystało 144 rodzin (liczba osób w rodzinach 373), w tym świadczeń pieniężnych 115 

rodzin (liczba osób w rodzinach – 263), w postaci pracy socjalnej 191 rodzin (liczba osób 

w rodzinach – 496), w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 47 rodzin (liczba osób 

w rodzinach – 123).  

Analizując dane wynika, że ok. 7% mieszkańców skorzystało w roku 2019 ze wsparcia GOPS 

w Zarzeczu (liczba mieszkańców gminy Zarzecze na dzień 31.12.2019r. – 7.228). 

 

Powody udzielenia pomocy to: 

 

liczba rodzin liczba osób 

w rodzinach 

bezrobocie 63 187 

niepełnosprawność 71 165 

długotrwała lub ciężka choroba 58 114 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego 

30 126 

przemoc w rodzinie 3 7 

alkoholizm 12 15 

trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego 

0 0 

zdarzenie losowe 0 0 

Źródło: GOPS w Zarzeczu 

 

W roku 2019 wpłynęło do GOPS w Zarzeczu 460 wniosków o przyznanie pomocy. Pracownicy 

socjalni przeprowadziły  498 wywiadów środowiskowych. Ponadto pracownicy socjalni 

przygotowywali decyzje dot. przyznania pomocy. 

Pracownicy socjalny wytypowały  4 dzieci do udziału w kolonii letniej w Rzucewie  

organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.   

W celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej i zawodowej klientów Ośrodka 

pracownicy socjalni zawarły 20 kontrakty socjalne. 

 

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną  

Wyszczególnienie liczba osób, którym 

decyzją przyznano 

świadczenie 

liczba rodzin liczba osób 

w rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych i zadań własnych 

ogółem bez względu na ich rodzaj, 

formę i liczbę oraz źródło 

finansowania 

188 144 373 

świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych bez względu na 

ich rodzaj, formę i liczbę 

8 8 34 
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Wyszczególnienie liczba osób, którym 

decyzją przyznano 

świadczenie 

liczba rodzin liczba osób 

w rodzinach 

świadczenia przyznane w ramach 

zadań własnych bez względu na 

ich rodzaj, formę i liczbę 

181 137 343 

pomoc udzielana w ramach pracy 

socjalnej 

x 191 496 

w tym wyłącznie w postaci pracy 

socjalnej 

x 47 123 

praca socjalna prowadzona w 

oparciu o kontrakt socjalny 

liczba kontraktów 20, liczba osób objętych kontraktami socjalnymi 20 

Źródło: GOPS w Zarzeczu 

 

Szczegółową informację nt. zrealizowanych świadczeń, kwot świadczeń i liczby rodzin w roku 

2019 zawiera poniższa tabela: 

 

Formy pomocy liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenia 

liczba 

świadczeń 

kwota 

świadczeń  

w zł 

liczba 

rodzin 

liczba osób  

w rodzinach 

Razem: 181 x 363.291 137 343 

zasiłki stałe 28 253 145.793 28 35 

zasiłki okresowe 25 70 27.500 25 76 

posiłek 55 5972 32.721 31 147 

usługi opiekuńcze 27 2051 86.012 27 59 

w tym specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

18 309 23.175 18 50 

inne zasiłki celowe i w 

naturze 

106 x 71.265 104 235 

w tym specjalne zasiłki 

celowe 

22 28 10.212 21 48 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

8 1154 39.236 8 34 

wynagrodzenie należne 

opiekunowi w tytułu 

sprawowania opieki 

przyznane przez sąd 

5 24 6.300 x x 

Źródło: GOPS w Zarzeczu 

 

Domy pomocy społecznej 

W domach pomocy społecznej w roku 2019r. przebywało 5 osób. Koszty, które poniosła gmina 

Zarzecze to 158.391zł.  

Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze 

W roku 2019 gmina Zarzecze ponosiła koszty za pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej – koszt 

1.114zł, jak również za pobyt 6 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – koszt 53.349zł 
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Kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalesiu z filią w Łapajówce 

Pracownicy socjalni wydały 16 decyzji administracyjnych kierujących 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) 

Środowiskowy Dom Samopomocy /ŚDS/ w Zalesiu z filią w Łapajówce przeznaczony jest dla 

53 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie /28 osób w Zalesiu i 

25 osób w Łapajówce/.  

W placówce funkcjonują następujące pracownie: 

- w Zalesiu: komputerowo-poligraficzna, gospodarstwa domowego i rzemiosł różnych 

- w Łapajówce: gospodarstwa domowego, społeczno- kulturalna, rzemiosł różnych 

i ogrodniczo- stolarska 

Uczestnicy objęci są również poradnictwem psychologicznym i pedagogicznym, jak również 

terapią ruchową zarówno grupową jak i indywidualną w dobrze wyposażonych salach, pomocą 

w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu funkcjonuje od roku 2013, zaś filia w Łapajówce 

od 2014r. 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna  

W roku 2019 opłacano składki dla 60 osób, w tym: 

- dla 20 osób w związku z pobieraniem zasiłku stałego,  

- zaś dla 40 osób w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku 

pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna 

Wykonanie w roku 2019 -  48.979zł 

 

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

W gminie Zarzecze w roku 2019 z usług opiekuńczych korzystało 9 osób, które świadczyły 

dwie osoby, jedna zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz jedna osoba zatrudniona na 

podstawie umowy zlecenia.  

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych 

osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz 

w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem 

W roku 2019 ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu zamieszkania skorzystało 8 osób, w tym 8 dzieci. 

Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu zamieszkania należy do zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej, realizowanych przez gminę. Na zadanie środki zapewnia Wojewoda. 

 

 

 

http://www.gminazarzecze.pl/
http://www.gminazarzecze.pl/


RAPORT O STANIE GMINY ZARZECZE                        www.gminazarzecze.pl 

75 

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019 – Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

W roku 2019 w gminie Zarzecze realizowane były usługi opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawnych – edycja 2019 – specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach ustawy 

o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Z usług skorzystać mogły 

dzieci do 16 r.ż. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami, 

jak również osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 75 r.ż. . W gminie 

Zarzecze w roku 2019r. z usług skorzystało 18 osób, w tym 7 dzieci, liczba zrealizowanych 

godzin 309. Koszt usług wyniósł 23.175zł, w tym otrzymano dotację w kwocie 11.550zł.  

 

Asystent rodziny 

W roku 2019 zatrudniony był na umowę zlecenie 1 asystent rodziny, który pracował z 6 

rodzinami, liczba dzieci w rodzinach 16. Gmina podpisała umowę o wsparcie realizacji zadania 

publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej”. Koszt asystenta rodziny w roku 2019 wyniósł 16.492zł, w tym   otrzymano 

dofinansowanie w kwocie 3.840zł. 

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw 

życiowych wszystkich jej członków. Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny i 

przy aktywnym jej udziale. Asystent wspólnie z rodziną określa sposób wyjścia z trudnej 

sytuacji życiowej. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub 

w miejscu wskazanym przez rodzinę. Głównym celem asystentury jest podniesienie 

umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia 

z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci.  

 

10.1 Świadczenia rodzinne 

 

Warunkiem nabywania uprawnień do świadczeń rodzinnych jest ustawa z dnia 28 

listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.111). Kryterium 

uprawniające do świadczeń rodzinnych w roku 2019: 674zł na osobę w rodzinie, 764zł – 

w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie. 

 

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: 

Rodzaj świadczeń rodzinnych uzależnionych 

od kryterium 

Liczba świadczeń wypłaconych w roku 

2019 

kwota wypłaconych 

świadczeń 

zasiłki rodzinne  

- do 5r.ż – 95zł 

-od 5r.ż do 18 rż. – 124zł 

- powyżej 18 r.ż. – 135zł 

7536 

w tym „zł za zł”  - 762 

(średnio dla ok.768 dzieci m-cznie, w 

tym zł za zł – 64 dzieci) 

849.337,77zł 

w tym „zł za zł” 

- 56.581,77 zł 

dodatki do zasiłku rodzinnego: 

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100zł 

jednorazowo  

431, w tym „zł za zł”  - 51 39.630,58zł 

 z tytułu urodzenia dziecka -1.000zł 

jednorazowo 

30 w tym „zł za zł”  - 1 29.248,71zł  

z tytułu kształcenia i rehabilitacji:  

- do 5r.ż – 90zł 

-od 5r.ż. – 110zł 

552, w tym „zł za zł”  - 38 

(średnio dla ok.55 dzieci m-cznie, w tym 

„zł za zł”  - 4) 

57.742,38zł 
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z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego – 400zł 

m-cznie 

45, w tym „zł za zł”  - 7 

(dla 7 osób, w tym „zł za zł”  - 1) 

17.496,82zł 

z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej na trzecie dziecko: 

95zł miesięcznie 

1299, w tym „zł za zł”  - 101 

(średnio dla ok.131 dzieci m-cznie, w 

tym „zł za zł”  - 9) 

119.510,47zł 

z tytułu podjęcia dziecka nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania: 

1) dojazd – 69zł miesięcznie 

2) internat –113zł miesięcznie 

966, w tym „zł za zł”  - 134 

w tym: dojazd – 966 świadczeń, 

internat – 0 świadczeń 

(średnio dla ok.97 dzieci m-cznie) 

dojazd  - 63.780,92zł 

internat – 0zł 

Razem: 63.780,92zł 

z tytułu samotnego wychowywania dziecka  

- 193zł miesięcznie nie więcej niż 386zł na 

wszystkie dzieci 

279, w tym „zł za zł”  - 36 

(średnio dla ok.28 osób m-cznie, w tym 

„zł za zł”  - 3) 

53.772,62zł 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka – 1.000zł - dochód uprawniający 

1.922zł,  

57 57.000zł 

Źródło: GOPS w Zarzeczu 

 

Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie 

pielęgnacyjne: 

1. 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 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 przysługiwał w wysokości 184,42zł miesięcznie, od 1.11.2019r.  

w wysokości 215,84zł miesięcznie 

2. 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 1.01.2019r. 

– 1.583zł miesięcznie, (od 1.01.2020r. 1.830zł m-cznie), jest przyznawane niezależnie  

od dochodu na okres ważności wydanego orzeczenia  

3. 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 
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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 od 01.11.2018r. – 620zł miesięcznie. 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 

2013r. świadczenie to było przyznawane niezależnie od dochodu i wynosi od 01.11.2018r. 

- 620,00zł miesięcznie. 

 

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń wypłaconych w roku 2019 kwota wypłacona w 2019r. 

