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Szanowni Państwo,
Wypełniając przepis z art. 28 aa znowelizowanej Ustawy z dnia 08 marca
1990 roku o samorządzie gminnym przedstawiam Państwu Raport o stanie
Gminy Zarzecze za 2021 rok. Zakres tematyczny raportu oraz jego poszczególne
części merytoryczne w całości realizują wymogi stawiane przez ustawodawcę
tego typu dokumentowi. Raport ten stanowi podsumowanie działalności
samorządu w roku 2021, a w szczególności realizację polityk, programów,
strategii, uchwał Rady Gminy oraz wykonanie funduszu sołeckiego.
Zakres działania gminy jest bardzo szeroki i obejmuje zadania od
edukacji, opieki, przez inwestycje, gospodarkę wodno – ściekową,
mieszkaniową, ochronę środowiska po kulturę, sport i rekreację. Suma
wszystkich działań składa się na jakość życia mieszkańców naszej gminy.
Celem przedmiotowego raportu jest możliwość uzyskania dokładnego
wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Zarzecze.
Dokument ten został przygotowany na podstawie twardych danych
finansowych i statystycznych, aby w czytelny sposób przekazać informacje o
działalności gminy, stanowiące podstawę do obiektywnej oceny oraz szerokiej
debaty publicznej na temat stanu i kierunków rozwoju naszej gminy. Raport ten
jest również sprawozdaniem z pracy administracji publicznej.
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. CHARAKTERYSTYKA GMINY
1.1 Położenie Gminy Zarzecze
Gmina Zarzecze położona jest na Pogórzu Rzeszowskim 10 km na południowywschód od Przeworska. Administracyjnie wchodzi w skład powiatu przeworskiego
i województwa podkarpackiego. Położenie gminy jest korzystne – gmina Zarzecze jest
położona w pobliżu większych ośrodków miejskich, oddalona jest o 50 km od Rzeszowa
(stolicy województwa), 9 km od Przeworska (siedziby powiatu) i 12 km od Jarosławia.
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
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i największy zakład produkcyjny, w którym zatrudnienie znajduje znaczna część
mieszkańców.
Wykaz miejscowości na terenie Gminy Zarzecze.
Sołectwo

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kisielów
Łapajówka
Maćkówka
Pełnatycze
Rożniatów
Siennów
Zalesie
Zarzecze
Żurawiczki
RAZEM

Powierzchnia w ha
304,38
255,67
515,65
564,46
573,03
900,30
332,56
608,91
855,01
4 909,97

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

Mapa Gminy Zarzecze

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

1.2 Władze Gminy Zarzecze
Wójt Gminy jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy, wybranym
w bezpośrednich wyborach. Wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone
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przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem.
Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Rada Gminy przyjmuje sprawozdania z działalności Wójta oraz decyduje
w strategicznych kwestiach majątkowych gminy.
W Radzie Gminy Zarzecze zasiada 15 radnych. Skład osobowy Rady Gminy ustalany jest
w drodze wyborów. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają
się w głosowaniu tajnym. Kadencja Rady Gminy trwa 5 lat.
Rada Gminy Zarzecze powołała następujące komisje stałe:
1) Komisja Rewizyjna.
2) Komisja ds. rozwoju gospodarczego i budżetu
3) Komisja ds. oświaty, kultury, kultury fizycznej, zdrowia i rodziny.
4) Komisja ds. skarg, wniosków i petycji.
1.3 Jednostki Organizacyjne Gminy Zarzecze
Urząd gminy jest jednostką organizacyjną gminy, pełniącym rolę aparatu pomocniczego
służącego do wykonywania zadań organów gminy w ramach ich kompetencji.
Gmina może tworzyć jednostki w celu wykonywania zadań, w tym również wykonywania
zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące
i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług
powszechnie dostępnych. Jednostki organizacyjne realizują cele i wykonują zadania
określone w statutach tych jednostek. Statuty nadaje rada gminy w drodze uchwały.
Jednostki organizacyjne Gminy Zarzecze:
1) Centrum Kultury w Zarzeczu
2) Gminna Biblioteka Publiczna im. Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Wyszyńskiego
w Zarzeczu.
3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu.
4) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zarzeczu.
5) Publiczny Żłobek w Zarzeczu.
6) Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu z Filią w Łapajówce.
7) Zespół Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu.
8) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siennowie.
9) Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce.
10) Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach.
11) Zespół Szkół w Zarzeczu, w skład którego wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarzeczu
b) Szkoła Filialna im. Orła Białego w Pełnatyczach
c) Szkoła Filialna im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie
d) Przedszkole Publiczne w Zarzeczu
12) Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, w skład którego wchodzą:
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a)
b)
c)
d)
e)

Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum
Liceum Ogólnokształcące
Internat
Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

1.4 Liczba i struktura ludności
Liczba mieszkańców gminy Zarzecze (wg stanu na dzień 31.12.2021r.)

Lp.

MIEJSCOWOŚĆ

LICZBA
MIESZKAŃCÓW

1.

ZARZECZE

1540

2.

SIENNÓW

1028

3.

ŻURAWICZKI

1244

4.

MAĆKÓWKA

900

5.

PEŁNATYCZE

702

6.

ROŻNIATÓW

638

7.

ZALESIE

414

8.

KISIELÓW

435

9.

ŁAPAJÓWKA

265

10.

RAZEM

7166

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze
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Wykres: Procentowy udział liczby mieszkańców poszczególnych sołectw

Statystyka urodzeń, zgonów, przyrost naturalny w latach 2017-2021
URODZENIA
Lp

MIEJSCOWOŚĆ

.

2017

2018 2019

2020

ZGONY
2021 2017

2018

2019

PRZYROST NATURALNY*
2020 2021 2017

2018

2019

2020

2021

1.

ZARZECZE

20

20

15

22

15

11

7

10

16

19

+9

+13

+5

2.

SIENNÓW

7

13

12

6

7

11

11

14

14

11

-4

+2

-2

-8

-4

3.

ŻURAWICZKI

13

16

10

14

11

9

13

17

13

12

+4

+3

-7

+1

-1

4.

MAĆKÓWKA

10

10

6

11

14

7

14

10

15

9

+3

-4

-4

-4

+5

5.

PEŁNATYCZE

9

8

6

9

5

13

5

9

12

7

-4

+3

-3

-3

-2

6.

ROŻNIATÓW

7

5

9

5

5

10

6

7

6

8

-3

-1

+2

-1

-3

7.

ZALESIE

5

6

5

3

7

3

7

6

9

2

+2

-1

-1

-6

+5

8.

KISIELÓW

4

2

4

6

2

2

3

3

2

7

+2

-1

+1

+4

-5

9.

ŁAPAJÓWKA

2

3

8

4

4

2

3

3

8

3

0

0

+5

-4

+1

10

RAZEM

77

83

75

80

70

68

69

79

95

78

+9

+14

-4

-15

-8

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

+6

*różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów

_________________________________________________________________
str. 10

-4

Raport o stanie Gminy Zarzecze za rok 2021
__________________________________________________________________________________

Wykres: Zestawienie ilości urodzeń i zgonów w latach 2017 – 2021

Od roku 2019 w Gminie Zarzecze występuje ujemny przyrost naturalny, co oznacza,
że w latach tych, więcej osób zmarło niż się urodziło. W roku 2021 dodatni przyrost naturalny
wystąpił w Maćkówce, Zalesiu i Łapajówce.
Statystyka mieszkańców wg wieku i płci (wg stanu na dzień 31.12.2021r.)
Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
19-60
> 65
> 60
ogółem

Mężczyzn
115
44
86
32
36
215
133
82
27
2357
0
415
0
3542

Kobiet
115
40
85
24
27
189
130
70
41
0
2065
0
838
3624

Ogółem
230
84
171
56
63
404
263
152
68
2357
2065
415
838
7166

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

1.5 Działalność gospodarcza w Gminie Zarzecze
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
na dzień 31 grudnia 2021 r. działalność gospodarcza była prowadzona przez
229 podmioty gospodarcze.
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L.p.
Branża
Podmioty
Podmioty
Stan podmiotów
gospodarcze
gospodarcze
gospodarczych
zarejestrowane
wyrejestrowane
na 31.12.2021r.
w 2021r.
w 2021r
1

Budownictwo

7

6

68

2

Handel

1

3

16

3

Usługi

5

3

91

4

Transport

1

1

25

5

Produkcja

0

0

13

6

Ochrona Zdrowia

0

0

13

7

Gastronomia

0

0

13

14

13

229

RAZEM

1.6 Rozwój budownictwa na terenie Gminy Zarzecze
Ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy w 2021 roku:
Rodzaj

2020

2021

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

22

37

budownictwo mieszkaniowe zagrodowe

8

15

budownictwo usługowe, handlowe

3

4

budownictwo gospodarcze

3

4

inne

3

1

RAZEM

39

61

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

Decyzja o warunkach zabudowy jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę
domu, jeśli dla danej działki nie ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy zawiera postanowienia dotyczące tego, czy
planowana inwestycja jest dopuszczalna na danej działce, a także sposobu zaopatrywania
budynku w wodę i energię oraz odprowadzania ścieków. Podaje, jakie są warunki
kształtowania ładu przestrzennego i czy teren jest objęty szczegółowymi regulacjami
dotyczącymi przepisów o ochronie środowiska, dziedzictwa kulturowego, gruntów rolnych
i leśnych, a także przepisów przeciwpożarowych lub sanitarnych.

_________________________________________________________________
str. 12

Raport o stanie Gminy Zarzecze za rok 2021
__________________________________________________________________________________

Ilość wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2021 roku:
Rodzaj

2020

2021

gazownictwo

14

6

elektroenergetyka

2

0

inne

3

3

RAZEM

19

9

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

Na obszarach, gdzie nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowi podstawę formalną
do ubiegania się o pozwolenie na budowę inwestycji. Decyzja jest bezterminowa, jednak jest
ważna do czasu wykorzystania jej do uzyskania na jej podstawie pozwolenia na budowę lub
podziału nieruchomości. Po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze, który obejmuje teren decyzji, a lokalizacja celu
publicznego ustalona w decyzji nie jest zgodna z ustaleniami planu, decyzja jest wygaszana
z urzędu.
Ilość wydanych pozwoleń na budowę dla terenu gminy Zarzecze w 2021 roku:
Rodzaj

2020

2021

budownictwo mieszkaniowe

20

36

budownictwo gospodarcze

3

2

usługi i handel

2

2

inwestycje liniowe

1

0

wewnętrzne instalacje gazowe

20

13

sakralne

2

0

publiczne

-

6

inne

2

0

RAZEM

50

59

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna wydawana przez starostę,
niezbędna do rozpoczęcia i prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych.
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1.7 Struktura użytków rolnych na terenie Gminy Zarzecze
Łączna powierzchnia gruntów na terenie gminy wynosi 4918 ha, z czego największą
część stanowią grunty orne 3 225 ha, łąki i pastwiska zajmują 910 ha, lasy 435 ha, natomiast
grunty pozostałe to 348 ha.

Lp.
1
2
3
4

Rodzaj gruntu
grunty orne
łąki i pastwiska
lasy
grunty pozostałe
Razem

Ilość w ha
3 225
910
435
348
4 918

Źródło: Opracowanie własne ( stan na dzień 31.12.2021r.)

Strukturę użytków rolnych w układzie procentowym przedstawia poniższy wykres.

7%
9%

grunty orne
łąki i pastwiska

18%
66%

lasy

grunty pozostałe

Źródło: Opracowanie własne ( stan na dzień 31.12.2021r.)

Na terenie gminy funkcjonują 1249 gospodarstwa rolne o powierzchni pow. 1 ha
oraz 437 gospodarstw o pow. do 1 ha (nieruchomości rolne). Świadczy to o dużym
rozdrobnieniu gospodarstw rolnych – w gminie dominują gospodarstwa małe (do 5 ha), które
stanowią 67% wszystkich gospodarstw na terenie gminy. Natomiast średnia wielkość
gospodarstwa w gminie kształtuje się na poziomie ok. 3 ha. Na terenie gminy Zarzecze
zlokalizowanych jest zaledwie 29 gospodarstw, których powierzchnia wynosi ponad 15 ha.
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Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Wielkość gospodarstwa
pon. 1 ha
1- 2 ha
2 – 5 ha
5 – 7 ha
7 – 10 ha
10 – 15 ha
pow. 15 ha
RAZEM

Ilość gospodarstw
437
796
332
43
27
22
29
1 249

Struktura gospodarstw rolnych w Gminie Zarzecze pod względem wielkości:

2%

2%

1%

2%

26%

pon. 1 ha
1- 2 ha

20%

2 – 5 ha
5 – 7 ha
7 – 10 ha

47%

10 – 15 ha
pow. 15 ha

Źródło: Opracowanie własne (stan na dzień 31.12.2021r.)