świadczenie pielęgnacyjne 628  

(średnio dla ok. 56 osób miesięcznie) 

990.739zł 

zasiłek pielęgnacyjny 2.343 

(średnio dla ok. 215 osób miesięcznie) 

441.990zł 

specjalny zasiłek opiekuńczy 446 

(średnio dla ok. 45 osób miesięcznie) 

271.010zł 

zasiłek dla opiekuna 172 

( dla 16 osób) 

111.452zł 

Źródło: GOPS w Zarzeczu 

 

Składki emerytalno-rentowe 

W roku 2019 opłacano składki dla 100 osób ( w tym 13 osób do KRUS) w związku  

z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku dla 

opiekuna na łączną kwotę 292.260zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1.000zł - dochód uprawniający 1.922zł 

– Liczba osób, którym przyznano i wypłacono świadczenie w roku 2019 – 57 osoby, kwota - 

57.000zł 

Świadczenie rodzicielskie – w roku 2019 wypłacono dla 48 osób (319 świadczeń) na kwotę  

286.946zł 

 

Program 500+ -świadczenie wychowawcze 

Od lipca 2019r. świadczenie wychowawcze tzw. 500+  przysługuje na wszystkie dzieci do  

18 lat bez względu na dochody rodziny. Świadczenie przyznawane jest do 31.05.2021r.,  

a w przypadku dzieci, które kończą 18 lat, do czasu ukończenia 18 roku życia. 

W gminie Zarzecze świadczenie wychowawcze 500+  realizowane jest przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Zarzeczu.  

W roku  2019r. wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1367 dzieci, na kwotę 

6.529.792,78zł 
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W przypadku urodzenia dziecka osoba ma czas na złożenie wniosku w okresie trzech miesięcy 

licząc od dnia urodzenia. 

 

Program – DOBRY START 300+ 

Świadczenie w wysokości 300zł to nowa forma pomocy, która przysługuje na każde dziecko 

uczące się w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej oraz szkole 

ponadgimnazjalnej - począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, aż do ukończenia 

przez dziecko 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, świadczenie przysługuje 

do ukończenia 24 roku życia.  

Od 1 sierpnia 2019r. w/w świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych 

i policealnych. Wnioski dla uczniów szkół dla dorosłych i policealnych można złożyć tylko  

w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu 

Świadczenie „Dobry Start” otrzymają rodziny niezależnie od posiadanego dochodu.  

W roku 2019 wypłacono świadczenie Dobry Start tzw. 300+ na kwotę 277.500zł dla 925 dzieci.  

 

10.2 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 od 1.10.2019r. - 800zł (wcześniej 725zł). 

W roku 2019 wypłacono świadczenia – dla 23 osób, (liczba dzieci uprawnionych – 31) na 

kwotę 124.215zł  

 

10.3 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 01.10.2018r. kwoty 528,00zł na osobę w rodzinie. 

Wysokość miesięczna stypendium wynosiła od 110zł  do 160zł  

W roku 2019 wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 121 uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze, na kwotę 63.234zł  

 

 

 

http://www.gminazarzecze.pl/
http://www.gminazarzecze.pl/


RAPORT O STANIE GMINY ZARZECZE                        www.gminazarzecze.pl 

79 

10.4 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. 

Liczba złożonych wniosków w roku 2019 o przyznanie Karty Dużej Rodziny (KDR) zgłoszenie 

nowej rodziny – 19, liczba wniosków o KDR tylko dla rodziców (którzy mają lub w przeszłości 

mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci) – 161, 8 rodzinom przedłużono KDR, wydano 

2 duplikaty KDR, dla 7 rodzin wydano KDR w formie elektronicznej, jako druga forma karty  

Od roku 2014 do 31.12.2019r. wydano łącznie Kartę Dużej Rodziny dla 319 rodzin. 

koszt obsługi Karty Dużej Rodziny w roku 2019 to kwota 1.167,63zł 

 

10.5 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. 

Uwaga: Od. 01.03.2019r. najniższa emerytura wynosiła 1.100zł.  

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. 2019 poz. 2133) 

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 2019r. na obsługę dodatków mieszkaniowych wypłacono kwotę – 15.635zł, w tym 

zryczałtowanego dodatku energetycznego kwotę 821zł 

Dodatek mieszkaniowy wypłacano dla 8 rodzin tj. 5 rodzin mieszkających na osiedlu 

mieszkaniowym w Zarzeczu, 3 rodzin zamieszkujących w budynkach należących do gminy,  

Zryczałtowany  dodatków energetycznych wypłacano dla 5 rodzin tj.: 2 rodzin 

mieszkających na osiedlu mieszkaniowym w Zarzeczu, 3 rodzin zamieszkujących 

w budynkach należących do gminy. 
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10.6 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 2019 

Liczba rodzin, w których występowało zjawisko przemocy – 29 rodzin 

Liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy – 38, w tym 31 kobiet, 7 mężczyzn, 0 dzieci.  

Liczba osób podejrzanych o stosowanie przemocy – 34 osób, w tym 4 kobiety i 29 mężczyzn 

Najczęściej zgłaszane przez osoby formy przemocy: przemoc psychiczna, fizyczna,   

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart A – 35, w tym przez 

a) policję – 26 

b) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 8 

c) gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 0 

d) oświaty – 1 

Liczba zakończonych Niebieskich Kart – 15. 

Liczba prowadzonych przez grupy robocze spraw w ramach procedury Niebieska Karta – 33 

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 2019 ze względu na przemoc w rodzinie – 1 rodzina  

Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego – 4 spotkania 

Posiedzenia Grup Roboczych – 60 posiedzeń grup roboczych w 33 sprawach. 

 

10.7 Realizowane projekty  

 

W dniu 6 czerwca 2019r. została podpisana umowa o współpracy dotycząca pilotażu 

modelu kooperacji pomiędzy Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem 

Polityki Społecznej w Rzeszowie, a powiatem Przeworskim oraz Gminą Zarzecze. Gmina 

Zarzecze jako jedna z sześciu gmin z terenu województwa podkarpackiego uczestniczyła  

w projekcie.  

W roku 2019 odbyły się spotkania Partnerskiego Zespołu Kooperacji, w którym uczestniczyli 

przedstawiciele gminy Zarzecze, jak również powiatu przeworskiego. W spotkaniu 

uczestniczył również superwizor. Omawiane były problemy, szukano wspólnych rozwiązań 

pomocy, wsparcia. W miesiącu grudniu 2019r. na spotkanie zaproszono rodziców/opiekunów 

osób niepełnosprawnych, którzy mogli zgłosić swoje potrzeby. Został opracowany projekt 

socjalny. Kwota do wykorzystania to ok. 56.000zł. 

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 
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EFS na lata 2014-2020. Gmina Zarzecze w związku z udziałem w projekcie nie poniosła 

żadnych kosztów finansowych. 

 

Projekt „Dowiedz się i działaj – profilaktyka dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Zarzecze” 

 

Od lipca 2019r. gmina Zarzecze realizowała projekt „Dowiedz się i działaj – profilaktyka dla 

dzieci i młodzieży z terenu gminy Zarzecze” finansowany ze środków „Programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 

2018-2020”. W ramach projektu odbyły się: 

1. Warsztaty mobilne robotyki w Zespole Szkół w Zarzeczu oraz w Szkole Podstawowej 

w Żurawiczkach  

W okresie od września do listopada br. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu 

i w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach prowadzone były warsztaty mobilne robotyki, 

w których uczestniczyło łącznie 20 dzieci. Udział w warsztatach był bardzo dobrą formą 

spędzenia czasu wolnego oraz okazją do rozwinięcia kompetencji informatycznych 

i technicznych przez młodych konstruktorów.  

2. Widowiska artystyczne w szkołach na terenie gminy Zarzecze  

W dniu 29-30.10.2019r. w sześciu szkołach na terenie gminy Zarzecze odbyły się  widowiska 

artystyczne z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy. 

Widowiska były bezpłatne. Dzieci i młodzież z terenu gminy Zarzecze mogła obejrzeć ciekawe 

sceny poruszające problem dot. przemocy. 

3. Zajęcia z samoobrony 

W zajęciach systemu walki i samoobrony Alfa Street Fight uczestniczyli uczniowie z terenu 

gminy Zarzecze od września br. tj. 2 grupy po 20 uczniów. Spotkania były organizowane w Hali 

Sportowej w Zarzeczu oraz Szkole Podstawowej w Żurawiczkach. Zajęcia Alfa Street Fight 

miały na celu rozwój umiejętności działania w sytuacjach zagrożenia w różnych możliwych 

scenariuszach ataków pojedynczego agresora lub zmasowanego ataku.  

4. Wsparcie psychologa w szkołach na terenie gminy Zarzecze  

W ramach projektu został zatrudniony psycholog, który świadczył swoje usługi w szkołach na 

terenie gminy Zarzecze dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Wsparcie psychologa 

obejmowało łącznie 50 godzin  

5. Zajęcia socjoterapeutyczne 

Zajęcia organizowane były od września br. do grudnia br. Zorganizowano 10 spotkań z grupą 

10 dzieci. Warsztaty stwarzały okazję do aktywnego, twórczego spędzania czasu wolnego. Ich 

założeniem było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia własnej wartości oraz postaw 

wolnych od agresji. Po przeprowadzeniu ostatnich zajęć warsztatów socjoterapeutycznych, 

odbyło się spotkanie z Mikołajem podczas, którego uczestnicy warsztatów 

socjoterapeutycznych otrzymali prezenty.  

6. Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów  

W dniach 13-15.11.2019r. na terenie gminy w Zarzecze odbywały się warsztaty i spotkania 

profilaktyczne w ramach programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów, w których 

wzięli udział uczniowie, nauczyciele i rodzice z czterech szkół z terenu gminy Zarzecze. 
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W ramach programu w dniach 14-15.11.2019r. odbyły się dwa mitingi dla młodzieży z klas VII 

i VIII w łącznym wymiarze 8 godzin lekcyjnych. Zgodnie z założeniami profilaktyki 

zintegrowanej cele programu obejmowały szerokie spektrum, m.in.: 

 profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych 

 wychowanie ku miłości, dojrzałemu budowaniu więzi i odpowiedzialności 

za swoją seksualność 

 profilaktyka przemocy 

 cele ogólnoprofilaktyczne 

W dniu 14.11.2019r. odbyło się szkolenie dla rady pedagogicznej pt. „Program profilaktyki 

zintegrowanej Archipelag Skarbów® jako uzupełnienie i wzmocnienie pracy wychowawczej 

rodziców i nauczycieli”. W ramach szkolenia zaprezentowano cele i treści programu 

Archipelag Skarbów oraz wyniki badań nad jego skutecznością. Omówione zostały wyniki 

badań nad młodzieżą z uwzględnieniem najważniejszych czynników chroniących, na których 

znaczenie badania wskazują i czynników ryzyka zachowań problemowych młodzieży. 

W dniach 13-14.11.2019r. w czterech szkołach na ternie gminy Zarzecze odbyły się zebrania 

dla rodziców, w trakcie których przekazywano treści dotyczące budowaniu dobrych relacji 

między rodzicami i ich nastoletnimi dziećmi oraz podkreślanie roli rodziców w ich ważnej roli 

życiowych przewodników młodzieży. 

Od roku 2011 program Archipelag Skarbów jest wpisany do bazy programów 

rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową 

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut 

Psychiatrii i Neurologii. Rekomendacja na poziom II 

7. Konkurs plastyczny – Świat bez przemocy  

W szkołach na terenie gminy Zarzecze został ogłoszony konkurs plastyczny pt. Świat bez 

przemocy. Do konkursu zgłosiły się dwie szkoły tj. Szkoła Podstawowa w Żurawiczkach 

i Maćkówce. Wyróżnione prace zostały nagrodzone 

8. Konferencja podsumowująca realizację projektu  

W miesiącu grudniu br. odbyła się konferencja podsumowująca projekt. 
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NAWIGATOR 

Projekt „Ekonomia społeczna w  twórczości artystycznej osób chorych, 

niepełnosprawnych” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu od kwietnia do czerwca 2019r. realizował 

projekt pt. „Ekonomia społeczna w  twórczości artystycznej osób chorych, 

niepełnosprawnych”. 

W ramach realizacji w/w projektu w dniach 30.04.2019r. oraz 14.05.2019r. odbyły się wykłady 

nt. ekonomii społecznej i warsztaty nt. uzależnień. W wykładach i warsztatach uczestniczyło 

20 osób. Uczestnicy mieli możliwość poznać tematykę ekonomii społecznej, w tym podmioty 

ekonomii społecznej, jak również zgłębić wiedzę nt. uzależnień 

Głównym celem projektu była promocja ekonomii społecznej wśród mieszkańców gminy 

Zarzecze w okresie od kwietnia 2019r. do czerwca 2019r. 

W dniu 6.06.2019r. w zespole pałacowo parkowym w Zarzeczu odbył się Przegląd Twórczości 

Artystycznej Osób Chorych, Niepełnosprawnych z terenu powiatu przeworskiego. Osoby 

niepełnosprawne, chore zaprezentowały się podczas występów artystycznych. Przedstawiona 

została również działalność podmiotów ekonomii społecznej, tj. działalność spółdzielni 

socjalnej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy.  

W Przeglądzie uczestniczyły również dzieci i młodzież z ternu gminy Zarzecze.  

Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu pt.„Ekonomia 

społeczna w  twórczości artystycznej osób chorych, niepełnosprawnych” – realizowany w 

ramach „NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU 

EKONOMII SPOŁECZNEJ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna Działanie 

8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. 
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DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W ZAZRECZU 

 

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 współpracował z PCK w Przeworsku  

w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 

pracownicy socjalni wydawali skierowania do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ, 

pokrywany był również transport żywności ze Strzyżowa, kontaktowały się z osobami 

informując o terminie wydawania żywności, zapraszały osoby na działania towarzyszące 

6. współpracował ze Stowarzyszeniem Przeworsk-Powiat Bezpieczny 

7. współpraca z Caritas Archidiecezji Przemyskiej 

 

10.8 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 
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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 

 

Formy i efekty prowadzonej działalności 

 Na potrzeby ŚDS działa 3 pracownie w Zalesiu: 

- pracownia komputerowo-poligraficzna 

- pracownia gospodarstwa domowego 

- pracownia rzemiosł różnych 

W budynku filii w Łapajówce 4 pracownie 

- pracownia gospodarstwa domowego 

- pracownia społeczno- kulturalna 

- pracownia rzemiosł różnych 

- pracownia ogrodniczo- stolarska 

Uczestnicy objęci są również poradnictwem psychologicznym i pedagogicznym 

grupowo i indywidualnie, terapią ruchową zarówno grupowo jak i indywidualnie w dobrze 

wyposażonych salach, pomocą w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Oprócz 

tego w budynku w Zalesiu działa grupa ogrodniczo-porządkowa.  

ŚDS w Zalesiu przystosowany jest dla 28 osób. W roku 2019 w zajęciach brało udział  

29 uczestników. Natomiast Filią przystosowana jest dla 25 osób i tyle też osób korzystało  

z proponowanych form aktywności. 
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Rodzaje Zajęć/ Treningów prowadzonych w ŚDS 

Trening funkcjonowania w codziennym życiu 

Trening dbałości o wygląd zewnętrzny 

Trening nauki higieny 

Trening kulinarny 

Trening umiejętności praktycznych 

Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi 

Trening umiejętności interpersonalny i rozwiązywania problemów 

Treningu umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i 

wspomagających sposobów porozumiewania się 

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego 

Poradnictwo psychologiczne 

Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych 

Pomoc w Dostępie do Niezbędnych Świadczeń Zdrowotnych 

Terapia ruchowa 

Trening Umiejętności Społecznych 
Źródło ŚDS w Zalesiu 

 

Współpraca z innymi podmiotami  

Zarówno kierownik ŚDS jak i jego pracownicy ściśle współpracowali z rodzicami oraz 

opiekunami uczestników. Nadmienić jednak należy, że większość naszych uczestników 

zamieszkuje samodzielnie i sami o sobie decydują. Jest tylko kilku uczestników, którzy 

mieszkają z rodzicami bądź opiekunami. W tym przypadku kontaktowaliśmy się najczęściej 

drogą telefoniczną lub osobiście. Współpracowaliśmy z ośrodkami Pomocy Społecznej  

w Zarzeczu. 

Byliśmy w stałym kontakcie z poradnią zdrowia psychicznego, lekarzami rodzinnymi, 

szpitalami psychiatrycznymi oraz innymi zakładami opieki zdrowotnej.  

Ściśle współpracowaliśmy z Centrum Kultury w Zarzeczu biorąc udział w konkursach 

plastycznych ogłaszanych przez CK. Współpracowaliśmy z kościołami i parafiami z terenu 

Gminy Zarzecze zapraszając księży i siostry zakonne na spotkania, pogadanki z naszymi 

uczestnikami. 

Bardzo często współpracowaliśmy z uczniami i dyrektorami Szkół Podstawowych z terenu 

Gminy uczestnicząc w występach, świętach itp. W poszczególnych szkołach. 

Byliśmy w stałym kontakcie  z Zespołem Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu dzięki 

temu podczas różnych uroczystości organizowanych przez ŚDS które nieustannie sprzyjają 

wzajemnemu uczeniu się i pożytecznemu” łączeniu pokoleń” .  

Spotykaliśmy się  z DPS w Przeworsku oraz z dziennym Domem Senior Wigor  

w Białobokach  na wspólnych wyjazdach i imprezach integracyjnych  

1 kwietnia 2019 rozpoczęliśmy współpracę  z Caritas Archidiecezji Przemyskiej dzięki 

czemu przystąpiliśmy do 3 letniego projektu „ Aktywni Niepełnosprawni”, który jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:  
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Do projektu przystąpił 29 uczestników oraz 5 pracowników Projekt realizowany jest od 

01.04.2019 r. do 31.03.2022 r Celem głównym projektu jest usamodzielnienie życiowe osób 

niepełnosprawnych z terenu województwa Podkarpackiego w okresie 01.04.2019 – 31.03.2022 

poprzez udział w zajęciach prowadzonych w  mieszkaniach treningowych. 

Każdy Uczestnik projektu ma prawo do: 

bezpłatnego udziału w treningach w ramach projektu na które został zakwalifikowany: 

1. Trening czynności samoobsługowych poranny 

2. Trening aktywności  w życiu codziennym 

3. Trening organizowania czasu wolnego 

4. Trening czynności samoobsługowych wieczorny 

 

Harmonogram imprez, spotkań i wyjazdów w 2019r. 

Data Nazwa imprezy 

14.02.2019r „Walentynki” 

08.03.2019r Dzień Kobiet 

24.04.2019r Spotkanie Wielkanocne dla uczestników oraz ich rodzin 

28.05.2019r Marsz Godności zorganizowany przez ŚDS w Przeworsku 

03.06.2019r Udział w Gminnym Dniu Dziecka 

05.06.2019r Wyjazd do ŚDS Pruchnik na „Harce po Lesie” 

06.06.2019r Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Chorych i 

Niepełnosprawnych 

14.06.2019r Udział w Spartakiadzie w Dębicy 

26.06.2019r  Udział w Festiwalu Tańca w Sieniawie  

04.07.2019r Wyjazd do Dziennego Domu Senior Wigor w Białobokach  

28.08.2019r Wyjazd nad Zalew Czyste do Grodziska 

29.08.2019r Turniej Tenisa Stołowego w ŚDS Bachórcu 

11.09.2019 Przegląd Twórczości Artystycznej w Tarnobrzegu  

20.09.2019r Wycieczka do Zakopanego 

25.09.2019 Wizyta delegacji samorządowej w ramach projektu „ Liderzy 

Kooperacji”  

27.09.2019r Zorganizowanie Imprezy Integracyjnej pn ”Pożegnanie Lata” 

30.09.2019r  Wyjazd na zabawę integracyjną do DPS w Przeworsku  

22.10.2019r Wyjazd do kina na film pt „Nieznajomi” 

05-08. 

09.2019r 

Wyjazd do Rajskie w ramach projektu „Aktywni 

Niepełnosprawni” 

28.11.2019r Zabawa Andrzejkowa w ŚDS Łaszczyny Filia w Zmysłówce 

29.11.2019r  Andrzejki w ŚDS w Zalesiu 

01.12.2019 Wyjazd do Sanoka  w ramach kampanii Polska Pomaga  

04.12.2019r Wyjazd do Przemyśla ( zwiedzanie muzeum Archidiecezjalnego 

im. J.S. Pelczara ) 
Źródło ŚDS w Zalesiu 
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Realizacja zadań i wniosków 

W minionym roku uczestnicy ciągle rozwijali swoje zdolności, pasje, zainteresowania po przez: 

 uczestnictwo w treningach oferowanych przez ŚDS,   

 udział w projekcie” Aktywni niepełnosprawni” 

 udział w szkoleniu zorganizowanym dla uczestników ŚDS „Dieta a jednostki 

chorobowe” 

Z wynikających potrzeb uczestników w ŚDS w Łapajówce utworzono pracownię 

Społeczno-kulturalną, w której przygotowywane były występy artystyczne, spektakle, 

powstały tam wiersze i piosenki autorstwa uczestników. Zmieniona została pracownia 

ogrodniczo-porządkowa na ogrodniczo-stolarską, w której wykonano prawdziwe arcydzieła.  