II. SYTUACJA FINANSOWA GMINY ZARZECZE
2.1. Wykonanie budżetu za 2021 rok
Podstawą gospodarki finansowej Gminy Zarzecze w 2021 roku był budżet ustalony
Uchwałą Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Zarzecze z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Zarzecze na rok 2021, po zmianach dokonanych w trakcie roku
uchwałami Rady Gminy Zarzecze oraz zarządzeniami Wójta Gminy w ramach posiadanych
uprawnień.
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Wyszczególnienie

Plan w zł

Wykonanie w zł

%

DOCHODY OGÓŁEM

46.786.514

46.606.216

99,6

43.666.059

43.813.467

100,3

4.183.232

4.119.035

98,5

3.495.089

3.785.333

108,3

17.790.922

17.790.922

100,0

636.999

613.017

96,2

13.656.799

13.627.072

99,8

359.052

377.034

105,0

- środki na zadania pozyskane z innych
źródeł

146.905

132.866

90,4

- środki z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19

516.803

516.766

100,0

- pozostałe dochody
(najem, dzierżawa mienia, wpływy
ze sprzedaży usług - wody,ścieków, za
wyżywienie, itp.)

2.880.258

2.851.422

100,0

Dochody majątkowe

3.120.455

2.792.749

89,5

2.492.283

2.474.466

99,3

1.029.915

1.012.098

98,3

70.368

70.368

100,0

Lp.

w tym:
1.

Dochody bieżące
w tym:
- podatki i opłaty lokalne
- udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
- subwencje ogólne
- dotacje celowe z budżetu państwa na
zadania własne i realizowane na podstawie
porozumień
- dotacje celowe z budżetu państwa na
zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej
- dotacje celowe od samorządu
województwa, powiatu, gmin realizowane
na podstawie porozumień oraz dotacje z
udziałem środków europejskich

2.

w tym:
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych




dotacja celowa w ramach PROW
na lata 2014-2020na zad.
,,Rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody”
dotacja celowa w ramach PROW
na lata 201-2020 na zad. ,,Budowa
placów zabaw w miejscowości
Zarzecze i Pełnatycze”
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dotacja celowa na zadanie pn.
,,Przebudowa pomieszczeń w
Szkole Podstawowej w
Rożniatowie na Filię Żłobka w
Rożniatowie”

480.000

480.000

100,0

dotacja otrzymana z państwowego
funduszu celowego na zadanie
pn.,,Budowa pełnowymiarowej
Sali gimnastycznej w Siennowie”

700.000

700.000

100,0



dotacja „Odnowa wsi Zalesie”

12.000

12.000

100,0



dotacja celowa na zad. pn.
,,Budowa chodników w
miejscowości Kisielów, Siennów”

200.000

200.000

100,0

243.634

239.584

98,3

214.134

210.084

98,1

29.500

29.500

100,0

61.521

53.079

86,3

- zwrot środków z funduszu sołeckiego

23.017

23.017

100,0

- dochody ze sprzedaży majątku

300.000

2.603

1,0



-dotacje na realizację zakupów
inwestycyjnych




dotacja celowa na zakup
samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych w tym dla osób
na wózkach inwalidzkich
(PFRON)
dotacja celowa na zakup pieca do
ceramiki do ŚDS w Zalesiu

- środki na zadanie pn.,,
Termomodernizacja budynku OSP w
Zalesiu”

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

Wykonanie dochodów za 2021 rok:

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze
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Powyższy wykres przedstawia wykonanie dochodów w 2021 roku w podziale na dochody
bieżące i majątkowe. Ogólna kwota dochodów wyniosła 46.606.216 zł.
Analizując wykres zauważyć można, że dochody bieżące w kwocie 43.813.467 zł stanowiły
94 % ogółu dochodów, natomiast dochody majątkowe w kwocie 2.792.749 zł stanowiły 6 %
ogółu dochodów. Dochody majątkowe w 2021 roku to przede wszystkim dotacje na realizację
zadań inwestycyjnych otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na ,,Rozbudowę Stacji
Uzdatniania Wody w Zarzeczu” w wysokości 1.012.098 zł, ,,Budowę placu zabaw
w miejscowości Zarzecze i Pełnatycze” w wysokości – 70.368 zł oraz ,,Odnowę wsi Zalesie”
w kwocie 12.000 zł, dotacje otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie
,,Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rożniatowie na Filię Żłobka
w Rożniatowie” w wysokości 480.000 zł oraz dotacja celowa z Powiatu Przeworskiego na
zadanie ,,Budowa chodników w miejscowości Zarzecze i Pełnatycze” w kwocie 200.000 zł.
Ponadto Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu na zadanie pn. ,,Budowa
pełnowymiarowej Sali gimnastycznej w Siennowie” w kwocie 700.000 zł. Gmina otrzymała
również dotacje na zakupy inwestycyjne tj. na zakup samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich (PFRON) w wysokości
210.084 zł, dotację na zakup pieca do ceramiki do ŚDS w Zalesiu w wysokości 29.500 zł
z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i zwrot środków za 2020 r. z funduszu sołeckiego
w kwocie 23.017 zł. Zadanie inwestycyjne pn. ,,Termomodernizacja budynku OSP w Zalesiu
w kwocie 53.079 zł, zostało pokryte ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Pozostałe dochody są ze sprzedaży majątku
w kwocie 2.603 zł.
Wyszczególnienie

Plan w zł

Wykonanie w zł

%

52.799.790

49.104.851

93,0

43.179.888

41.376.397

95,8

3.083.766

2.897.275

94,0

308.318

287.244

93,2

410.487

390.437

95,1

- bieżące utrzymanie jednostek OSP

300.083

286.551

95,5

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów

99.200

89.145

89,9

Lp.

WYDATKI OGÓŁEM
w tym:

1.

Wydatki bieżące
w tym:
- koszty utrzymania Urzędu Gminy oraz
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz
z pochodnymi w tym wynagrodzenia za
wykonywanie zadań zleconych: sprawy
obywatelskie, obrona narodowa, cywilna,
rejestr KRS, rejestr wyborców
- bieżące utrzymanie dróg gminnych
- bieżące utrzymanie budynków mienia
komunalnego, ( zużycie energii, gazu,
remonty)
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i pożyczek
- poręczenia i gwarancje udzielone przez
Gminę dla Spółdzielni
Socjalnej,,Parkowa”
- utrzymanie oświaty – szkoły podstawowe
(projekty grantowe Kapsuła Czasu - Recepta
na samotność, Geometrycznie zakręceni,
Marzenia w skali, programy ERAZMUS+,
Pierwszy krok w kierunku
umiędzynarodowienia SP Żurawiczki szansą
dla uczniów na podniesienie kompetencji
kluczowych, program pn. ,,YOUNGSTER
PLUS) , oddziały przedszkolne,
Przedszkola, dowóz dzieci do szkół,
technika (projekt „Niesamowita podróż po
kuchni greckiej”. Praktyczny poradnik
prowadzenia greckiej restauracji), szkoły
branżowe

406.200

0

0

97,3
14.146.941

13.759.369

650.352

644.363

99,1

1.168.579

1.168.579

100,0

1.116.417

1.091.033

97,7

12.262.961

12.210.095

99,6

- bieżące utrzymanie Publicznego Żłobka w
Zarzeczu i Rożniatowie

558.774

545.712

97,7

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i
narkomanii

86.719

82.975

95,7

2.055.848

2.045.611

99,5

- obsługa jednostek budżetowych
wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz
wydatki rzeczowe
- bieżące utrzymanie ŚDS w Zalesiu z Filią
w Łapajówce
- utrzymanie GOPS tj. opłata za pobyt w
DPS ,wypłata zasiłków, wypłata dodatków
mieszkaniowych, usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki
na ubezpieczenia dla świadczeniobiorców,
pomoc w zakresie dożywiania,
wynagrodzenia pracowników orazrealizacja
Programu ,,Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w
wyniku żywiołu”
- wypłata świadczeń wychowawczych,
składki na ubezpieczenia zdrowotne ,
Rodziny zastępcze, Karta Dużej Rodziny ,
Wspieranie rodziny, Placówki opiekuńczo wychowawcze oraz wynagrodzenia
pracowników

- utrzymanie świetlic szkolnych, internatu ,
szkolne schronisko młodzieżowe oraz
wypłata stypendiów dla uczniów
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- utrzymanie sieci wodociągowych na
terenie Gminy

682.155

579.199

84,9

- utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci
kanalizacyjnych na terenie Gminy

617.443

591.156

95,7

1.563.248

1.555.207

99,5

91.160

71.621

78,6

196.000

181.723

92,7

221.770

214.442

96,7

30.100

30.072

99,9

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Zarzeczu

623.816

614.618

98,5

- dotacja dla Klubów Sportowych

250.000

250.000

100,0

- dotacja dla Centrum Kultury na zadania
bieżące

535.425

535.425

100,0

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej
na zadania bieżące

139.060

139.060

100,0

- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji
na bieżące funkcjonowanie

3.000

3.000

100,00

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych
2% z podatku rolnego

16.566

14.006

84,5

- zwrot podatku akcyzowego dla
producentów rolnych

250.306

250.274

100,0

- wybory uzupełniające do Rady Gminy
Zarzecze

6.375

6.375

100,0

- Narodowy Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021

21.438

21.438

100,0

517.847

200.773

38,8

- gospodarka odpadami komunalnymi
- ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu w tym wydatki w ramach
Programu ,,Czyste powietrze”
- oświetlenie dróg i konserwacja punktów
świetlnych
- utrzymanie budynków zabytkowych
(Pałac, budynek Oficyna Zarzecze, Arkady
Jaskółka)
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym w
Jarosławiu na dowóz dzieci
niepełnosprawnych

- zadania związane z przeciwdziałaniem
COVID – 19(realizacja Programu w
szkołach podstawowych ,,Laboratoria
przyszłości, organizacja transportu do
punktów szczepień, organizacja Pikniku
Rodzinnego, realizacja zadań w ramach
nagrody ,,Rosnąca odporność” oraz
programu ,,Wspieraj Seniora”)
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- pozostałe zadania ( rada gminy, promocja
gminy, składki dla stowarzyszeń , pozostała
działalność, utrzymanie zieleńców,
pomników, przystanków, bezdomne
zwierzęta itp.)

759.534

619.619

81,2

9.619.902

7.728.454

80,3

2.148.177

2.130.360

99,2

350.000

327.221

93,5

350.000

350.000

100,0

- zakup działek na drogi w Zarzeczu

4.400

3.200

72,7

- zakup kosiarki bijakowej

23.000

21.525

93,6

- zakup pługa do odśnieżania

25.000

24.600

98,4

- przebudowa drogi w Rożniatowie

24.349

24.349

100,0

- przebudowa dróg gminnych w
Rożniatowie (FS)

35.000

35.000

100,0

- budowa drogi w Zarzeczu w kierunku
Przeworska za cmentarzem

51.000

48.420

94,9

- budowa chodnika przy drodze gminnej
w Zarzeczu

14.300

14.293

100,0

- budowa chodnika przy drodze gminnej
w Zarzeczu (FS)

30.000

29.889

99,6

- przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Zalesie

49.869

0

0

- przebudowa dróg gminnych
w Pełnatyczach

8.000

7.980

99,8

- przebudowa dróg gminnych
w Penatyczach (FS)

44.000

44.000

100,0

- przebudowa dróg gminnych w Maćkówce

40.390

40.386

100,0

- budowa chodnika przy drodze gminnej
w Maćkówce

20.000

15.000

75,0

- budowa sieci wodociągowej

30.000

29.998

100,0

2. Wydatki majątkowe
w tym:
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w Zarzeczu w ramach PROW na lata 20142020
- budowa chodników w miejscowości
Kisielów i Siennów przy drogach
powiatowych
- Przebudowa mostu na rzece Mleczka
Wschodnia w ciągu drogi Powiatowej
Zarzecze-Pełnatycze-Bystrowice (udzielenie
pomocy finansowej dla Powiatu
Przeworskiego)
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w Zarzeczu ( drogi wewnętrzne przy –
wykonanie odwodnienia przy drodze
gminnej w Siennowie

41.200

41.195

100,0

- budowa placu zabaw w Kisielowie

8.000

2.006

25,1

- budowa placu zabaw w Kisielowie (FS)