W budynku filii zamontowano platformę pionową, dzięki której bariera 

architektoniczna dla uczestników na wózkach została pokonana. ŚDS wykorzystał możliwość 

skierowania dodatkowych osoby podczas nieobecności spowodowanej chorobą uczestnika. 

Kierownik oraz pracownicy ŚDS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe dzięki szkoleniem: 

 Kwiecień 2019r. Szkolenie dla pracowników z zakresu prowadzenia Treningu 

umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających 

sposobów porozumiewania się. 

 Październik 2019r.  Szkolenie dla pracowników realizowane w ramach projektu 

"Coach społeczny – wspieram ku rozwojowi i samodzielności" współfinansowanego ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 Wrzesień 2019r Szkolenie  dla Kierowników ŚDS w Orelcu „Zarządzanie i 

komunikacja w zespołach międzypokoleniowych” 

 Szkolenia wewnętrzne dla pracowników „ W obliczu wyzwań jak zwiększyć 

efektywność pracy w ŚDS” 

 

 
Źródło ŚDS w Zalesiu 
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XI. Kultura, sport i rekreacja. 

 

11.1 Centrum Kultury 

 

Centrum Kultury działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej oraz na podstawie Statutu Centrum Kultury z dnia 28 marca 2007 roku.  

Centrum Kultury od stycznia do grudnia 2019 r. zorganizowało oraz brało udział  

w różnych przedsięwzięciach kulturalnych.  

 

STYCZEŃ 

NOWOROCZNY KONCERT ŚWIĄTECZNY  

W dniu 16.01.2019 w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu odbył się Noworoczny Koncert 

Świąteczny w wykonaniu  uczniów Ogniska Muzycznego oraz Państwowej Szkoły Muzycznej 

I i II stopnia w Przeworsku. Koncert zgromadził przedstawicieli władz samorządowych Gminy 

Zarzecze, rodziców oraz babcie i dziadków występujących dzieci. Podsumowania konkursu 

dokonał Wójt Gminy Zarzecze Pan Tomasz Bury. Organizatorem koncertu było Centrum 

Kultury w Zarzeczu oraz Ognisko Muzyczne w Zarzeczu 

XX Jubileuszowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Pawłosiowie 

Zespoły Śpiewacze z Kisielowa, Rożniatowa i Maćkówki godnie reprezentowały naszą gminę 

na XX Jubileuszowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Pawłosiowie, który odbył się w 

niedzielę 13 stycznia. Zespół Śpiewaczy z Maćkówki zdobył wyróżnienie I Stopnia, natomiast 

Zespół Śpiewaczy z Kisielowa i Rożniatowa wyróżnienie II Stopnia. Zespołom gratulujemy  

i dziękujemy za promocję naszej gminy w regionie! 

XXIV Przegląd "Godnie Święta" w Przeworsku 

Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa reprezentował gminę Zarzecze na XXIV Przeglądzie "Godnie 

Święta", który odbył się 26 stycznia br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku. Zespół za 

swój występ zdobył nagrodę. 

Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek 

Dnia 27 stycznia odbył się Gminny  Konkursu Kolęd i Pastorałek, zorganizowany  przez Wójta 

Gminy i Centrum Kultury. W niedzielne popołudnie do internatu Zespołu Szkół im. W. Witosa 

przybyło ok. 50 młodych artystów z całej gminy, aby przed licznie zgromadzoną publicznością 

zaprezentować swoje umiejętności wokalne 

Podczas 34 prezentacji konkursowych mogliśmy usłyszeć wiele pięknych polskich kolęd  

i pastorałek. Wszystkim prezentacjom konkursowym przeglądało się jury konkursowe; 

W czasie obrad komisji czas oczekiwania na werdykt umilił występ uczniów 

z Prywatnej Szkoły Muzycznej „Muzyczny Świat” Dominika Nieradki. Artyści zagrali 

i zaśpiewali dla widzów kolędy i pastorałki oraz utwory o charakterze rozrywkowym. 

Na zakończenie przeglądu pan Tomasz Bury – wójt gminy Zarzecze – podziękował 

uczestnikom za udział w konkursie, a opiekunom za profesjonalne przygotowanie 

podopiecznych. 
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LUTY 

ZAJĘCIA NA FERIACH W CENTRUM KULTURY W ZARZECZU - 18.02. – 22.02: 

W ramach ferii w Centrum Kultury w Zarzeczu odbyły się zajęcia, w których uczestniczyło 

około 250 dzieci. Odbyły się: warsztaty mydlarskie, warsztaty robienia koszulek, warsztaty 

wykonywania magnesów oraz bal karnawałowy.  

ZAJĘCIA DLA DZIECI PN.”AKTYWNIE I KREATYWNIE”  

Od lutego do czerwca w każdą środę w Centrum Kultury były organizowane zajęcia plastyczno 

– kreatywne. Co tydzień w zajęciach brało udział ok. 20 dzieci, zajęcia będą kontynuowane od 

września br.  

MARZEC 

SPOTKANIE LAUREATÓW SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

PLASTYCZNEGO „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”. 

W sobotę 2 marca br. w zabytkowym pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu już po raz 

15 odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy 

pożarom” eliminacje wojewódzkie. 

Organizatorem konkursu rokrocznie jest Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Rzeszowie przy współpracy z Centrum Kultury w Zarzeczu. Koordynatorem 

całego przedsięwzięcia jest p. Janina Mamak kierownik Szkoły Filialnej im. Orła Białego  

w Pełnatyczach. Na konkurs wpłynęło 412 prac z 81 placówek oświatowych i instytucji kultury 

z 10 powiatów województwa podkarpackiego. Komisja wyłoniła laureatów w sześciu grupach 

wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe kl. I – III, szkoły podstawowe kl. IV – VI, szkoły 

podstawowe kl. VII – VIII i III gimnazjum, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, 

dorośli. 

W sobotnie przedpołudnie do zarzeckiego pałacu przybyli laureaci konkursu z całego 

województwa podkarpackiego aby wspólnie świętować swój sukces. Warto dodać, że prace 

wezmą udział w rozstrzygnięciu ogólnopolskim w Warszawie, które odbędzie się w kwietniu. 

Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia na szczeblu ogólnopolskim. 

Konkurs był doskonała okazją do rozpromowania zespołu pałacowo – parkowego wśród 

mieszkańców województwa podkarpackiego, którzy byli mile zaskoczeni zadbanym 

kompleksem i rodzinną atmosferą. 

,,I GMINNY DZIEŃ KOBIET KGW''  

W tym dniu 100 pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy przybyło na zaproszenie 

Wójta Gminy Zarzecze pana Tomasza Burego do zabytkowego pałacu Dzieduszyckich  

w Zarzeczu, aby wspólnie świętować ten szczególny dzień. 

Panie wysłuchały interesującego wykładu dietetyczki Karoliny Sroki z Centrum Dietetycznego 

Naturhouse Jarosław. Następnie Panie miały możliwość dokonania pomiarów i skorzystać  

z porad dotyczących zdrowego odżywiania. 

Wydarzenie to ubarwił również występ artystyczny Andrzeja Winiarza oraz Zuzanny Mazur. 

W czasie trwania I Gminnego Dnia Kobiet odbyła się również loteria fantowa, podczas której 

30 szczęśliwie wylosowanych Pań odebrało nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Zarzecze 

oraz właściciela apteki Harsmana Sulimana. 

Uczestniczki spotkania zwiedzały również Muzeum oraz skorzystały z poczęstunku 

przygotowanego przez uczniów klasy gastronomicznej Zespołu Szkół im. W. Witosa  

w Zarzeczu. 
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KWIECIEŃ 

„PODSUMOWANIE KONKURSU PN. „WIELKANOCNE ZWYCZAJE” 

W zabytkowym pałacu w Zarzeczu dnia 11 kwietnia odbyło się podsumowanie konkursu 

plastycznego „Wielkanocne tradycje” zorganizowanego przez Centrum Kultury. Celem 

konkursu była przede wszystkim prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej jak również 

kultywowanie tradycji wielkanocnych. 

Na konkurs wpłynęło 129 prac ze szkół z terenu gminy oraz z Środowiskowych Domów 

Samopomocy. Komisja konkursowa w składzie: pani Małgorzata Byrwa – przewodnicząca, 

pani Beata Prymon – członek, pan Piotr Prymon  – członek oraz pan Paweł Płocica – członek 

po burzliwych obradach wyłoniła laureatów konkursu. Nagrody i wyróżnienia przyznano 

w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe kl. I – III, szkoły 

podstawowe kl. IV – VI, szkoły podstawowe kl. VII, VIII i III gim., szkoły średnie oraz dorośli 

(protokół w załączaniu). 

Na podsumowanie przybyli laureaci konkursu wraz z nauczycielami i rodzicami. Dyplomy oraz 

nagrody wręczali: wójt Gminy Zarzecze – Tomasz Bury oraz Przewodnicząca Rady Gminy – 

Małgorzata Byrwa, która była również sponsorem nagród. Podsumowując konkurs wójt Gminy 

Zarzecze podziękował wszystkim, którzy oddali swoje piękne prace na cele charytatywne jak 

również życzył wszystkim zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych. 

 „KWIETNA NIEDZIELA. JARMARK RĘKODZIEŁA LUDOWEGO” 

W Niedziele Palmową tj. 14 kwietnia Zespół Śpiewaczy z Kisielowa uczestniczył w "Kwietnej 

Niedzieli. Jarmarku Rękodzieła Ludowego". Impreza odbyła się w Centrum Kulturalnym  

w Przemyślu. Zespół został zaproszony przez Organizatorów, aby swoim występem uświetnić 

uroczystość. Panie dla licznie zgromadzonej publiczności zaśpiewały pieśni wielkopostne, jak 

również częstowały smacznym żurkiem oraz wypiekami wielkanocnymi.  

MAJ 

I GMINNA GALA WOLONTARIATU  

I GMINNA GALA WOLONTARIATU, odbyła się 10 maja 2019 r. w zabytkowym pałacu 

Dzieduszyckich w Zarzeczu. 

Gala została zorganizowana przez Wójta Gminy Zarzecze przy współpracy z Centrum Kultury. 

To niecodzienne wydarzenie patronatem honorowym objęła pani Elżbieta Łukacijewska – 

poseł do Parlamentu Europejskiego, która dla zwycięzców ufundowała 5 voucherów na wyjazd 

do Brukseli. Kapituła konkursowa pod przewodnictwem pani Zofii Kalamarz wyłoniła 

laureatów w pięciu kategoriach: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Sport, 

Nauczyciel oraz Osobowość Gminy. 

Wszystkim laureatom pani Elżbieta Łukacijewska – poseł do Parlamentu Europejskiego 

osobiście przekazała vouchery na wyjazd do Brukseli podczas uroczystej gali w pałacu 

Dzieduszyckich. Uroczystość została uświetniona występami wokalistek ze Szkoły Muzyki 

Rozrywkowej „Muzyczny Świat” z Przeworska.  

Na zakończenie I Gminnej Gali Wolontariatu, pani Europoseł – Elżbieta Łukacijewska, wójt 

Gminy Zarzecze – Tomasz Bury oraz Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze – Małgorzata 

Byrwa podziękowali wszystkim nominowanym wręczając pamiątkowe dyplomy oraz 

symboliczną różę. 

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” – KONCERT PIEŚNI POLSKICH  

W HOŁDZIE STANISŁAWOWI MONIUSZCE  
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W piątkowy wieczór 17 maja w zabytkowym pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu odbył się 

niezwykły koncert pt.: „Cudze chwalicie swego nie znacie”. Koncert był hołdem 

dla Stanisława Moniuszki w 200 – setną rocznicę jego urodzin. Impreza była zorganizowana 

przez Wójta Gminy Zarzecze, Centrum Kultury oraz Szkołę Muzyczną II w Przeworsku. 

Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowały się uczennice wydziału wokalnego 

Szkoły Muzycznej II Stopnia z Przeworska, które do występu przygotowała pani Natalia 

Cieślachowska – Trojnar. Wokalistki w pierwszej części wykonały utwory znanych polskich 

kompozytorów jak chociażby Mieczysław Karłowicz, natomiast druga część była 

w całości poświęcona twórczości Stanisława Moniuszki. Artystki wykonały między innymi 

takie utwory jak „Niepewność”, „Wieczorny dzwon” czy „Pieśń wieczorna”. 

Na zakończenie wójt gminy Zarzecze – Tomasz Bury w swoim imieniu oraz w imieniu 

Przewodniczącej Rady Gminy – Małgorzaty Byrwy, podziękował wokalistkom, ich 

nauczycielce, pianiście oraz pani dyrektor Szkoły Muzycznej za przygotowanie koncertu. Wójt 

Gminy podkreślił, że nie co dzień może odbyć się koncert w 200 – setną rocznicę urodzin 

znanego kompozytora w dwustuletnim pałacu oraz zaprosił wokalistki oraz wszystkich 

chętnych mieszkańców gminy do udziału w przedstawieniu na dwieście lat pałacu. 

NOC MUZEÓW W PAŁACU DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU  

Noc muzeów to wyjątkowy czas, kiedy muzea w całej Polsce udostępniają oglądającym swoje 

wnętrza całkowicie za darmo, lub za drobną opłatą. Wydarzenie ma za zadanie promować 

polską kulturę i tradycję. Dla wielu osób, Noc Muzeów jest jedną z niewielu okazji, na 

zapoznanie się z eksponatami zgromadzonymi w muzeach. 

Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu również dołączyło do tej ogólnopolskiej akcji, pałac był 

dostępny dla zwiedzających do późnych godzin nocnych. Z naszych szacunków wynika, że 

zespół pałacowo – parkowy dnia 18 maja br. odwiedziło 218 turystów. Wśród zwiedzających 

znaleźli się również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy na terenie Zarzecza i okolic 

odbywali ćwiczenia rotacyjne. Noc Muzeów w pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu 

uatrakcyjniła obecność pani Krystyny Dzieduszyckiej – Rycerskiej, wnuczki Włodzimierza 

Dzieduszyckiego – ostatniego właściciela zespołu pałacowo – parkowego w Zarzeczu. Pani 

Krystyna opowiadała niezwykle ciekawie o historii swojej rodziny, o kolejach pałacu podczas 

wojny i po jej zakończeniu. 

REGIONALNY PRZEGLĄD KAPEL LUDOWYCH I ZESPOŁÓW SPIEWACZYCH 

W NIENADOWEJ 

W niedzielne popołudnie 19 maja Zespoły Śpiewacze z terenu naszej gminy uczestniczyły w 

Regionalnym Przeglądzie Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Nienadowej. Gminę 

Zarzecze reprezentowały trzy zespoły: Zespół Śpiewaczy z Maćkówki, Zespół Śpiewaczy  

z Kisielowa oraz Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa. Miło nam poinformować Państwa, że 

Zespoły Śpiewacze z Maćkówki oraz z Kisielowa zajęły III miejsce natomiast Zespół 

Śpiewaczy z Rożniatowa otrzymał wyróżnienie.  

KONCERT UCZNIÓW OGNISKA MUZYCZNEGO 

We wtorek, 28 maja w Pałacu Dzieduszyckich odbył się koncert uczniów Ogniska Muzycznego 

w Zarzeczu oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Przeworsku. Organizatorem tego 

przedsięwzięcia było Centrum Kultury w Zarzeczu oraz Ognisko Muzyczne. Koncert 

dedykowany był kochanym Mamom i Tatom z okazji ich święta. Uczniowie zaprezentowali 

swój olbrzymi talent do gry na instrumentach w występach solowych i wspólnych. Nie zabrakło 
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również prezentacji wokalnych. Bardzo udane występy wszystkich dzieci zostały nagrodzone 

gromkimi brawami. Wójt Gminy Zarzecze - Tomasz Bury podziękował artystom za piękny 

koncert, który był miłą ucztą dla uszu oraz złożył życzenia z okazji zbliżającego się Dnia 

Dziecka.  

CZERWIEC 

GMINNY DZIEŃ DZIECKA – POSTAW NA RODZINĘ – ZARZECZE 2019R.  

W dniu 2.06.2019r. w zespole pałacowo-parkowym w Zarzeczu odbył się Gminny Dzień 

Dziecka – Postaw na rodzinę –– Zarzecze 2019r. Oficjalnego otwarcia dokonał Tomasz Bury 

Wójt Gminy Zarzecze, poprzez ciepłe słowa, które skierował do dzieci, młodzieży, rodzin, jak 

również poprzez wystrzał z armaty. 

Na scenie odbył się: pokaz tańca Mażoretek z Zarzecza, występ Oddziału Hetmana Karola 

Chodkiewicza z  Zarzecza, występ uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej w Przeworsku, 

pokaz samoobrony Klubu Teitai Dojo z Przeworska, występ duetu cyrkowego (klaun, 

żonglerka, pokaz Fakira – fire show, chodzenie po szkle, akrobatyka, tresura pieska, kameleon 

wielki, pokaz sztuczek. Ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Źródło mojej mocy – to 

rodzina bez przemocy, wręczono dyplomy i nagrody. Monika Kmiecik i Piotr Iwanko 

prowadzili gry i zabawy dla dzieci. Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji.  

Głównym organizatorem imprezy był Wójt Gminy Zarzecze, a współorganizatorami: Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu, Centrum Kultury w Zarzeczu, Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Zarzeczu oraz szkoły z ternu gminy Zarzecze. Impreza  była dużą atrakcją 

dla dzieci i ich rodzin dzięki osobom i instytucjom, które zaangażowały się w to wyjątkowe 

święto – dzień dziecka, a zarazem dzień rodziny.  Składamy wszystkim serdeczne 

podziękowania 

Gminny Dzień Dziecka – Postaw na rodzinę – Zarzecze 2019 był doskonałą okazją  

do aktywnego, a przede wszystkim rodzinnego spędzenia czasu, dlatego wszystkim, którzy tak 

licznie przybyli, serdecznie dziękujemy i zapraszamy już za rok. 

FESTYN POD PLATANEM 

W niedzielę tj. 9.06 odbył się  XXI Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych - FESTYN POD 

PLATANEM. W programie znalazły się prezentacje grup śpiewaczych. W przeglądzie wzięło 

udział 14 zespołów. Naszą gminę reprezentowały 4 zespoły: Zespół Śpiewaczy z Kisielowa, 

Maćkówki, Rożniatowa oraz młodzieżowy ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu. Najbardziej 

oczekiwanym był występ Kapeli Ludowej Radomyślanie z Radomyśla Wielkiego. 

Organizatorem imprezy było Centrum Kultury w Zarzeczu oraz Centrum Kulturalne  

w Przemyślu.   

PROJEKT PT. NOC ŚWIETOJAŃSKA Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ 

Centrum Kultury w Zarzeczu od kwietnia do czerwca 2019 r. realizowało projekt pt. Noc 

Świętojańska z ekonomią społeczną. Głównym celem projektu była promocja ekonomii 

społecznej wśród mieszkańców Gminy Zarzecze. W ramach realizacji w/w projektu w dniu 

29.05.2019r. oraz 3.06.2019r. odbyły się wykłady nt. ekonomii społecznej oraz uzależnień. 

Wykłady poprowadziła pani Monika Kmiecik – pedagog szkolny oraz pani Anna Krzeszowska-

Gwóźdź i kierownik GOPS-u w Zarzeczu. Uczestnicy warsztatów poznali tematykę ekonomii 

społecznej oraz zgłębili swoją wiedzę nt. uzależnień. Poczęstunek w formie zimnych napoi oraz 

ciastek przygotowała Spółdzielnia Socjalna – Rezydencja pod Platanem. 
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W ramach projektu, w dniu 16. czerwca 2019r. odbyła się impreza integracyjna – Noc 

Świętojańska na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Zarzeczu. W programie było wiele 

atrakcji dla dzieci i dorosłych m.in.: pokaz wicia wianków, animacje oraz dmuchane 

zjeżdżalnie. O godz. 20:00 punktem kulminacyjnym imprezy była prezentacja obrzędu Nocy 

Świętojańskiej. Zaraz po nim  pokaz ognia i światła.  

Projekt był realizowany w ramach mikrograntu - projekt NAWIGATOR - KOMPLEKSOWY 

PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ".  

POWITANIE WAKACJI Z GMINĄ ZARZECZE  

W niedzielne popołudnie 23 czerwca br. na terenie Zespołu Pałacowo- Parkowego odbył się 

Dzień Mleka  połączony ze Świętem Pieroga, Świętem Miodu i Powitaniem Lata. 

Uczestnicy imprezy mieli możliwość  obejrzeć występ dzieci z Publicznego Przedszkola  

w Zarzeczu czy Szkoły Podstawowej w Siennowie,  wysłuchać koncert  Strażackiej Orkiestry 

Dętej oraz Zespołu Śpiewaczego z Kisielowa. Podziwiali  występy akrobatek oraz byli 

świadkami rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pod hasłem „ Pszczoła naszym 

przyjacielem”. Najmłodsi uczestnicy mogli wziąć udział w licznych  zabawach i konkursach 

związanych z produktami mlecznymi  oraz obejrzeć wystawę sprzętu rolniczego  

i ogrodniczego. Ciekawą atrakcją okazał się pokaz zwierząt hodowlanych oraz przejażdżki 

alejami parku kucykami. Najwięcej emocji wśród dorosłych wzbudził konkurs na 

najsmaczniejsze pierogi. Na swoich stoiskach zaprezentowały się m.in. Koła Pszczelarskie, 

Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. Swoją 

obecnością, imprezę  związaną z powitaniem wakacji ,zaszczycili również przedstawiciele 

Samodzielnego Oddziału Hetmana Jana Karola Chodkiewicza Ziemi Jarosławskiej. Wieczorem 

przed publicznością wystąpili : Maria Wojnarowicz, Przeworska Kapela Podwórkowa „ Beka” 

oraz zespół Denis. Na zakończenie odbył się pokaz ognia w wykonaniu grupy Serpentis Art. 