13.000

13.000

100,0

- Termomodernizacja budynku remizy OSP
w Zalesiu

167.684

157.623

94,0

- montaż drzwi i budowa schodów
terenowych świetlicy wiejskiej w Zalesiu

32.089

32.089

100,0

454.622

369

0,1

712.920

513.166

72,0

8.500

8.500

100,0

23.616

23.616

100,0

48.300

33.556

69,5

133.985

133.982

100,0

3.500

3.438

98,2

10.000

10.000

100,0

33.910

10.933

32,2

70.368

70.368

100,0

- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku starej szkoły w Zarzeczu na
Gminną Bibliotekę oraz Centrum Kultury
- Budowa zewnętrznej doziemnej instalacji
gazowej oraz kotłowni na paliwo gazowe
w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu na
potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Zarzeczu i Zespołu Szkół
w Zarzeczu
- dofinansowanie do zakupu sprzętu
transportowego na potrzeby Komendy
Powiatowej Policji
- opracowanie dwóch niezależnych
dokumentacji projektowo-kosztorysowych
na budowę boisk wielofunkcyjnych wraz
z placami zabaw oraz z siłownią plenerową
w Szkole Podstawowej w Siennowie
i Szkole Podstawowej w Żurawiczkach
- zagospodarowanie terenu przy budynku
Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach
- przebudowa pomieszczeń w budynku
Szkoły Podstawowej w Zarzeczu na
oddziały przedszkolne
- budowa ogrodzenia parkingu obok Szkoły
Podstawowej w Żurawiczkach
- budowa ogrodzenia parkingu obok Szkoły
Podstawowej w Żurawiczkach (FS)
- budowa placu zabaw w Pełnatyczach
(wykonanie ogrodzenia)
- budowa placu zabaw w miejscowości
Zarzecze i Pełnatycze z udziałem środków
europejskich w ramach PROW na lata
2014-2020
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- budowa placu zabaw w miejscowości
Zarzecze i Pełnatycze współfinansowanie
w ramach PROW na lata 2014-2020

40.222

40.222

100,0

180.000

0

0

29.500

29.500

100,0

305.905

300.120

98,1

586.997

581.543

99,0

535.050

535.050

100,0

8.000

0

0

250.000

0

0

77.958

70.190

90,0

- wykonanie oświetlenia ulicznego
w Zarzeczu ul. Długa

22.000

22.000

100,0

- wykonanie oświetlenia ulic w Zarzeczu
(FS)

4.000

4.000

100,0

- wykonanie oświetlenia ulicznego
w Siennowie

26.000

25.951

99,8

- wykonanie oświetlenia ulicznego
w Łapajówce

21.000

21.000

100,0

- wykonanie oświetlenia ulicznego
w Maćkówce

25.000

24.083

96,3

- wykonanie oświetlenia ulicznego
w Maćkówce (FS)

10.000

10.000

100,0

- wykonanie oświetlenia ulicznego

10.000

10.000

100,0

- zakup pojazdu do przewozu i odwozu
dzieci do szkół podstawowych
- zakup pieca do ceramiki do
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zalesiu
- zakup autobusu przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
- PFRON
- przebudowa pomieszczeń w Szkole
Podstawowej w Rożniatowie na Filię
Żłobka w Rożniatowie zgodnie
z Resortowym programem rozwoju
Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 ,,MALUCH+2021”
- przebudowa czterech przepompowni
ścieków w miejscowości Zalesie
i Żurawiczki
- zakup pompy do przepompowni ścieków
w Maćkówce
- zainstalowanie nowoczesnego oświetlenia
typu LED na słupach na terenie gminy
(RFIL)
- wykonanie oświetlenia ulicznego
w Zarzeczu w kierunku Przeworska oraz
wykonanie projektu oświetlenia ulicznego
w Zarzeczu

_________________________________________________________________
str. 23

Raport o stanie Gminy Zarzecze za rok 2021
__________________________________________________________________________________
w Żurawiczkach
- wykonanie oświetlenia ulicznego
w Żurawiczkach (FS)

10.000

10.000

100,0

26.000

25.520

98,1

198.700

151.110

76,0

- wykonanie elewacji na budynku zaplecza
sportowego w Kisielowie

18.000

18.000

100,0

- wykonanie modernizacji zaplecza
sportowego w Żurawiczkach

4.880

4.880

100,0

- wykonanie modernizacji zaplecza
sportowego w Żurawiczkach (FS)

10.000

10.000

100,0

- wykonanie piłko-chwytów i budowa
oświetlenia boiska w Zalesiu

1.101

1.100

99,9

- wykonanie piłko-chwytów i budowa
oświetlenia boiska w Zalesiu (FS)

10.000

10.000

100,0

2.224.910

1.639.122

73,7

- przekazana dotacja celowa do Centrum
Kultury na wkład własny w ramach
Programu-Infrastruktura domów kultury
- przebudowa wewnętrznych instalacji
wodociągowych, kanalizacyjnych i c.o.
w budynku ,,Arkady”

- Budowa pełnowymiarowej Sali
gimnastycznej w Siennowie

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

Wykonanie wydatków za 2021 rok:

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

Powyższy wykres przedstawia wykonanie wydatków w 2021 roku w podziale na wydatki
bieżące i majątkowe. Ogólna kwota wydatków wyniosła 49.104.851 zł.
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Analizując wykres zauważyć można, że wydatki bieżące w 2021 w kwocie 41.376.397 zł
stanowiły 84 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 7.728.454 zł
stanowiły 16 % wydatków ogółem. W roku 2021 realizowano inwestycje dotyczące
Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu na kwotę 2.130.360 zł, przebudowę
czterech przepompowni ścieków w miejscowości Zalesie i Żurawiczki na kwotę 535.050 zł,
przebudowę pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rożniatowie na Filię Żłobka
w Rożniatowie o wartości 581.542,78 zł, budowę zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej
oraz kotłowni na paliwo gazowe w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu na potrzeby
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu i Zespołu Szkół w Zarzeczu w wysokości
513.166,02 zł, przebudowę wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o.
w budynku ,,Arkady” w kwocie 151.109,72 zł. Ponadto wydatki inwestycyjne dotyczyły
budowy chodników w miejscowości Kisielów i Siennów przy drogach powiatowych
w wysokości 327.221,14 zł, budowy chodników przy drogach gminnych w Zarzeczu
i Maćkówce w kwocie 74.179,30 zł, termomodernizacji budynku remizy OSP w Zalesiu na
wartość 157.623,22 zł, montażu drzwi i budowy schodów terenowych świetlicy wiejskiej
w Zalesiu w kwocie 32.088,73 zł, przebudowy pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej
w Zarzeczu na oddziały przedszkolne w wysokości 133.982,48 zł, budowy placu zabaw
w Zarzeczu i Pełnatyczach w wysokości 121.523,94 zł oraz w Kisielowie na wartość 15.006
zł. Dokonano przebudowy dróg w Rożniatowie, Pełnatyczach, Maćkówce oraz budowy dróg
w Zarzeczu, Siennowie na łączną wartość 241.330,62 zł. Poniesiono wydatki na wykonanie
oświetlenia ulicznego w Zarzeczu, Siennowie, Łapajówce, Maćkówce i Żurawiczkach
w wysokości 197.224,81 zł, zagospodarowano teren przy budynku Szkoły Podstawowej
w Żurawiczkach oraz dokonano ogrodzenia parkingu obok Szkoły łącznie na wartość
46.993,32 zł. Wykonano modernizację zaplecza sportowego w Żurawiczkach w kwocie
14.879,66 zł, elewację na budynku zaplecza sportowego w Kisielowie w wysokości 18.000 zł,
wykonano piłko-chwyty i oświetlenie boiska sportowego w Zalesiu na kwotę 11.100,03 zł.
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę boisk wielofunkcyjnych
wraz z placami zabaw oraz siłownią plenerową w Szkole Podstawowej w Siennowie i Szkole
Podstawowej w Żurawiczkach w wysokości 23.616 zł. Realizowano budowę
pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Siennowie w kwocie 1.639.121,77 zł. Zakupiono
działkę, kosiarkę bijakową, pług do odśnieżania łącznie na wartość 49.325 zł. Wyposażono
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu zakupując piec do ceramiki w kwocie 29.500 zł.
Dokonano zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym
do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w wysokości 300.120 zł. Udzielono pomocy
finansowej dla Powiatu Przeworskiego na przebudowę mostu na rzece Mleczka Wschodnia
w ciągu drogi powiatowej Zarzecze-Pełnatycze-Bystrowice w wysokości 350.000 zł.
Przekazano dotację celową do Centrum Kultury na wkład własny przy realizacji projektu –
Infrastruktura domów kultury w wysokości 25.520 zł. Dofinansowano do zakupu sprzętu
transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w wysokości 8.500 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
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jako wkład własny. W latach 2021-2031 Gmina będzie spłacać zaciągnięte kredyty i pożyczki
zgodnie z harmonogramem spłat aż do całkowitej spłaty zadłużenia.
Stan zadłużenia Gminy na początek 2021 roku wynosił 4.831.729,28 zł w tym:
- kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Przeworsku - 3.563.748 zł i PKO BP
Rzeszów - 744.294 zł
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Rzeszowie - 523.687,28 zł
W miesiącu wrześniu 2021 została zaciągnięta pożyczka w wysokości 517.085 zł
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
na dofinansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn.
,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarzeczu, natomiast w miesiącu październiku 2021r.
zaciągnięto kredyt w wysokości 2.482.915 zł w Banku Spółdzielczym w Bieczu
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie
planowanego deficytu budżetowego. Ponadto w ciągu 2021 r. spłacone zostały wcześniej
zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości – 749.945 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec
2021 r. wynosi 7.081.784,28 zł.
Wobec powyższego Gmina zachowała wskaźniki określone w art. 243 ustawy o finansach
publicznych. W roku 2021 Gmina udzieliła poręczenia i gwarancji dla Spółdzielni Socjalnej
,,Parkowa” w Zarzeczu w kwocie 406.200 zł.
2.3 Fundusz sołecki
Sołectwo Kisielów – plan 19.386,13 zł, , wykonano 19.386,13 zł, tj.100% wydatki bieżące
poniesione zostały na zakup paliwa, części do kosiarki, zakup środków chwastobójczych,
materiałów do budynku mienia komunalnego, materiałów do docieplenia budynku szatni na
boisku sportowym w wysokości w wysokości 6.386,13 zł. Natomiast wydatki majątkowe
w kwocie 13.000 zł przeznaczono na zakup wyposażenia na plac zabaw.
Sołectwo Łapajówka – plan 23.228,72 zł, wykonano 23.228,72 zł, tj. 100% wydatki bieżące
poniesione zostały na zakup paliwa do kosiarki, środków chwastobójczych, zakup
materiałów, wyposażenia do kuchni oraz remontu mienia komunalnego, zakup wyposażenia
dla jednostki OSP.
Sołectwo Maćkówka – plan 49.740,30 zł, wykonano 49.738 zł, tj. 100% wydatki bieżące
poniesione zostały na zakup paliwa, środków chwastobójczych, zakup wyposażenia do kuchni
w budynku mienia komunalnego, zakup materiałów do remontu budynku mienia
komunalnego, zakup strojów dla sportowców w kwocie 9.740,30 zł. Natomiast wydatki
majątkowe zostały poniesione na budowę chodnika przy drodze gminnej do szkoły
i wymianę oświetlenia drogowego w wysokości 39.997,70 zł.
Sołectwo Pełnatycze – plan 45.412,89 zł, wykonano 45.412,89 zł, tj. 100% wydatki bieżące
poniesione zostały na zakup paliwa, środków chwastobójczych i części do kosiarki w kwocie
– 1.412,89 zł. Natomiast wydatki majątkowe zostały poniesione na przebudowę drogi
gminnej od Szeligi do Raby oraz drogę gminną pomiędzy cmentarzami – w wysokości
44.000 zł.
Sołectwo Rożniatów – plan 42.428,48 zł, wykonano 42.080,09 zł, tj. 99,2% wydatki
bieżące poniesione zostały na zakup paliwa do kosiarki, części do kosiarki, środków
chwastobójczych, zakup wyposażenia dla jednostki OSP w kwocie – 7.080,09 zł. Natomiast
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wydatki majątkowe zostały poniesione na przebudowę drogi gminnej w wysokości –
35.000 zł.
Sołectwo Siennów – plan 4.750,30 zł, wykonano 4.740,30 zł, tj. 100% wydatki bieżące
poniesione zostały na zakup barierek ochronnych przy drodze gminnej oraz zakup środków
chwastobójczych.
Sołectwo Zalesie – plan 30.590,28 zł, wykonano 30.590,28 zł, tj.100% wydatki bieżące
poniesione zostały na zakup paliwa do kosiarki, środków chwastobójczych., materiałów do
remontu budynku mienia komunalnego w tym instalacji elektrycznej oraz zakupiono kostkę
brukową w wysokości – 20.590,28 zł.
Natomiast wydatki majątkowe zostały poniesione na wykonanie piłko-chwytów na boisku
w Zalesiu w wysokości – 10.000 zł.
Sołectwo Zarzecze – plan 49.740,30 zł, wykonano 49.627,31 zł, tj. 99,8% wydatki bieżące
poniesione zostały na zakup paliwa do kosiarki, środków chwastobójczych, wyposażenia do
budynku mienia komunalnego, zakupu krzewów , kamienia ozdobnego do ułożenia wokół
kapliczki, opracowanie i wydanie folderu związanego z historią wsi oraz zakup sprzętu
sportowego w kwocie – 15.738,31 zł. Natomiast wydatki majątkowe zostały poniesione na
budowę chodnika przy drodze gminnej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego w wysokości –
33.889 zł.
Sołectwo Żurawiczki – plan 49.740,30 zł, wykonano 49.740,27 zł, tj. 100 % wydatki
bieżące poniesione zostały na zakup paliwa, części do kosiarki, środki chwastobójcze,
materiałów do remontu budynku mienia w tym malowanie dachu wraz z wymianą rynien oraz
zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych w kwocie – 19.740,27 zł.
Natomiast wydatki majątkowe zostały poniesione na wykonanie ogrodzenia parkingu obok
Szkoły Podstawowej, wykonanie oświetlenia ulicznego, modernizację zaplecza sportowego
na boisku sportowym w wysokości – 30.000 zł.
2.4 Mienie komunalne
Gmina Zarzecze na początku roku 2021 była właścicielem gruntów o pow. 209,8314 ha
na wartość 998.307,67 złotych.
Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 209,2166 ha na wartość
1.001.419,63 złotych. Zmiana powierzchni mienia komunalnego spowodowana została
zmianami w ewidencji gruntów oraz nabyciem i zbyciem przez Gminę Zarzecze gruntów
na podstawie umów notarialnych.
Wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 3.111,96 zł.
W użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,7008 ha gruntów mienia komunalnego.
Oprócz gruntów gmina posiada mienie komunalne w skład którego wchodzą budynki
i budowle.
W ciągu roku 2021 wartość budynków i budowli zwiększyła się o kwotę 4.263.515,50 zł
i obecnie wynosi 69.188.001,37 zł.
Ogółem wartość całego mienia komunalnego wynosi 70.189.421,00 zł
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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 22 mieszkania komunalne
o łącznej powierzchni 1291,74 m2 oraz 9 mieszkań o charakterze socjalnym o łącznej
powierzchni 261,44 m2. Czynsz za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w roku
2021 wynosił 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.
WYKAZ BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZARZECZE
WYKAZ BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZARZECZE

LP

MIEJSCOWOŚĆ

BUDYNEK

1.

Kisielów

Remiza OSP

2.

Budynek byłej szkoły

3.

Zaplecze sportowe

4.

Łapajówka

Środowiskowy Dom Samopomocy

5.
6.

Remiza OSP

Maćkówka

Remiza OSP

7.

Szkoła Podstawowa

8.

Zaplecze sportowe

9.

Budynek mieszkalny

10.

Pełnatycze

Szkoła Podstawowa

11.
12.

Remiza OSP

Rożniatów

Remiza OSP

13.

Szkoła Podstawowa

14.

Budynek po Zakładzie Komunalnym

15.

Siennów

Remiza OSP

16.

Szkoła Podstawowa

17.

Oficyna dworska
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18.

Budynek po Domu Nauczyciela

19.

Budynek mieszkalny

20.

Remiza OSP

Zalesie

Środowiskowy Dom Samopomocy

21.
22.

Remiza OSP

Zarzecze

23.

Zespół Szkół

24.

Urząd Gminy

25.

Pałac

26.

Oficyna dworska

27.

Arkady i Jaskółka

28.

Ośrodek Zdrowia

29.

Stacja uzdatniania wody

30.

Oczyszczalnia ścieków

31.

Stara Szkoła

32.

Hala Sportowa

33.

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa

34.

Żurawiczki

Remiza OSP

35.

Szkoła Podstawowa

36.

Ośrodek Zdrowia

37.

Zaplecze sportowe
Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

Wykaz lokali mieszkalnych
KOMUNALNE

SOCJALNE

LOKALIZACJA

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
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MAĆKÓWKA 80

1

99

0

0

RAZEM

22

1291,74

9

261,44

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

Wykaz lokali użytkowych
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH
LOKALIZACJA

PRZEZNACZENIE

POWIERZCHNIA

ZARZECZE, UL. DŁUGA 2

APTEKA

76,40

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

ŻURAWICZKI

BIURO SCALENIOWE

64,10

ZARZECZE, UL. KS. GAJECKIEGO 5

SZWALNIA

193,00

ZARZECZE, UL. KS. GAJECKIEGO 5

SPÓŁDZIELNIA
SOCJALNA

175,12

RAZEM

859,80

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

Wykaz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste
WYKAZ GRUNTÓW PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
LOKALIZACJA

PRZEZNACZENIE

POWIERZCHNIA

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

0,7008

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze
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III. ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE
3.1 Inwestycje i remonty w 2021 roku
Prowadzone na terenie Gminy Zarzecze w 2021 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.
Zdania inwestycyjne i remontowe były zlecane Wykonawcom wyłonionym
na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych oraz były wykonywane przez
pracowników Urzędu Gminy Zarzecze.
Lp

Nazwa inwestycji

Opis inwestycji

Wartość
inwestycji
6.838,85 zł

Źródło
finansowania
Środki własne
Gminy Zarzecze

1

Budowa sieci
wodociągowej
w Zarzeczu przy
ul. Widokowej

Budowa dwóch odcinków sieci
wodociągowej w rur ciśnieniowych
kielichowych PVC Ø 90mm o łącznej
długości 206m wraz z dwoma hydrantami
p. poż. nadziemnymi 80mm na działkach
ozn. nr ewid gr. 713/6, 713/8, 715/7, 715/9
obręb Zarzecze, ul. Widokowa

2

Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej
w Zarzeczu przy
ul. Widokowej

Budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji
sanitarnej w rur kielichowych PVC Ø 200
mm o łącznej długości 151,00mb na
działkach ozn. nr ewid gr. 714/9, 716/3
obręb Zarzecze, ul. Widokowa

6.208,79 zł

Środki własne
Gminy Zarzecze

3

Modernizacja
budynku zaplecza
sportowego w
Żurawiczkach

14.879,66 zł

Środki własne
Gminy Zarzecze

4

Przebudowa dróg
gminnych w
Pełnatyczach

Wykonanie modernizacji budynku
zaplecza sportowego na działce nr ewid.
971 w Żurawiczkach w zakresie
częściowej przebudowy instalacji wod-kan
i elektrycznej, wymiany okładzin
podłogowych i ściennych, wykonaniu
nowych powłok malarskich wewnątrz
i zewnątrz budynku, wykonaniu
zadaszenia przy wejściu frontowym do
budynku, wykonanie podbitki okapu
dachu.
a) Przebudowa drogi gminnej na działce nr
440 w Pełnatyczach,
nr ewid. drogi publicznej G111196R,
długość odcinka 230mb, średnia szerokość
jezdni 3,0m. Nawierzchnia betonowa gr.
15cm na podbudowie klińcowej gr. 15cm.
b) Przebudowa drogi gminnej na działce nr
715 w Pełnatyczach,
długość odcinka 35mb, średnia szerokość
jezdni 4,0m. Nawierzchnia betonowa gr.
15cm na podbudowie klińcowej gr. 15cm,
odwodnienie powierzchniowe za pomocą

35.583,34 zł

Środki własne
Gminy
Zarzecze, w tym
fundusz sołecki
wsi Pełnatycze
44.000 zł

Wykonawca
System
gospodarczy –
brygada rembud przy
Urzędzie
Gminy
Zarzecze
System
gospodarczy
– brygada
rem-bud przy
Urzędzie
Gminy
Zarzecze
System
gospodarczy
– brygada
rem-bud przy
Urzędzie
Gminy
Zarzecze

System
gospodarczy
– brygada
rem-bud przy
Urzędzie
Gminy
Zarzecze

16.396,77 zł
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Ogrodzenie placu
zabaw
w Pełnatyczach

6

Modernizacja
oświetlenia
ulicznego
przy drodze
gminnej w
Maćkówce (Pętla)

7

Zagospodarowanie terenu przy
Szkole
Podstawowej w
Żurawiczkach

8

Piłkochwyty na
boisku sportowym
w Zalesiu

9

Budowa chodnika
przy drodze
gminnej w
Maćkówce

10

Budowa chodnika
przy drodze
gminnej w
Zarzeczu

koryt ściekowych na długości 20mb
Budowa ogrodzenia terenu działki nr 240
w Pełnatyczach. Ogrodzenie wykonane z
przęseł panelowych montowanych do
słupków z profilu zamkniętego 40x60mm
wraz z cokołem betonowym
prefabrykowanym o dł. 42,50m
Modernizacja oświetlenia ulicznego przy
drodze gminnej nr G 111101R w
Maćkówce-Pętla w formie dobudowy o
słupy oświetleniowe ocynkowane wys. 6m
z fundamentami - 3 szt., lampy Led 60W 3 szt., wysięgniki - 3 szt., przewód
YAKXS 4x35mm2 -200 mb
Utwardzenie placu przed budynkiem
szkoły z kostki brukowej dekoracyjnej
o pow. 630 m2 wraz z przebudową
schodów frontowych i podjazdu dla osób
niepełnosprawnych

10.933,47 zł

Środki własne
Gminy Zarzecze

14.083,50 zł

Środki własne
Gminy
Zarzecze, w tym
fundusz sołecki
wsi Maćkówka
10.000 zł

48.192,57 zł

Środki własne
Gminy Zarzecze

Budowa dwóch ścian piłkochwytów na
działce nr 624 w Zalesiu, której część
stanowi boisko sportowe. Piłkochwyty
o wym. 40x4,5m, wykonane ze słupów
stalowych z profilu zamkniętego
80x80x3mm kolor grafitowy; przęsła z
siatki ochronnej polipropylenowej (PE)
oczko 100x100mm, gr. splotu 3mm kolor
zielony

11.100,03 zł

Środki własne
Gminy
Zarzecze, w tym
fundusz sołecki
wsi Zalesie
10.000 zł

Budowa chodnika przy drodze gminnej nr
G 111101R na działce ewid. 370 w
Maćkówce „do szkoły”. Chodnik o szer.
1,5m i dł. 330 mb wykonany z kostki
brukowej gr. 6cm. Pod chodnikiem
wykonana kanalizacja deszczowa z rur
przepustowych śr. 400mm o łącznej dł.
200mb
Budowa chodnika przy drodze gminnej nr
G 111106R na działkach nr ewid. 447,
509/1, 510/1, 511/1 w Zarzeczu przy ul.
Nadrzeczna. Chodnik o szer. 1,0m i dł.
100 mb wykonany z kostki brukowej gr.
6cm. Pod chodnikiem wykonana
kanalizacja deszczowa z rur
przepustowych śr. 400mm o łącznej dł.
36mb z dwiema kratami ściekowymi z
ostojnikami.