KONCERTY SZKOŁY „MUZYCZNY ŚWIAT” 

24 i 25 czerwca 2019 r. na terenie parku w Zarzeczu odbyły się koncerty uczniów Szkoły 

Muzycznej z Przeworska Muzyczny Świat – Szkoła Muzyki Rozrywkowej. Koncert był 

zorganizowany przez Szkołę Muzyki Rozrywkowej „Muzyczny Świat” przy współpracy  

z Centrum Kultury w Zarzeczu.  

LIPIEC 

WAKACJE Z CENTRUM KULTURY I BIBILIOTEKĄ 

W dniach 8-12 lipca 2019r. w Centrum Kultury w Zarzeczu odbywały się różne gry  

i zabawy w ramach wakacji z Centrum Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną w Zarzeczu. 

Każdego dnia na dzieci czekało wiele interesujących zajęć, na które codzienne przybywało ok. 

40 osób. Pierwszego dnia uczestnicy wakacji miło spędzili czas na zabawach z chustą oraz 

zabawach integracyjnych które pozwoliły na lepsze poznanie się. Dzieci świetnie spędziły czas 

robiąc tzw. ”gniotki”. Dzień zakończyliśmy malowaniem twarzy po którym dzieci pomalowane  

i uśmiechnięte poszły do domu. Drugiego dnia odbyła się wycieczka do Pruchnika w której 

wzięło udział ok. 40 osób. Dzieci wraz z opiekunami zwiedziły miasto Pruchnik, przeszły 

Wąwóz Lelos oraz weszły na wieżę widokową z której każdy mógł podziwiać piękną panoramę 

okolicy. W środę natomiast wszystkie chętne dzieci malowały swoje marzenia na stretchu,  

a następnie odgadywały je. Miłą niespodzianką były odwiedziny pani Małgorzaty Byrwy - 

Przewodniczącej Rady Gminy Zarzecze, która przyniosła dzieciom słodycze i soczki oraz 

wspólnie z dziećmi odgadywała namalowane marzenia . Wtedy też uczestnicy zajęć zwiedzili 

http://www.gminazarzecze.pl/
http://www.gminazarzecze.pl/


RAPORT O STANIE GMINY ZARZECZE                        www.gminazarzecze.pl 

98 

muzeum Dzieduszyckich znajdujące się w pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu. Czwartek to 

kolejny dzień spędzony na wyjeździe. Tym razem kierunek wycieczki to Sala Zabaw 

„KORONA” w Jarosławiu. Dzieci przez dwie godziny mogły „wyszaleć się” na różnych 

zjeżdżalniach, trampolinach, autodromach itp. Wszyscy wrócili zmęczeni ale zadowoleni  

i uśmiechnięci. Ostatni dzień dzieci spędziły w parku w poszukiwaniu ukrytego skarbu, który 

był zarazem podarunkiem dla wszystkich uczestników wakacji z Centrum Kultury i Gminną 

Biblioteką Publiczna w Zarzeczu. Dużą atrakcją było również puszczanie baniek mydlanych 

przy których wszyscy świetnie się bawili.  

XIII REGIONALNY PRZEGLĄD PIOSENKI BIESIADNEJ I GAWĘDY  

W niedzielę 14 lipca Zespół Śpiewaczy z Kisielowa oraz Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa 

reprezentowały naszą gminę podczas XIII Regionalnego Przeglądu Piosenki Biesiadnej  

i Gawędy w Tryńczy. Biesiada ma na celu kultywowanie oraz popularyzowanie śpiewania 

piosenek biesiadnych oraz gawędziarstwa. Na trynieckiej scenie ogółem było 21 prezentacji 

konkursowych, zarówno Zespół Śpiewaczy z Kisielowa jak i Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa 

wyśpiewały III miejsce. Gratulujemy zespołom i życzymy dalszych sukcesów na kolejnych 

konkursach i przeglądach. 

DNI GMINY ZARZECZE 2019 

W dniach 26- 28 lipca br. na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu odbyła 

się siódma edycja Dni Gminy Zarzecze. Zarówno mieszkańcy naszej gminy, jak też licznie 

przybyli goście miło spędzili czas biorąc udział w różnych atrakcjach. 

W sobotnie popołudnie odbył się V Bieg Uliczny – Zarzecze na 5! Po uroczystym wręczeniu 

nagród dla biegaczy na scenie zaprezentowali się uczniowie Szkoły Muzyki Rozrywkowej „ 

Muzyczny Świat” z Przeworska. W tym dniu zgromadzeni mogli wysłuchać także koncertu 

zespołu Disco Polo SKALAR’S, który zaprezentował swoje najpopularniejsze przeboje. Dla 

najmłodszych  odbył się konkurs  wiedzy z atrakcyjnymi nagrodami. 

Największą atrakcją tego wieczoru okazał się występ zespołu ŁZY. Zespół zaprezentował 

swoje największe przeboje. Utwory śpiewane przez wokalistkę zespołu Sarę Chmiel przeniosły 

licznie zgromadzonych uczestników koncertu w wyjątkowy nastrój i dostarczyły 

niezapomnianych wrażeń. 

Na zakończenie kolejnego dnia świętowania odbyła się zabawa taneczna z zespołem 

BRESHKA SQUAD.  

SIERPIEŃ 

DOŻYNKI GMINNE  

W dniu 25 sierpnia 2019 r. w Zarzeczu odbyły się uroczystości dożynkowe. Mszy Świętej 

dziękczynnej odprawionej w kościele parafialnym przewodniczył oraz okolicznościową 

homilię wygłosił Biskup Stanisław Jamrozek, a wraz z nim uroczystą koncelebrę sprawowali 

Ksiądz Dziekan Zenon Ruchlewicz i Ksiądz Leszek Gruszecki. 

Następnie korowód dożynkowy na czele ze starostami dożynek przeszedł pod miejscową 

remizę OSP. Tutaj odbyła się część obrzędowa i artystyczna.  

Centrum Kultury było odpowiedzialne za przygotowanie części obrzędowej i artystycznej. Na 

część artystyczną złożyły się okolicznościowe wiersze oraz piosenki w wykonaniu 

młodych artystów z naszej gminy Nie zabrakło również piosenek tematycznych:, biesiadnych 

czy tradycyjnych przyśpiewek dożynkowych w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego z Kisielowa, 

któremu towarzyszył Adam Świtalski. 
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DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

W niedzielę w Markowej k. Łańcuta odbyły się 36. Dożynki Archidiecezji Przemyskiej i 19. 

Dożynki Województwa Podkarpackiego.  

Uroczysta msza św. dziękczynna za zbiory z poświęceniem wieńców dożynkowych odbyła na 

placu przy Centrum Kultury Gminy Markowa. Liturgii przewodniczył metropolita przemyski 

abp Adam Szal, a kazanie wygłosił Edward Białogłowski biskup pomocniczy diecezji 

rzeszowskiej. 

Naszą gminę reprezentowały panie z Zespołu Śpiewaczego z Maćkówki. Panie ubrane w stroje 

ludowe z tradycyjnym bochenkiem chleba pięknie przyozdobionym uczestniczyły  

w korowodzie dożynkowym oraz mszy św. dziękczynnej. Dziękujemy Paniom za godne 

reprezentowanie gminy Zarzecze na tej jakże ważnej uroczystości wojewódzkiej. 

WRZESIEŃ 

OBCHODY 200 – LECIA POWSTANIA PAŁACU  

W dniach 13 i 14 września odbyły się obchody 200 – lecia powstania pałacu. Przygotowania 

do wydarzenia zaczęły się już w grudniu ubiegłego roku.  

13 września 2019 r. odbyła się sesja naukowa poświęcona pierwszej właścicielce pałacu, jej 

inspiracjom ogrodowym, historii i wyposażenia pałacu, jak również teraźniejszości obiektu. 

Referentami byli specjaliści różnych dyscyplin naukowych z całej Polski. Sesje naukową 

uświetnił występ uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej II Stopnia z Przeworska. Pierwszy 

dzień obchodów zakończyła dyskusja nad przyszłością pałacu. Drugiego dnia obchody z pałacu 

przeniosły się do parku, gdzie odbył się spektakl plenerowy „Mój dom. Historia hrabiny 

Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej”. Spektakl napisany został specjalnie z okazji 200-lecia 

pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu. Jego celem było przybliżenie postać twórczyni pałacu i jej 

licznych dokonań. . Przygotowania do wystawienia widowiska „Mój dom” rozpoczęły się już 

w maju, kiedy to reżyser spektaklu Rafał Sawicki odbył pierwsze spotkanie z przyszłymi 

odtwórcami ról. Intensywny czas przygotowań do sztuki odbywał się  na przełomie lipca  

i sierpnia, kiedy to przez dwa tygodnie odbywały się warsztaty przygotowujące do wystawienia 

widowiska. Blisko 30 osób z godną podziwu wytrwałością poświęcała swoje wakacje i czas 

wolny od pracy na codzienne kilkugodzinne próby. Spektakl rozpoczął się o godzinie 20:00, 

wszyscy występujący dostali owację na stojąco. Drugą część będącą dopełnieniem widowiska 

był pokaz świetlny 

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 

NAKRĘCENI NA PRACĘ  

Dnia 18 września odbył się na terenie zespołu pałacowo – parkowego ostatni etap rajdu 

podkarpackiego „Nakręceni na pracę” organizowanego przez PSONI w Jarosławiu. Rajd miał 

na celu promowanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością umysłową.  

CYKL ZAJĘĆ DLA DZIECI „AKTYWNIE I KREATYWNIE” 

Centrum Kultury w Zarzeczu organizuje również cykl zajęć kreatywnych dla dzieci. Zajęcia są 

prowadzone od stycznia z przerwą wakacyjną, obecnie w zajęciach bierze udział ok. 20 dzieci. 

Na każdych zajęciach uczestnicy wykonują nowe prace plastyczne i rękodzielnicze.  

ZAJĘCIA TANECZNE DLA DZIECI 

Centrum Kultury w Zarzeczu wspólnie z „Akademią Jaskółki” organizuje zajęcia taneczne.  

W zajęciach uczestniczyło 10 osób.  
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OGNISKO MUZYCZNE 

W każdą środę odbywają się zajęcia ogniska muzycznego, do którego uczęszcza ok. 20 dzieci 

z terenu gminy Zarzecze.  

LISTOPAD 

GMINNY KONKURS PATRIOTYCZNY „OJCZYZNA W POEZJI ORAZ PIEŚNI  

I PIOSENCE” 

W ramach obchodów Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę został zorganizowany 

przez Centrum Kultury w Zarzeczu konkurs „Ojczyzna w poezji oraz pieśni i piosence”. 

Siódmego listopada 2019 r. wnętrza pałacu Dzieduszyckich wypełniał piękny śpiew pieśni 

patriotycznych oraz strofy poezji niepodległościowej. Do konkursu zostało zgłoszonych przez 

opiekunów 69 uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy Zarzecze. Komisja konkursowa 

oceniała prezentacje konkursowe w czterech kategoriach wiekowych: kl. I – III szkół 

podstawowych, kl. IV – VI szkół podstawowych, kl. VII – VIII szkół podstawowych oraz 

szkoły średnie. Jurorzy mieli nie lada zadanie do wykonania, ponieważ poziom prezentacji 

konkursowych był bardzo wysoki, a każda interpretacja pieśni bądź wiersza była 

niepowtarzalna.  

WIECZÓR PATRIOTYCZNY 

Dnia 13 listopada w zabytkowym pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu odbył się 

„Wieczór Patriotyczny” poświęcony 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Zarzecze oraz Centrum Kultury w Zarzeczu.  

  Podczas tego niezwykłego wieczoru wystąpili: chór „Soli Deo” z Siennowa, laureaci 

Gminnego Konkursu Patriotycznego, uczniowie Niepublicznej Szkoły Muzycznej II Stopnia w 

Przeworsku, przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Zarzeczu oraz członkowie Parafialnej 

Grupy Teatralnej, mieszkańcy gminy Zarzecze oraz ościennych gmin. Na scenie 

zaprezentowało się około 50 artystów.  

GRUDZIEŃ 

Wystawa prac pani Alicji Ziajor – Boratyn –  która odbyła się 7 grudnia.  

Konkurs „Bożonarodzeniowe Ozdoby świąteczne”  

Koncert Bożonarodzeniowy -18 grudnia wspólnie z Ogniskiem Muzycznym i Szkołą 

Muzyczną I Stopnia z Przeworska.   

 

Ponadto Centrum Kultury jest zaangażowane w przygotowywanie spotkań, konferencji, 

pokazów i innych imprez, które mają miejsce na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego  

w Zarzeczu.  
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11.2 Gminna Biblioteka Publiczna 

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Wyszyńskiego  

w swej podstawowej działalności ma zaspokajać potrzeby edukacyjne, kulturalne  

i informacyjne mieszkańców Gminy Zarzecze jak również promować wartościowe 

wykorzystanie czasu wolnego  przez  czytelników. Tym  celom  służyły  następujące działania: 

 Ferie zimowe w Bibliotece w dniach 12-22.02.2019 r. minęły pod znakiem dobrej zabawy  

z  książką, muzyką, tańcem, sztukami plastycznymi i grami planszowymi. Ciekawym 

doświadczeniem dla dzieci uczestniczących w zajęciach było sleeveface czyli ubieranie się 

w książkę. Sleeveface to forma promocji czytelnictwa, to zdjęcia, których elementem jest 

okładka książki lub płyty - wmontowana w ten sposób, że widoczna jest jako część twarzy, 

ciała bądź całej sylwetki. Tajemnicą dla uczestników zajęć nie będzie już sztuka 

scrapbookingu czyli ręcznego tworzenia i dekorowania albumów ze zdjęciami, książek, 

pudełek za pomocą specjalnych wykrojników, szablonów i ozdobników. Malowanie nićmi, 

na mleku i dłoni inspirowane muzyką to temat kolejnych kolorowych feryjnych zajęć  

w Bibliotece. Nie mogło zabraknąć również zimowej lektury. Czytaliśmy „Zawiłości 

miłości" Doroty Gellner oraz „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" Justyny 

Bednarek. Uwielbiane przez najmłodszych gry planszowe, edukacyjne oraz kalambury 

zakończyły radosny czas ferii zimowych w Bibliotece. 

 Pierwszy dzień wiosny. 21 marca 2019 r. przywitaliśmy w Bibliotece barwnie, ciekawie, 

energetyzująco, a wszystko za sprawą Pana Marcina Kozioła - pisarza, który spotkał się  

w oranżerii Pałacu Dzieduszyckich z uczniami klas 4-6 z terenu gminy Zarzecze, by 

opowiedzieć o swojej twórczości i zarazić młodych ludzi pasją czytania. Pan Marcin Kozioł 

jest m.in. autorem lektury dla klas 4-6 „Skrzynia Władcy Piorunów". Pisarz przybliżył 

młodzieży postać wynalazcy Nikoli Tesli, któremu zawdzięczamy m.in. rozpowszechnienie 

taniej energii elektrycznej. Odkrywając tajemnice Nikoli Tesli, nazywanego też „Władcą 

Piorunów", uczniowie pod opieką Gościa przeprowadzili doświadczenie naukowe. 

Niektórzy z nich zostali „władcami piorunów". Uczestnicy spotkania, za sprawą ciekawego 

przekazu multimedialnego, poznali współczesnych bohaterów książki, w tym czternastoletnią 

niepełnosprawną Julkę, marzącą o byciu odkrywcą i detektywem, Toma obdarzonego 

zdolnością synestezji, Spajka / Biszkopta -labradora, psa asystującego. Pan Marcin Kozioł 

otrzymał od młodzieży niezliczoną ilość ciekawych pytań. Równie długa był kolejka po 

książki i autografy. 

 23 marca 2019 r. z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej oraz działającego przy niej 

Dyskusyjnego Klubu Książki, w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu miał miejsce wernisaż 

wystawy malarstwa Beaty Prymon połączony z koncertem utworów z gatunku muzyki 

klasycznej w wykonaniu zespołu Quiet Voices z Pruchnika. Beata Prymon pochodzi  

z Zarzecza. Jest absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, obecnie 

nauczycielką Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu. Od ponad 15 lat zajmuje 

się czynnie malarstwem olejnym, które traktuje jako swoją życiową pasję, formę wypełnienia 

wolnego czasu oraz oderwania od rzeczywistości. Inspiruje ją głównie przyroda. Na jej 

pracach można odnaleźć wiele motywów kwiatowych, ale również akcenty religijne. 

Wernisaż wystawy zgromadził licznych odbiorców talentu malarskiego Beaty Prymon, która 

po raz pierwszy zaprezentowała swoje obrazy szerszemu gronu. Artystka poprzez twórczość 
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odkryła przed zgromadzonymi swoje widzenie otaczającej rzeczywistości. Jak sama 

przyznała, wystawą otworzyła drzwi do własnego intymnego świata, który prze filtrowany 

przez emocje, nastrój, doświadczenia, uwieczniła na płótnach. 

• Dzień Bibliotekarza i rozpoczęcie XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek uświetniliśmy 

w Bibliotece 8 maja 2019 r. spotkaniem autorskim z pisarką Magdaleną Louis. Wydarzenie 

zgromadziło miłośników talentu pisarki oraz członków zarzeckiego Dyskusyjnego Klubu 

Książki. Gościnnie zawitały do nas klubowiczki z przeworskiego i sieniawskiego DKK. 

Pochodząca z Rzeszowa autorka, podczas spotkania przybliżyła okoliczności powstania 

książek, które wydaje od 2010 r. Poznaliśmy tło napisania dokumentów literackich ze zbioru 

„Chcę wierzyć w waszą niewinność", motywy powstania powieści „Zaginione" czy mocny 

i jakże aktualny literacki głos dotyczący pedofilii, który obrazuje wydana w lutym 2019 r. 

powieść „Sonia". Doceniliśmy wkład pisarki w kreowanie życia kulturalnego na 

Podkarpaciu poprzez koordynowanie przez Nią rzeszowskich „Świątecznych Targów 

Książki". Nie zabrakło pytań o kolejną powieść, ulubionych autorów, a także długiej kolejki 

po autograf, wspólnych zdjęć, oraz zwiedzania wraz z pisarką Muzeum Dzieduszyckich w 

Zarzeczu. W jednym z wywiadów autorka powiedziała: „W pisaniu najważniejsza jest 

intrygująca historia i dobre jej opowiedzenie. Jeśli książka dobrze "niesie", nieważne, czy 

jednego czytelnika zaprowadzi na skraj marzeń, a drugiego wzruszy do łez. Moją największą 

ambicją jest nigdy czytelnika nie zanudzić." Książki Magdaleny Louis, będące w stałym 

wypożyczeniu w naszej Bibliotece, dowodzą, że tak właśnie jest. 

• Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Zarzeczu mieli niecodzienną możliwość 

spotkania się 12 czerwca 2019 r. w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu z Anną 

Lutosławską Jaworską - aktorką teatralną i filmową, reżyserem, pisarką, podróżniczką, 

malarką. Tematyka spotkania dotyczyła tego, jak powstaje książka. Autorka m.in. takich 

książek dla dzieci jak „Czy Św. Franciszek mieszka w Asyżu?", „Jak Dorotka i Bartek 

poznawali Ewangelię" opowiedziała dzieciom o procesie twórczym, kontaktach pisarza  

z wydawnictwem, różnych rodzajach książek. Podzieliła się swoimi wspomnieniami z 

pracy na planie filmowym serialu „Czterej pancerni i pies". Pani Anna urzekła 

zgormadzonych swoją otwartością, wewnętrznym ciepłem, poczuciem humoru, 

niespotykaną energią, a warto wspomnieć, że urodziła się w 1927 r. Zdradziła również 

swój przepis na długowieczność. Jej przebogata osobowość, bagaż doświadczeń, 

wyczuwalna miłość do ludzi zrobiły wrażenie na młodych i dorosłych uczestnikach 

spotkania. Anna Lutosławska-Jaworska była wielokrotnie nagradzana. Oprócz Złotego 

Krzyża Zasługi została uhonorowana m.in. nagroda im. Ireny Solskiej za całokształt 

dorobku artystycznego, a także istotny wpływ na rozwój polskiej sztuki aktorskiej. 

Otrzymała tytuł „Krakowianki 2015 roku" za życie z pasją i otwarte serce. 