65.719,24 zł

Środki własne
Gminy
Zarzecze, w tym
fundusz sołecki
wsi Maćkówka
30.000 zł

44.181,60 zł

Środki własne
Gminy
Zarzecze, w tym
fundusz sołecki
wsi Zarzecze
30.000 zł

FHU „Płotex”
Mariusz
Płocica
37-205
Zarzecze
ul. Długa 52
IT-CORE
Kamil
Machała
Żurawiczki 1
37- 200
Przeworsk
TECH
PROJEKT
BRZOZA Sp.
z o.o., ul.
Podzamcze
41, 37-500
Jarosław
System
gospodarczy
– brygada
rem-bud przy
Urzędzie
Gminy
Zarzecze
Dostawa siatki
na
piłkochwyty:
Pesmenpol Sp.
z o.o.
Myślenice
System
gospodarczy
– brygada
rem-bud przy
Urzędzie
Gminy
Zarzecze
FHU „Płotex”
Mariusz
Płocica
37-205
Zarzecze
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Budowa
chodników przy
drodze powiatowej
w Kisielowie
i Siennowie

12

Odwodnienie
drogi gminnej
w Siennowie

13

Przebudowa drogi
gminnej
w Maćkówce

14

Modernizacja
oświetlenia
ulicznego
w Maćkówce

a) Przebudowa drogi powiatowej nr
P 1618R Kisielów – Cieszacin Mały
polegająca na budowie chodnika
jednostronnego w km 0+200-0+553
w m. Kisielów. Zakres inwestycji
obejmował wykonanie poszerzenia jezdni
o 0,50m o nawierzchni bitumicznej,
przebudowa rowu otwartego na rów kryty
na długości 353 mb wraz z systemem
studzienek kanalizacyjnych i wpustów
ulicznych
b) Przebudowa drogi powiatowej nr
P 1622R Rożniatów Siennów polegająca
na budowie chodnika w km 1+500-1+620
w m. Siennów. Zakres inwestycji
obejmował wykonanie poszerzenia jezdni
o 0,50m
o nawierzchni bitumicznej, przebudowa
rowu otwartego na rów kryty na długości
120 mb wraz z systemem studzienek
kanalizacyjnych i wpustów ulicznych
Budowa odwodnienia drogi gminnej nr G
111107R (dz. nr 1767) poprzez kolektor
deszczowy z rur przepustowych śr. 600
mm o łącznej dł. 114 mb wykonany na
działce nr ewid. 1213 oraz stalową kratę
liniową z ostojnikiem żelbetowym o dł.
15m zlokalizowaną na dz. nr 1767
w Siennowie
Przebudowa drogi gminnej na działce nr
214 w Maćkówce, nr ewid. drogi
publicznej G111146R, długość odcinka
270mb, średnia szerokość jezdni 3,0m.
Nawierzchnia betonowa gr. 15cm na
podbudowie klińcowej
gr. 15cm
Modernizacja oświetlenia ulicznego
w Maćkówce w zakresie dobudowy
punktów oświetlenia ulicznego:
a) dobudowa punktu oświetleniowego
przy drodze gminnej Potok k/
Winiarskich: oprawa LED 60W – 1
szt., zaciski kablowe – 3 szt. przewód
ASXsn 2x16mm2 – 40 mb, wspornik
lampy – szt. 1, hak z odciągiem – szt.
2, bezpiecznik – sz. 1;
b) dobudowa punktu oświetleniowego
przy drodze gminnej Pętla w kierunku
lasu: oprawa LED 60W – 1 szt.,
zaciski kablowe – 3 szt. przewód
ASXsn 2x16mm2 – 50 mb, wspornik
lampy – szt. 1, hak z odciągiem – szt.
2, bezpiecznik – sz. 1;

Środki własne
Gminy
Zarzecze, w tym
dotacja Powiatu
Przeworskiego
w kwocie
200.000 zł

Firma
Usługowa
Hubert Ślimak
Bachów 189,
37-754 Babice

41.195,05 zł

Środki własne
Gminy Zarzecze

System
gospodarczy
– brygada
rem-bud przy
Urzędzie
Gminy
Zarzecze

40.386,24 zł

Środki własne
Gminy Zarzecze

20.000 zł

Środki własne
Gminy Zarzecze

System
gospodarczy
– brygada
rem-bud przy
Urzędzie
Gminy
Zarzecze
System
gospodarczy
– brygada
rem-bud przy
Urzędzie
Gminy
Zarzecze

241.064,87 zł

86.156,27 zł
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15

Budowa placu
zabaw
w Zarzeczu

16

Budowa placu
zabaw
i siłowni
plenerowej

c) dobudowa punktu oświetleniowego
przy drodze gminnej Pętla k/Karkuta:
montaż słupa oświetleniowego ŻN
H12m – 2 szt. oprawa LED 60W –
2 szt., zaciski kablowe – 6 szt.
przewód ASXsn 2x16mm2 – 130 mb,
wspornik lampy – szt. 2, hak z
odciągiem – szt. 5, bezpiecznik –
sz. 2;
d) dobudowa punktu oświetleniowego
przy drodze gminnej do
Leszczyńskich: montaż słupa
oświetleniowego ŻN H12m – 1 szt.
oprawa LED 60W – 5 szt., zaciski
kablowe – 6 szt. przewód ASXsn
2x16mm2 – 300 mb, wspornik lampy
– szt. 5, hak z odciągiem – szt. 12,
bezpiecznik – sz. 5, kabel
YDY3x2,5mm2 – 100mb, rura
osłonowa RHDPE10m
Plac zabaw zlokalizowany na działce nr
ewid. gr 998/7 w Zarzeczu, przy budynku
Przedszkola Publicznego
w Zarzeczu wraz z ogrodzeniem
i obiektami małej architektury.
W ramach zadania wykonano:
- roboty rozbiórkowe istniejących ścian
niecki basenowej - 15 m3
- budowę ogrodzenia z paneli
zgrzewanych o wys.1,23m na słupkach
stalowych 60x40mm wraz z cokołem
prefabrykowanym, kolor zielony RAL
6005 – 89,70 mb
- montaż furtki stalowej z kształtowników
zamkniętych wypełnionej panelem o wym.
1,0x1,40m - szt. 1
- nawierzchnię trawiastą – 142,86 m2
- montaż urządzeń placu zabaw i obiektów
małej architektury: zestaw zabawowy typu
Zamek- 1 szt.; huśtawka „ważka”
metalowa - 2 szt., huśtawka potrójna
(siedzisko gumowe, siedzisko koszyk,
bocianie gniazdo) - 1 szt.; bujak
sprężynowy Auto - 1 szt.; sześciokąt
wielofunkcyjny sprawnościowy - 1 szt.;
tablica z regulaminem placu zabaw - 1 szt.;
ławka stalowa z oparciem - 3 szt.; kosz na
śmieci – 3 szt. Powierzchnia zabudowy
placu zabaw: 529,00 m2
Plac zabaw wraz z siłownią plenerową
zlokalizowany na działce nr ewid. gr 240
w Pełnatyczach, przy budynku szkoły
podstawowej.

59.301,65 zł

Środki własne
Gminy Zarzecze

DELTA
CERT Sp.
z o.o. Ul.
Powstańców
Listopadowyc
h 29C/7, 35606 Rzeszów

51.288,82 zł

Środki własne
Gminy Zarzecze

INTERTORG
s.c.
Ul.
Stojałowskieg
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Przebudowa
pomieszczeń w
budynku Szkoły
Podstawowej
w Zarzeczu na
oddziały
przedszkolne

W ramach zadania wykonano:
- profilowanie części działki o pow.45 m2
- korytowanie pod nawierzchnię
komunikacyjną o pow. 45 m2
- wykonanie nawierzchni trawiastej o pow.
237,49 m2
- wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej gr. 6cm szarej o pow. 45 m2,
ograniczonej obrzeżem betonowym
8x30x100 w ilości 61,50 mb
- montaż urządzeń placu zabaw i obiektów
małej architektury: zestaw zabawowy typu
Zamek- 1 szt.; huśtawka ważka metalowa 2 szt. ; huśtawka potrójna (siedzisko
gumowe, siedzisko koszyk, bocianie
gniazdo) -1 szt. ; bujak sprężynowy Auto 1 szt. ; sześciokąt wielofunkcyjny
sprawnościowy - 1 szt.; wioślarz - 1 szt. ;
orbitek - 1 szt. ; motyl - 1 szt. ; tablica z
regulaminem placu zabaw - 1 szt. ; ławka
stalowa z oparciem - 2 szt. kosz na śmieci
– 2 szt. Powierzchnia zabudowy placu
zabaw: 300,00 m2
Zadanie pn. “Przebudowa pomieszczeń w
budynku Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Zarzeczu z przeznaczeniem na
oddziały przedszkolne” zlokalizowanej na
działce 973/30 w Zarzeczu obejmowało:
1.Montaż ślusarki drzwiowej p.poż. oraz
okna oddymiającego.
W ramach zadania wykonano:
a) obudowanie i zamknięcie drzwiami
dymnoszczelnymi klasy EIS30 odporności
ogniowej klatki schodowej od strony
zachodniej na wszystkich kondygnacjach
tj.
- kondygnacja piwnic: witryna AL
z drzwiami o wym. 2,32x2,52m;
- kondygnacja parteru: witryna AL
z drzwiami o wym. 2,60+0,45x3,30m;
- kondygnacja piętra: 2 szt. witryn AL z
drzwiami o wym. 3,94x3,00m;
b) montaż okna oddymiającego na klatce
schodowej na poziomie piętra o łącznej
powierzchni oddymiania 1,30 m2,
przeznaczonego do montażu instalacji
oddymiającej
2. Montaż instalacji automatyki
oddymiania klatki schodowej.
W ramach zadania wykonano:
- montaż instalacji oddymiającej w
korytach natynkowych od istniejącego
okna oddymiającego do centrali

o 6, 38-500
Sanok

144.609,68 zł

Środki
poniesione
w ramach
Rządowego
Funduszu
Inwestycji
Lokalnych
127.000,00
Środki
poniesione
ze środków
własnych
Gminy Zarzecze
17.609,68

Zakres nr 1:
Eurobud
Grupa ,
37-565
Bystrowice
Zakres nr 2:
IT-CORE
Kamil
Machała
Żurawiczki 1
37- 200
Przeworsk
Zakres nr 34:System
gospodarczy
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18

Budowa
zewnętrznej
instalacji gazowej
oraz kotłowni na
paliwo gazowe w
budynku Zespołu
Szkół im. Jana
Pawła II w
Zarzeczu

19

Termomodernizacja
budynku remizy
OSP
w Zalesiu

20

Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody
w Zarzeczu

oddymiającej oraz od centrali do czujek
dymu (przewody p.poż.) 320mb;
- montaż centrali systemu oddymiania 1
kpl;
- montaż czujek dymu 10 szt;
- montaż sygnalizatora akustycznego
wewnętrznego 2 szt;
- montaż sygnalizatora akustycznooptycznego zewnętrznego 1 szt;
- montaż przycisku oddymiania 4 szt;
- montaż przycisku przewietrzania 2 szt;
3. Montaż hydrantu wewnętrznego
naściennego z wężem półsztywnym
4. Wymiana drzwi p.poż. stalowych EI30
Przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania pomieszczenia zaplecza
sportowego na pom. kotłowni gazowej
wraz z robotami i instalacjami
towarzyszącymi wraz z wykonaniem
instalacji gazowej. Roboty obejmowały:
- roboty w zakresie kotłowni gazowej
i montażu dwóch jednostek kotłowych
o znamionowej mocy cieplnej 2x327 kW;
-roboty w zakresie wymiennikowni
w budynku Hali Sportowej GOSiR;
- roboty w zakresie instalacji gazowej;
- roboty budowlane: wykonanie ścian
działowych, montaż stolarki drzwiowej
w tym p. poż. , wykonanie wentylacji,
wykonanie okładzin ściennych i podłóg.;
- roboty w zakresie instalacji
elektrycznych;
- roboty w zakresie budowy zewnętrznych
schodów terenowych do kotłowni
z zadaszeniem i ścianą oporową
1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy
wiejskiej w Zalesiu.
Inwestycja polegająca na montażu drzwi
wejściowych od strony zachodniej oraz
budowie schodów terenowych. Koszt
inwestycji wyniósł 32.088,73 zł, z czego
12.000,00 zł pochodzi z dotacji przyznanej
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego.
2.Termomodernizacja budynku OSP
w Zalesiu. W ramach termomodernizacji
budynku zostało docieplone 277 m2 oraz
została zmodernizowana instalacja
centralnego ogrzewania wraz z montażem
nowego kotła na paliwo gazowe o mocy
30 kW. Wartość robót wyniosła
157.623,22 zł, z czego
dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
to kwota 53.079,05 zł.
Zakres robót obejmował budowę trzeciego
rezerwowego zbiornika wody czystej
o pojemności 318 m3, montaż instalacji

527.926,02 zł

Środki
poniesione w
ramach
Rządowego
Funduszu
Inwestycji
Lokalnych
404.392,65
Środki
poniesione ze
środków
własnych
Gminy Zarzecze
123.533,37

Przedsiębiorst
wo
Wielobranżow
e INWEST
L.
Kaczmarczyk
Sp. j. ,
ul. Wojska
Polskiego 3,
39-300 Mielec

189.711,95 zł

Dofinansowanie
z
Podkarpackiego
Programu
Odnowy Wsi na
lata 2021-2025
w kwocie
12.000 zł oraz
dofinansowanie
z
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska w
Rzeszowie w
kwocie
53.079,05 zł

Usługi
RemontowoBudowlane
Waldemar
Lenar,
Urzejowice

1.992.600 zł

Dofinansowanie
PROW
w kwocie

Sanitex Sp. z
o.o.
37-204
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21

Przebudowa
czterech
przepompowni
ścieków w
miejscowości
Zalesie i
Żurawiczki
w formule
zaprojektujwybuduj

22

Przebudowa
wewnętrznych
instalacji
wod-kan
i c.o. w budynku
mieszkalnym
wielorodzinnym
Arkady na dz. nr
998/8 w Zarzeczu

23

Zmiana sposobu
użytkowania,
przebudowa
i rozbudowa
pomieszczeń
szkolnych na
żłobek w budynku
Szkoły Filialnej
im. Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego w
Rożniatowie wraz
z budową placu
zabaw

fotowoltaicznej o mocy 30 kW, prace
remontowe posadzek i ścian pomieszczeń
technicznych oraz rozbudowa
i przebudowa linii technologicznej do
uzdatniania wody w tym: zestaw aeracji,
zestawy filtracyjne-odżelazianie
i odmanganianie, modernizacja układów
elektrycznych i sterowniczych. Praca
SUW monitorowana jest zdalnie
w budynku administracyjnego urzędu
gminy.
Zadanie polegało na przebudowie dwóch
przepompowni ścieków w Zalesiu na
działkach nr 150/4 i 545/1 oraz w
Żurawiczkach na działkach nr 173/2 i 971.
w zakresie: wykonanie obejścia
remontowego, wymiana skorodowanych
zbiorników stalowych na zbiorniki
prefabrykowane z polimerbetonu,
modernizację układu sterowania, montaż
żurawia słupowego, wymianę ogrodzenia,
montaż oświetlenia,
utwardzenie części terenu oraz urządzenie
terenu otaczającego pompownię, rozruch
przepompowni.
Ze względu na zły stan techniczny
wewnętrznych instalacji sanitarnych,
dokonano ich kompleksowej wymiany.
Roboty obejmowały wykonanie nowych
instalacji wodociągowej, instalacji
kanalizacji sanitarnej oraz instalacji C.O.
z montażem grzejników i nowych
przyborów sanitarnych.
W trakcie realizacji zadania konieczne
było wykonanie nowego przyłącza
wodociągowego oraz modernizacja
łazienek w lokalach mieszkalnych.
Prace adaptacyjne polegały na zmianie
funkcji obiektu szkolnego na placówkę
żłobka w tym: przebudową wszystkich
instalacji wewnętrznych, dostosowaniem
pomieszczeń do istniejących wymogów
przeciwpożarowych oraz sanitarnohigienicznych oraz rozbudowę budynku
szkoły o wiatę rekreacyjną połączoną
z placem zabaw o nawierzchni tartanowej.

1.029.915 zł

Tryńcza

535.050 zł

Dofinansowanie
z Rządowego
Funduszu
Inwestycji
Lokalnych
w kwocie
400.000 zł.

Sanitex Sp. z
o.o.
37-204
Tryńcza

150.000 zł

Środki własne
Gminy Zarzecze

Usługi
Ogólnobudowl
ane
„AGBUD”
Agnieszka
Zawada z/s w
Sieniawie.

Dofinansowanie
z programu
rządowego
Maluch +
edycja 2021
Ministerstwa
Pracy i Polityki
Społecznej
w kwocie
487.680,00 zł

Adaptacja
pomieszczeń:
Firma
„Zawpol”
Sieniawa

814.200 zł

Budowa placu
zabaw:
Apis Polska
Jarosław

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

_________________________________________________________________
str. 37

Raport o stanie Gminy Zarzecze za rok 2021
__________________________________________________________________________________

3.2 Wnioski złożone w roku 2021
Nazwa projektu

KONSERWACJA
ESTETYCZNA
OŁTARZA Z
KAPLICZKI W
ŁAPAJÓWCE

Cel projektu

Opis projektu

Wartość
zadania

Ocalenie materii i
formy obiektu
zabytkowego dla
przyszłych
pokoleń.

Zakres prac
sprowadza się do
powtórnej
konsolidacji
klejem,
regeneracji i
uzupełnienia
metalizowań,
wykonania
podłoża pod
złocenie,
wykonanie
brakujących
gruntów oraz
scalenia
kolorystycznego,
zgodnie z
kolorystyką
pierwotną i
decyzją komisji
konserwatorskiej.

Rezultatem jest
przywrócenie
utraconych
walorów
estetycznych,
zgodnie z
wynikami
przeprowadzonych
badań oraz
możliwość
spotkań
mieszkańców wsi
Łapajówka w celu
sprawowania kultu
religijnego.

Źródło i
wartość
wnioskowanego
dofinansowania

Data
realizacji

Otrzymane
dofinansowanie

25.650,00

Powiat
Przeworski –
20.000,00 zł

2021 r.

TAK

KONSERWACJA
POLICHROMII
ŚCIENNEJ
WNĘTRZA
KAPLICZKI W
ŁAPAJÓWCE – II
ETAP

Restauracja
zabytkowej
kapliczki

Uzupełnienie
ubytków tynków,
uzupełnienie
podbiał,
punktowanie,
scalenie
kolorystyczne
polichromii,

12.752,64

Podkarpacki
Wojewódzki
Konserwator
Zabytków w
Przemyślu –
6.376,32 zł

2021

TAK

MONTAŻ DRZWI
ORAZ BUDOWA
SCHODÓW
TERENOWYCH
ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ
W ZALESIU

Zaspokojenie
potrzeb społecznokulturowych oraz
modernizowanie
przestrzeni
wiejskiej

Budowa
schodów
terenowych i
montaż drzwi
zewnętrznych od
strony
zachodniej.

32.088,73

Podkarpacki
Program
Odnowi Wsi –
12.000,00 zł

2021

TAK
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BUDOWA ORAZ
MODERNIZACJA
BAZY
SPORTOWEJ NA
TERENIE GMINY
ZARZECZE

Poprawa
infrastruktury
sportowej

Budowa zaplecza
sportowego na
boisku LKS
"Błyskawica" w
Rożniatowie;
budowa systemu
zraszania płyty
boiska
trawiastego na
stadionie w
Zarzeczu, remont
parkietu płyty
boiska Hali
Sportowej w
Zarzeczu,
remont posadzki
budynku sali
gimnastycznej

413.249,97

Ministerstwo
Sportu i
Turystyki –
Sportowa
Polska Edycja
2021 –
199.100,00 zł

2022

TAK

10.000.000

Bank
Gospodarstwa
Krajowego –
9.500.000,00

20222024

TAK

Zespołu Szkół
im. Wincentego
Witosa w
Zarzeczu
ROZBUDOWA
OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W
ZARZECZU ORAZ
BUDOWĘ SIECI
KANALIZACYJNEJ
W MAĆKÓWCE

Zaspokojenie
potrzeb bytowych

Rozbudowa i
modernizacja
oczyszczalni
ścieków w
miejscowości
Zarzecze oraz
budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej na
nowo
powstającym
osiedlu
mieszkaniowym
w Maćkówce

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

3.3 Przeprowadzone postępowania w zakresie zamówień publicznych
Gmina jako podmiot publiczny ma obowiązek stosowania ustawy o zamówieniach
publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2021r. poz. 1129). Jeżeli wartość
zamówienia przekracza kwoty określone w ustawie wówczas, Gmina musi przeprowadzić
procedurę udzielenia zamówienia zgodnie z ustawą np. przetarg nieograniczony. Jeżeli
wartość zamówienia jest mniejsza niż określone w ustawie lub Gmina spełnia przesłanki,
o których mówi ustawa, wówczas zamówienia dokonuje się na podstawie wewnętrznego
regulaminu przyjętego w Gminie.
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Wykaz przeprowadzonych zamówień
publicznych

na podstawie ustawy Prawo zamówień

Nazwa
postępowania

Procedura
(data
ogłoszenia
)

Ilość
ofert

1

Budowa placów
zabaw w
miejscowościach
Pełnatycze i
Zarzecze – część 1
– Plac Zabaw w
Pełnatyczach

04.03.2021

14

Intertorg S.C.

51.288,82

30.03.2021

18.05.2021

2

Budowa placów
zabaw w
miejscowościach
Pełnatycze i
Zarzecze – część 2
– Plac Zabaw w
Zarzeczu

04.03.2021

14

Delta Cert Sp.
z o.o.

59.301,65

30.03.2021

14.06.2021

3

Zmiana sposobu
użytkowania,
przebudowa,
rozbudowa
pomieszczeń
szkolnych na
żłobek w budynku
Szkoły Filialnej im.
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w
Rożniatowie –
część 1 – roboty
budowlane

19.02.2021

7

ZAWPOL Sp.
z o.o.

425.396,18

01.04.2021

15.06.2021

4

Zmiana sposobu
użytkowania,
przebudowa,
rozbudowa
pomieszczeń
szkolnych na
żłobek
w budynku Szkoły
Filialnej im.
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w
Rożniatowie –
część 2 plac zabaw

19.02.2021

1

APIS
POLSKA
Sp. z o. o.

126.513,61

06.04.2021

15.06.2021

5

Przebudowa
czterech
przepompowni
ścieków

16.02.2021

4

Sanitex
Sp. z o.o.

535.050,00

07.04.2021

07.09.2021

Wybrany
wykonawca

Wartość
brutto
wybranej
oferty

Data
podpisania
umowy

Termin
wykonania
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w miejscowościach
Zalesie
i Żurawiczki
w formule
zaprojektujwybuduj
6

Budowa
zewnętrznej
doziemnej instalacji
gazowej,
wewnętrznej
instalacji gazowej
oraz kotłowni na
paliwo gazowe w
budynku Zespołu
Szkół w Zarzeczu

03.03.2021

2

INWEST L.
Kaczmarczyk
Sp. J.

448.950,00

13.04.2021

30.10.2021

7

Budowa chodników
przy drogach
powiatowych
w miejscowościach
Kisielów i Siennów
w formule
zaprojektuj wybuduj

12.03.2021

3

Firma
Usługowa
Hubert Ślimak

327.221,14

28.04.2021

28.12.2021

8

Doposażenie placu
zabaw w
Kisielowie

27.04.2021

6

Magic Garden
Sp. z o.o.

15.006,00

14.05.2021

15.06.2021

9

Przebudowa
pomieszczeń w
budynku Szkoły
Podstawowej w
Zarzeczu na
oddziały
przedszkolne

11.05.2021

1

EUROBUD
GRUPA
Sp. z o.o.

113.275,20

07.06.2021

20.08.2021

10

Termomodernizacj
a budynku OSP
w Zalesiu

25.06.2021

1

Waldemar
Lenar – Usługi
RemontowoBudowlane

124.334,92

21.07.2021

06.10.2021

11

Przebudowa
wewnętrznych
instalacji
wodociągowych,
kanalizacyjnych
i centralnego
ogrzewania
w budynku Arkady

30.07.2021

2

Usługi
Ogólnobudowl
ane AGBUD
Agnieszka
Zawada-Paluch

132.979,70

31.08.2021

02.11.2021

12

Budowa
oświetlenia
ulicznego drogi

30.07.2021

3

Przedsiębiorst
wo
Wielobranżow

65.190,00

31.08.2021

19.11.2021
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powiatowej w
miejscowości
Zarzecze przy ulicy
Św. Jana Pawła II

e
ENERGOBUD
Leszek
Sołtysiak

13

Zmiana sposobu
użytkowania,
przebudowa,
rozbudowa
i nadbudowa
budynku Starej
Szkoły w Zarzeczu
na Gminną
Bibliotekę
Publiczną oraz
Centrum Kultury

21.10.2021

7

Grzegorz
Pacuła „Usługi
RemontowoBudowlane”

4.278.212,57

19.12.2021

w toku

14

Modernizacja
oświetlenia
drogowego na
terenie Gminy
Zarzecze

03.11.2021

4

LINTER
ENERGIA Sp.
z o.o.

205.410,00

01.12.2021

08.02.2022

15

Odbiór odpadów
komunalnych
z nieruchomości
zamieszkałych
położonych na
terenie Gminy
Zarzecze w roku
2022

14.12.2021

1

Przedsiębiorst
wo Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej
w Jarosławiu
Sp. z o.o.