• Biblioteka włączyła w obchody XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, 

który w tym roku przebiegał jest pod hasłem „Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie 

przez sport i czytanie". Jak podkreśla Irena Koźmińska Prezes Fundacji ..ABCXXI - Cała 

Polska Czyta Dzieciom : „Mistrzowie sportu są idolami młodego pokolenia, zatem płynący 

z ich ust przekaz o potrzebie czytania jest mocnym sygnałem dla młodzieży i zachętą, żeby 

dbać o swój wszechstronny rozwój, nie tylko fizyczny. W dzisiejszym świecie mistrz sportu 

powinien być bowiem człowiekiem oczy lanym i wykształconym. " Naszym Gościem z tej 

okazji był Pan Łukasz Laska, prezes i trener Gminnej Akademii Piłkarskiej, który 
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przeczytał przedszkolakom z Zarzecza bajkę o „Kubie i niesfornej piłce11 Ireny Landau. 

• Podczas tegorocznych wakacji Gminna Biblioteka Publiczna promowała czytelnictwo 

zapraszając do współpracy mieszkańców Gminy Zarzecze, którzy dzielili się swoimi 

czytelniczymi pasjami, znaczeniem książki w życiu oraz tym co lubią czytać i dlaczego. 

Narzędzie do promocji stanowił profil biblioteki na Facebooku. Pasjonaci czytania 

zgodzili się wziąć udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej z książką. Zdjęcia wykonywali 

Małgorzata Birek oraz Tomasz Chrobak. 

• Biblioteka włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania 6 września 2019 r.  

w Sali balowej Pałacu Dzieduszyckich mieszkańcy Gminy Zarzecze przeczytali nowelę 

Władysława Stanisława Reymonta pt. „Orka", zaś Zespół Śpiewaczy z Kisielowa ubogacił 

wydarzenie wykonaniem pieśni tematycznie nawiązujących do treści noweli. „Orka"  

W. S. Reymonta przedstawia chłopską rodzinę podczas wyniszczającej pracy w polu.  

Z toczonych przy pracy rozmów wyłonił się obraz rodziny, której sytuacja materialna 

rodziny pogorszyła się, ponieważ ich jedyny koń został zarekwirowany na potrzeby 

wojska, a orki dokonywali przy pomocy krowy. Wśród czytających nowelę byli: Wójt 

Gminy Zarzecze Tomasz Bury, Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata 

Byrwa, Radni: Katarzyna Balawender oraz Wiktor Koba. członkowie Dyskusyjnego klubu 

Książki: Małgorzata Rochacka, Liliana Dziedzic. Jan Szajny, Marcin Kwaśniak, 

mieszkańcy Gminy Zarzecze: Aleksandra Kasperska. Kornelia Kudła oraz Wiesław Borlik 

a także przedstawiciele młodzieży: Kinga Stecura oraz Aleksander Sulima. Był również 

czas na czytanie fragmentów innych nowel, a także  na degustację  sera,  który został 

zrobiony z produktów pochodzących od zarzeckiej krasuli. Spotkanie prowadziła 

Magdalena Ćwikła. 

• października 2019 r. w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyła się V edycja 

ogólnopolskiej akcji pn. Noc Bibliotek. Ta wyjątkowa noc to święto bibliotek i czytania, 

które w niecodzienny sposób zachęca do korzystania z zasobów bibliotek jako miejsc 

łączących ludzi i lokalnych centrów kultury. Nad licznie zgromadzonymi miłośnikami 

słowa pisanego unosił się duch poezji, a wszystko za sprawą wyjątkowych gości: poety, 

aforysty - Mirosława Welza oraz zespołu piosenki literackiej Mimo Wszystko  

z Przeworska, który śpiewa m.in. teksty do utworów poety z Iwonicza Zdroju. Klimat 

spotkania był niezwykły. Hasło tegorocznej edycji akcji to „Znajdźmy wspólny język" i tak 

też się stało. Publiczność wydarzenia dała się uwieść słowu poetyckiemu i współodczuwała 

doświadczenia, emocje, sposób patrzenia na świat jakie zarówno poeta jak i zespół 

przekazali zgromadzonym. 

• 22 października br. miało miejsce rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastyczno-

Literackiego Promującego Czytelnictwo pn. „Biblioteka nocą". Uczestnicy mieli za 

zadanie wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice bądź napisać opowiadanie lub 

wiersz na temat: co może się wydarzyć w bibliotece nocą?. Cele konkursu to: popularyzacja 

czytelnictwa, wzrost poziomu świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej wpływu 

czytania na wszechstronny rozwój człowieka, kształtowanie wyobraźni i wrażliwości 

artystycznej uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych i literackich, rozwijanie 

zdolności literackich, rozbudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego. Na konkurs 

wpłynęło 130 prac. Jury nagrodziło 38 uczestników konkursu. Uroczystego wręczenia 

nagród dokonali Radny Gminy Zarzecze Piotr Siupik oraz w imieniu organizatora 
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Magdalena Ćwikła. Zwycięskie prace literackie gościnnie przeczytali, ku radości 

nagrodzonych: Beata Klisz - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta  

w Żurawiczkach, Anna Krzeszowska - Gwóźdź -kierownik GOPS w Zarzeczu, Agata Koba 

- Dyrektor Publicznego Żłobka w Zarzeczu, Anna Polit - kierownik Szkoły Podstawowej 

w Zarzeczu filia w Rożniatowie, Agnieszka Pecel -Kwaśniak - mama Gabrysia Kwaśniaka, 

zdobywcy I miejsca oraz Beata Prymon - przedstawicielka konkursowego jury. Ciepłą 

atmosferę wydarzenia tworzyli nagrodzone dzieci, ich rodzice oraz opiekunowie prac, 

którzy otrzymali podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu. 

• Biblioteka dołączyła do ogólnopolskiej akcji Instytutu Książki Z KSIĄŻKĄ NA START. 

Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Zarzeczu, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry 

czytelniczy start. W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę,  dostosowaną pod  

względem  formy  i  treści  do  potrzeb  przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy 

w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego 

Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej 

książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 

dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze 

zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice - przygotowana dla nich 

broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz 

o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział  

w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla dzieci i ich rodziców. Projekt Instytutu Książki 

realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek" we 

współpracy z bibliotekami publicznymi. Jego celem jest zachęcenie rodziców do 

odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem 

• Bibliotekę odwiedzały przedszkolaki uczestniczące w zajęciach głośnego czytania. 

• W każdym tygodniu we wtorki i czwartki do czerwca 2019 r. odbywały się zajęcia dla 

dzieci pn. „Zakręceni wokół książki'". Rozwijały one wiedzę najmłodszych o otaczającym 

świecie, pobudzały kreatywność, pozwalały w ciekawy sposób spędzić popołudniowy czas 

wolny. 

• Od stycznia 2019 r. odbyło się dziesięć spotkań sympatyków Dyskusyjnego Klubu 

Książki, który działa pod patronatem Instytutu Książki i Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. 

 

11.3 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 
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dla uczestników imprez sportowo- kulturalno – rozrywkowych, magazyny sprzętu, 

pomieszczenia gospodarcze. Hala Sportowa posiada również widownie dla 300 widzów.  

 

 
Źródło GOSiR w Zarzeczu 

 

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 

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. 

 

 
Źródło GOSiR w Zarzeczu 
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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. 

 

 
Źródło GOSiR w Zarzeczu 

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zarzeczu przez cały 2018 rok starał się 

organizować mieszkańcom Gminy Zarzecze wiele imprez o charakterze kulturalno- sportowo- 

rozrywkowych. 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 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. 
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Źródło GOSiR w Zarzeczu 

 

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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Źródło GOSiR w Zarzeczu 

 

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. 
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XII. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy Zarzecze powstało w 2009 roku. 

Organizacja zrzesza kobiety z lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich w poszczególnych 

sołectwach z terenu Gminy Zarzecze, tj. z Zarzecza, Siennowa, Żurawiczek, Maćkówki,  

Pełnatycz, Rożniatowa, Kisielowa, Łapajówki i Zalesia. 

Obecnie Stowarzyszenie angażuje się we współpracę , powiatem przeworskim  

i lokalnym samorządem. Wspólne spotkania okolicznościowe z okazji świąt czy uroczystości 

kolejnych rocznic istnienia kół są wspaniałą okazją do integracji z władzami samorządowymi, 

lokalnymi organizacjami, a także wyznaczenia kolejnych działań do realizacji w nadchodzącym 

roku.  

W 2019 r. wspólne  spotkanie opłatkowe zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich  

w  Kisielowie. Na przełomie maja i czerwca 2019 r. członkinie Koła Gospodyń Wiejskich  

w Zarzeczu, które dotychczas nie skorzystały z możliwości zarejestrowania się  w Krajowym 

Rejestrze Kół Gospodyń wystąpiły jako Grupa Inicjatywna Koła Aktywnych Kobiet  

w Zarzeczu o udzielenie mikrograntu   w wysokości 6.000 złotych. 

 W ramach programu „NAWIGATOR –PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU  

EKONOMII SPOŁECZNEJ”, zostały przeprowadzone warsztaty kulinarne  dla  uczniów  

Szkoły  Podstawowej im.  Jana Pawła II w Zarzeczu oraz Zespole Szkół im. Wincentego Witosa 

w Zarzeczu pn. „Stare potrawy w nowej odsłonie pomysłem na sukces”,  podczas  których  

zaprezentowano,  jak w dzisiejszych czasach wykonać potrawy naszych babć, takich jak: masło, 

proziaki, zupę pomidorową z  lanym  ciastem  oraz  zupę  pomidorową na pikantno. Podobne 

warsztaty odbyły się podczas Gminnego Dnia Dziecka  w Zarzeczu.  

W ramach programu odbyły się również wykłady z zakresu ekonomii społecznej  dla 

członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Zarzeczu. Na  podstawie  powyższych  działań nastąpiło  

utworzenie  Partnerstwa  na Rzecz Rozwoju  Ekonomii  Społecznej  w  Zarzeczu z  udziałem 

przedstawicieli władz gminnych, jednostek podległych oraz lokalnych organizacji 

pozarządowych tj. Wójta  Gminy Zarzecze, przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Zarzeczu, przedstawiciela Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu, 

przedstawiciela Centrum Kultury w  Zarzeczu, przedstawiciela Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Zarzeczu, Sołtysa Wsi Zarzecze oraz przedstawiciela Koła Gospodyń Wiejskich 

w Zarzeczu. 

Dnia 23 listopada 2019 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawiczkach  

odbyła się uroczystość 60-lecia  Koła Gospodyń Wiejskich. Jubileusz rozpoczęła  

Przewodnicząca  Koła Gospodyń  Wiejskich  z  Żurawiczek. Po oficjalnym otwarciu nastąpiła 

ceremonia odznaczenia zasłużonych członkiń KGW Żurawiczki. Odznaczenia wręczali Wójt 

Gminy Zarzecze, Radny Wsi Żurawiczki oraz Przewodniczący Rady Powiatowej 

Podkarpackiej Izby Rolniczej w Przeworsku.  Honorowe odznaki Izydora Oracza otrzymało  

8 członkiń. 
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