645.840,00

28.12.2021

w toku

*w pełnych złotych,

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

IV. GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ZABYTKI
4.1 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 pięć studni głębinowych, trzy zbiorniki wody pitnej
o pojemności 300 m3 każdy. Znajduje się również budynek stacji 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
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oraz znajduje się zbiornik wyrównawczy stalowy połączony z hydroforem stalowym.
3. Przepompownia Maćkówka Remiza OSP.
Jest to wydzielone pomieszczenie w suterenach Remizy OSP, wewnątrz znajduje się pompa
oraz zbiornik wyrównawczy stalowy połączony z hydroforem stalowym.
4. Przepompownia w Siennowie.
Jest to pomieszczenie znajdujące się przy Remizie OSP ze strefą ochrony bezpośredniej.
Teren ogrodzony jest siatką na słupkach stalowych z bramą zamykaną na kłódkę.
Przepompownia składa się z budynku parterowego, w którym znajduje się zestaw pompowy
oraz zbiornika wyrównawczego o pojemności 100 m3 wody z urządzeniami.
Do utrzymania sprawności sieci wodociągowej o łącznej długości wraz z przyłączami ok. 108
km, ujęcia wody i przepompowni przydzielonych jest dwóch pracowników na stanowiskach
konserwatorów sieci i urządzeń wodociągowych oraz 1/2 etatu pracownik z uprawnieniami
elektrycznymi. W czasie zwiększonego rozbioru wody pracownicy dyżurują na ujęciu wody
ręcznie sterując stacją, żeby nie doszło do przerw w dostawie wody do odbiorców.
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
trwa procedura uzyskania nowego pozwolenia wodno prawnego. 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.
Rozpoczęto wymianę wodomierzy na terenie gminy na nowe, odporne na działanie pola
magnetycznego i przystosowane do ewentualnych odczytów radiowych. Do tej pory
wymieniono wodomierze w miejscowości Maćkówka i planowana jest wymiana w Zalesiu
oraz Żurawiczkach. W pozostałych miejscowościach na bieżąco wymieniane są wodomierze,
które uległy awarii.
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.
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.
W przypadku awarii części sieci zasilającej istnieje możliwość dowiezienia wody
mieszkańcom beczkowozami z pozostałych pracujących części sieci. Gmina Zarzecze nie
posiada własnych cystern służących do przewozu wody pitnej. Beczkowozy użyte
do awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców w wodę będą wypożyczane odpłatnie z innych
przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających w gminach sąsiednich.
Została zrealizowana przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu obejmująca
rozbudowę systemu uzdatniania wody, budowę trzeciego zbiornika zapasu wody i instalacji
fotowoltaicznej, która pozwoliła zwiększyć wydajność tego systemu oraz zaprzestać dyżurów
i ręcznego sterowania w czasie większych rozbiorów wody. Wartość robót wyniosła około
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2 mln zł. Na inwestycję gmina uzyskała środki pomocowe z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.029.915 zł. Inwestycję wykonała firma
SANITEX Sp. z o. o. z siedzibą w Tryńczy.
W 2021 r. usunięto 63 awarie sieci i przyłączy wodociągowych. W 2021 r. do sieci
wodociągowej przyłączono 28 nowych odbiorców.
Do obsługi kanalizacji i oczyszczalni ścieków zatrudnionych jest trzech pracowników
oraz 1/2 etatu pracownik z uprawnieniami elektrycznymi, którzy utrzymują w sprawności sieć
kanalizacyjną w sześciu miejscowościach naszej gminy, oczyszczalnię ścieków
i 13 przepompowni ścieków. W pozostałych trzech miejscowościach, tj. Maćkówce, Zalesiu
i Żurawiczkach, obsługę kanalizacji prowadzi Przeworska Gospodarka Komunalna.
Do utrzymania sprawności sieci kanalizacyjnej o długości wraz z przyłączami ok. 65 km
pracownicy mają do dyspozycji następujące środki techniczne:
- samochód dostawczy VW –Transporter,
- ciągnik rolniczy Zetor,
- beczkowóz asenizacyjny,
- przyczepy o ładowności 4 tony - 2 szt.,
- wysokociśnieniowy agregat czyszczący,
- stacjonarny agregat prądotwórczy.
Ciągnik i przyczepy są również wykorzystywane do innych zadań realizowanych przez
gminę.
W Oczyszczalni Ścieków w Zarzeczu wykonano remont prasy filtracyjnej osadu z wymianą
taśm prasujących oraz wymianę szczotek sitopiaskownika za kwotę około 6000 zł.
Wymieniono kilka kosztownych urządzeń elektronicznych sterujących pracą całego systemu
oczyszczania ścieków. Na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rzeki Mleczka trwa
procedura uzyskania nowego pozwolenia wodno prawnego.
W 2021 r. usunięto 58 awarii sieci i przepompowni kanalizacyjnych. W 2021 r. do sieci
kanalizacyjnej przyłączono 19 nowych użytkowników.
Na koniec 2021 r. zaległe należności opłat za wodę i kanalizację wyniosły 44232,99 zł
brutto. Wszyscy dłużnicy otrzymali stosowne wezwania do zapłaty zaległych należności.
Dla 7 dłużników zostało wszczęte postępowanie sądowe w celu ściągnięcia zaległych
środków.
4.2 Gospodarka odpadami komunalnymi
W 2021 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
2021 r. do 31 grudnia 2021 r. odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy realizowany był
przez firmę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu, na
podstawie zawartej umowy, natomiast ich zagospodarowaniem zajmowało się Stare-Miasto
Park na podstawie podpisanego porozumienia. Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów
biodegradowalnych w wyniku wygranego przetargu zajmowała się firma Zakład Gospodarki
Komunalnej przy Gminie Przeworsk.
Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości reguluje pakiet
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uchwał dotyczących przede wszystkim: metody, na podstawie której naliczana jest opłata
„śmieciowa”, stawek tej opłaty, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zamian za uiszczoną opłatę, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty, wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, celem ustalenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które świadczy Gmina
w związku z funkcjonowaniem systemu odpadowego.
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
 Worek zielony – szkło bezbarwne i kolorowe
 Worek brązowy – odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone.
Ad. 1.
1). Na dzień 31 grudnia 2021 roku złożonych zostało 1611 deklaracji.
2) Odbiór odpadów komunalnych z osiedla mieszkaniowego w Zarzeczu odbywa się
z częstotliwością jeden raz na tydzień (odpady komunalne zmieszane) oraz odpady
komunalne segregowane- sukcesywnie w miarę zapełniania pojemników, nie rzadziej niż raz
w miesiącu.
3) Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
wyniosły 1.555.206,90 zł.
Miesięczna stawka w 2021r. wynosiła 22,00 od osoby przy selektywnej zbiórce odpadów
i 44,00 zł w przypadku stwierdzenia nieselektywnej zbiórki. Od 1 września 2020r.
obowiązuje również zwolnienie w kwocie 1,00 zł dla osób kompostujących bioodpady
w przydomowych kompostownikach.
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4)
Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w 2021r.
Lp.

Kod odpadów

Nazwa

Masa (Mg)
2021 rok

1

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

175,1200

2

15 01 07

Opakowania ze szkła

115,9000

3

20 01 01

Papier i tektura

21,62

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

927,7600

4

5

6

7

8
9
10

20 03 07

16 01 03

20 01 35*

Odpady wielkogabarytowe

Zużyte opony

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki

63,1200
2,42

7,1600

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i
20 01 35

7,82

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

224,6300

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,0640

1545,614
5) Odpady komunalne z terenu naszej gminy odbierane były z następującą częstotliwością:
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady –od 1 kwietnia
do 31 października –raz na dwa tygodnie, od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu;
zebrane selektywnie - raz w miesiącu; odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny – raz w roku.
Zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych na dzień 31.12.2021 r. wyniosły
94.268,41 zł. Na każdą zaległość zostało przygotowane i dostarczone upomnienie, część
zaległości została przekazana do Naczelnika Urzędu Skarbowego, celem dalszej egzekucji.

4.4 Usuwanie azbestu
W roku 2021 dzięki uzyskanym dotacjom z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska ,Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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w Rzeszowie oraz środkom własnym odebrano od mieszkańców Gminy Zarzecze 17,140 ton
wyrobów zawierających azbest. Firma BHZ Modbut, która złożyła najkorzystniejszą ofertę,
odebrała wyroby zawierające azbest z 6 nieruchomości znajdujących się na terenie gminy
Zarzecze. Następnie zostały one przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych Środowisko i Innowacje sp. zoo Dobrów.
Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest w 2021 roku
Ilość nieruchomości które skorzystały z programu

6

Ilość odebranego azbestu

17,140 Mg

Całkowity koszt

7.932,05 zł

Dotacja z NFOŚiGW oraz z WFOŚIGW w Rzeszowie

5.999,00 zł

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

1.5 Ochrona środowiska i zwierząt
W zabytkowych parkach w Zarzeczu i Siennowie po silnych porywistych wiatrach
wykonywano prace porządkowe usuwając złomy i wywroty drzew. Dodatkowo w parku
w Siennowie wycięto samosiewy i wyrównano teren po wywrotach. W parku w Zarzeczu
na rabatach kwiatowych wysadzono wiosną 7 tys. bratków oraz w maju wysadzono
14 tys. kwiatów letnich które upiększały park.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1098, 1718 z późn. zm. ) na terenie gminy rozpatrzono 50 zgłoszeń zamiaru usunięcia
296 szt. drzew. W ramach nasadzeń drzew miododajnych na gruntach mienia komunalnego
w Zarzeczu wysadzono 30 sztuk drzewek oraz 20 sztuk krzewów. Drzewka i krzewy były
finansowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. W zamian za usunięte świerki
w miejscowości Pełnatycze przed Szkołą Podstawową wysadzono 11 szt. drzewek i 160 szt.
krzewów. Ponadto w miejscowości Zalesie zagospodarowano teren przy remizie OSP
i wysadzono 43 szt. ozdobnych krzewów.
Realizując zadania nałożone ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2020r poz. 638 z późn zm.) gmina posiadała zawartą umowę na wyłapywanie
i przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska oraz umowę na wykonanie usług
weterynaryjnych związanych ze szczepieniem, kastracją, sterylizacją, leczeniem bezdomnych
zwierząt oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych. W okresie zimowym dokarmiano
koty w centrum Zarzecza, przy internacie i w parku. Dzięki życzliwości mieszkańców zostało
adoptowane sześć psów i pięć kotów. Przed przekazaniem do adopcji bezdomne zwierzęta
były zaszczepione, odrobaczone, w miarę potrzeby wykonywano sterylizację i kastrację.
Ponadto udzielano pomocy weterynaryjnej zwierzętom dzikim. Koszt realizacji zadania
objętego Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Zarzecze w roku 2021 wyniósł 17 063,69 zł.
W 2021 r. nie było
odszkodowań.

powodzi, gradu, suszy, nie szacowano strat i nie wypłacano
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W okresie zimowym zakupiono 2830 kg karmy i Koło Łowieckie „ Szarak” dokarmiało
zwierzynę leśną.
Gmina oprócz ochrony wody i powietrza realizuje również zadania dotyczące ochrony
przyrody, zwierząt oraz gleby.
Biorąc pod uwagę, że podstawowym czynnikiem wpływającym na produkcję rolną jest
gleba w ubiegłym roku były przeznaczone środki finansowe w wysokości 2 000 zł
na pobranie i wykonanie 152 prób glebowych na zawartość makro i mikroelementów.
Przebadana powierzchnia wynosiła 106,50 ha. W obrębie badanego obiektu 97 % są to gleby
zaliczane do IV kategorii agronomicznej, charakteryzujące się najczęściej kwaśnym
odczynem i zróżnicowaną zasobnością. Wymagają intensywnego
wapnowania i nawożenia
głównie fosforem i potasem. Badania gleb na podstawowe składniki pokarmowe pokazują jak
racjonalnie stosować nawożenie, które parametry są optymalne a jakie należy uzupełnić.
Uregulowanie odczynu gleby jest podstawą do racjonalnego i efektywnego nawożenia, jest
sposobem na minimalizację kosztów związanych z nawożeniem oraz jednym z elementów
technologii produkcji gwarantującej uzyskanie dobrych jakościowo plonów. Wapnowanie
pozwala zahamować procesy związane z chemizacją degradacją gleb. Nie można jednak
całości kosztów związanych z wapnowaniem zrzucić na rolnika jako użytkownika gleby.
Gleba to dobro wspólne na którym produkuje się żywność dla ogółu społeczeństwa. Nadal
zakres prowadzonych badań na terenie gminy jest zbyt niski w stosunku do potrzeb
i powierzchni gruntów rolnych będących w użytkowaniu rolników.
1.6 Zabytki w Gminie Zarzecze
Gmina Zarzecze charakteryzuje się cennym krajobrazem kulturowym. Środowisko
kulturowe jest ważnym czynnikiem życia i działalności człowieka nie tylko jako jednostki,
ale i całego społeczeństwa. Zabytki są nie tylko materialnym śladem przeszłości, ale także
najcenniejszym elementem kultury, który przyczynia się do kształtowania otoczenia
człowieka. Dziedzictwo kulturowe gminy Zarzecze jest uznawane i rozpoznawane przez
mieszkańców gminy, ale niestety pozostaje poza szerszym odbiorem, co powoduje kłopoty
w prawidłowym utrzymaniu i promocji. Zasoby kulturowe gminy Zarzecze wymagają
pomocy i ochrony ze strony władz rządowych, niezależnie od kontekstu politycznego. Trudno
jest mówić o rozwoju gminy bez opierania się na jej zasobach i walorach krajobrazu
kulturowego, w związku z powyższym wykorzystanie ich stanowić musi jeden z priorytetów
polityki gminy Zarzecze. Zasoby wartości kulturowych są przedmiotem szczególnej troski
władz gminy, ale i wspólnoty mieszkańców. W dalszym ciągu należy prowadzić działania
dążące do ochrony dóbr kultury, tak w formie biernej (poprzez stanowienie prawa
miejscowego), jak i w formie czynnej (finansowanie prac konserwatorskich).
Zasadniczym celem programu jest uznanie zasobów dziedzictwa kulturowego za główny
czynnik wpływający na kształtowanie tożsamości lokalnej. Istotnym jest zapewnienie
zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego oraz powiązanie ochrony dóbr kultury
z ochroną środowiska przyrodniczego, działanie to powinno odbywać się przy udziale
samorządu gminy Zarzecze, właścicieli i użytkowników zabytków oraz mieszkańców
i wspólnot lokalnych.
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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 12 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
1. Kapliczka z rzeźbami św. Piotra i św. Pawła oraz antependium ze sceną adoracji
Krzyża Świętego - własność Gminy Zarzecze

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

Maćkówka
1. Stanowisko archeologiczne nr 2 na obszarze 103-81 –ślady osadnictwa z epoki
kamienia/neolitu oraz osada kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich – na
gruntach prywatnych;
2. Stanowisko archeologiczne nr 3 na obszarze 103–81 –osada z okresu wczesnego
średniowiecza – na gruntach prywatnych.
Pełnatycze
1. Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – kościół
(użytkowany jako cerkiew grekokatolicka w latach 1921 –1944), murowany
w 1789 r., przebudowany w roku 1900; dzwonnica murowana w roku 1789,
przebudowana w roku 1900 – własność Parafii w Pełnatyczach;
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2. Plebania murowana ok. poł. XIX w., nadbudowana w XX w.; brama murowana
końcem XIX w. – własność Parafii w Pełnatyczach;
3. Cmentarz grekokatolicki z 2 poł. XIX w. – własność Parafii w Pełnatyczach;
4. Kapliczka murowana z 1898 r. koło domu nr 52 – własność Gminy Zarzecze.

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

Siennów
1. Kościół Parafialny p.w. Wszystkich Świętych, drewniany z roku 1676 – własność
Parafii w Siennowie;
2. Pozostałości zespołu dworskiego –murowana oficyna z XVIII w., przebudowana
końcem XIX w.; pozostałości fortyfikacji z XVIII w.; park z XVIII/XIX wieku –
własność Gminy Zarzecze.

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

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. – własność Parafii w Zarzeczu;
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 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. –
własność Gminy Zarzecze;
 Oranżeria murowana w 1820 roku wg projektu Aignera. Obecnie domy mieszkalne
wraz z ścianą łącznika, będącego elementem zespołu parkowo-pałacowego – własność
Gminy Zarzecze.
 Zespół folwarczny składający się ze spichlerza, stajni, domu rządcy, dwóch wozowni,
pozostałości bramy wjazdowej – własność prywatna

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

_________________________________________________________________
str. 51

Raport o stanie Gminy Zarzecze za rok 2021
__________________________________________________________________________________

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

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 – na gruntach prywatnych.
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;
 inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
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 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 2021 nie została
rozszerzona, gdyż nie wpisano nowych pozycji do ewidencji, ani rejestru zabytków.
W ramach realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w 2021 r. przeprowadzono
lub rozpoczęto konserwacje następujących obiektów:
1.
2.
3.

Konserwacja techniczna polichromii zabytkowej kapliczki w Łapajówce
– II etap – wartość robót 12.752,64 zł.
Konserwacja posadzki zabytkowej kapliczki w Łapajówce – wartość 6.642,00 zł
Konserwacja estetyczna ołtarza barokowego z przydrożnej kapliczki
w Łapajówce – wartość 25.650,00 zł

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 2020 na bieżąco przeprowadzano prace porządkowe i pielęgnacyjne. W roku 2021 na
pomniku została umieszczona tablica inskrypcyjna o treści: „W TEJ MOGILE
ZBIOROWEJ SPOCZYWAJĄ: JAN DUDZIC, JÓZEF DZIADUŚ, ADAM GOŃ,
ZBIGNIEW HOFFBAUER, KAROL KRZANOWSKI, BOLESŁAW LOTYCZ,
ANDRZEJ PIENIĄŻEK, STANISŁAW SKOCZYLAS, JERZY STRZEMIŃSKI,
HENRYK STUCHLIŃSKI. ROZSTRZELANI WIOSNĄ 1942 ROKU PRZEZ
FUNKCJONARIUSZY POLICJI NIEMIECKIEJ. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!”
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
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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

V. REALIZACJA STRATEGII, POLITYK I PROGRAMÓW
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.
Przeznaczenie terenów w studium przedstawia się następująco:
- budownictwo mieszkaniowe – 4,8%
- usługi, produkcja – 0,3 %
- komunikacja 2,8%
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- 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 – 13%
- zieleń i wody – 5%
W przypadku, gdy dla określonego terenu nie uchwalono miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięcia są realizowane w drodze ustalenia
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
"Zarzecze-1/2002"

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
„Nr 1/07" w Zarzeczu
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego „MAĆKÓWKA –
1”

Rok wejścia w życie

Powierzchnia

2004

2 ha

2008

15 ha

2018

13 ha

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze
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Granice terenów objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego

1 – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Maćkówka-1”
2 – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Nr 1/07 w Zarzeczu”
3 – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Zarzecze-1/2002”
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5.3 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zarzecze została przyjęta
Uchwałą XXXIV/241/2021 Rady Gminy Zarzecze z dnia 15 grudnia 2021 roku. Podstawa
stanowiąca Plan Gospodarki Niskoemisyjnej została uchwalona 8 marca 2016 r. Przyjęty
w 2016 roku Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zarzecze był przepustką dla Gminy
na ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację zadań zapisanych w niniejszym
dokumencie. Dzięki opracowaniu wcześniejszego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina
Zarzecze pozyskała dofinansowanie na termomodernizację dziesięciu budynków użyteczności
publicznej oraz zrealizowała projekt parasolowy pn. „Eko-Energia w Gminach Zarzecze
i Rokietnica”.
W związku z nowym okresem programowania, niezbędna była aktualizacja
przedmiotowego dokumentu, gdyż dokument będzie niezbędnym załącznikiem do wielu
wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych. Dokument został
uzgodniony pozytywnie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie
i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Ponadto Wójt Gminy
Zarzecze obwieszczeniem z dnia 24.11.2021 r. poinformował o odstąpieniu
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu.
Strategia Gminy Zarzecze przedstawiona w Aktualizacji PGN jest zbieżna
z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń
(WE) Nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) z dnia 25 czerwca 2021
r. oraz zapisami pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” poprzez: dążenie do
zmniejszenia emisji CO2 z terenu Gminy Zarzecze; zmniejszenie zużycia energii końcowej
oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE w całościowym zużyciu energii
końcowej.
Uwzględniając zobowiązania Polski wynikające z członkostwa w UE, wyniki
inwentaryzacji kontrolnej oraz charakterystykę Gminy, określono następujące cele
strategiczne dla Gminy Zarzecze w perspektywie do roku 2025: ograniczenia emisji CO2 do
2025 roku, w stosunku do roku bazowego (rok 2014) o 30%; ograniczenia emisji
benzo(a)pirenu do 2025 roku, w stosunku do roku bazowego (rok 2014) o 30%; ograniczenia
zużycia energii do 2025 roku, w stosunku do roku bazowego (rok 2014) o 40% oraz
zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu
do 2025 roku, w stosunku do roku bazowego (rok 2014) do 10%.
Cele szczegółowe dla poszczególnych sektorów przedstawiają się następująco:
Sektor budynków użyteczności publicznej
 redukcja zużycia energii końcowej o 1156,63 MWh, co stanowi zmniejszenie
o 33,43% względem zapotrzebowania na energię w roku 2020;

_________________________________________________________________
str. 57

Raport o stanie Gminy Zarzecze za rok 2021
__________________________________________________________________________________

 redukcja emisji CO2 o 368,34 Mg, co stanowi zmniejszenie o 33,80% względem
emisji w 2020 r.;
 udział energii pochodzącej z OZE na poziomie 6,51% w całkowitym zużyciu energii
końcowej
Sektor gospodarki mieszkaniowej
 redukcja zużycia energii końcowej o 8019 MWh, co stanowi zmniejszenie o 18%
względem zapotrzebowania na energię w roku 2020;
 redukcja emisji CO2 o 5938 Mg, co stanowi zmniejszenie o 52,48% względem emisji
w 2020 r.;
 udział energii pochodzącej z OZE na poziomie 1% w całkowitym zużyciu energii
końcowej
Sektor oświetlenia publicznego
 redukcja zużycia energii końcowej o 90 MWh, co stanowi zmniejszenie o 41%
względem zapotrzebowania na energię w roku 2020;
 redukcja emisji CO2 o 64,70 Mg, co stanowi zmniejszenie o 36% względem emisji
w 2020 r.
5.4 Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności w Gminie Zarzecze
Funkcjonowanie obrony cywilnej w Polsce reguluje Ustawa z dnia 21 listopada
1967 roku o powszechnym obowiązku obrony. Zgodnie z jej regulacjami obrona cywilna ma
na celu: ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury,
ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie
w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.
W minionym roku działając na podstawie wskazanej ustawy oraz odpowiednich rozporządzeń
Wójt Gminy Zarzecze pełniący zarazem funkcję szefa obrony cywilnej na administrowanym
przez siebie obszarze ustalał zadania wypełniane w ramach obrony cywilnej i kontrolował ich
realizację.
Gmina wykonuje zadania własne oraz zlecone przez administrację rządową. Zadania
obronne są realizowane przez samorząd terytorialny w ramach niemilitarnych struktur
Systemu Obronnego Państwa. W 2021 roku Gmina Zarzecze realizowała działania związane
z powszechnym obowiązkiem obrony, a także współpracowała z organami wojskowymi
w obszarze administrowania rezerwami osobowymi. Ponadto: prowadziła rejestrację
na potrzeby ewidencji wojskowej oraz kwalifikację wojskową osób objętych rejestracją,
organizowała system doręczania kart powołania w ramach akcji kurierskiej, planowała
świadczenia osobiste i rzeczowe na okres pokoju i wojny oraz wydawała decyzje
administracyjne o nałożeniu obowiązku świadczeń, a także prowadziła ewidencję rzeczy
ruchomych i nieruchomości, które mogą stać się przydatnym świadczeniem rzeczowym.
5.5 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zarzecze
Rada Gminy Zarzecze uchwałą Nr XXIV/170/2020 z dnia 28.12.2012r. przyjęła Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zarzecze na lata 2021-2030. W Strategii
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zostały określone kierunki działań zmierzające do łagodzenia skutków dominujących
problemów społecznych.
W dokumencie zapisano misję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. Podniesienie
poziomu i jakości życia mieszkańcom Gminy Zarzecze oraz aktywne przeciwdziałanie
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie sprawnego systemu
wspierania osób w trudnej sytuacji życiowej.
OBSZAR STRATEGICZNY I – W OBSZARZE RODZINY
CEL STRATEGICZNY: 1. Kształtowanie skutecznego systemu wsparcia rodziny
Cel operacyjny:
1.1 Wzmocnienie rodziny poprzez poniesienie kompetencji wychowawczych rodziców
Kierunki działania:
1. 1.1.Organizowanie szkoleń podnoszących kompetencje opiekuńczo – wychowawcze.
1.1.2. Współpraca rodziny z asystentem rodziny.
1.1.3. Zintensyfikowanie pracy socjalnej z rodzinami w szczególności dotkniętymi
bezradnością opiekuńczo – wychowawczą.
1.1.4. Wsparcie rodzin w zakresie potrzeb życiowych.
1.1.5. Rozwój systemu ulg dla rodzin wielodzietnych.
1.1.6. Promowanie rodzicielstwa zastępczego.
Cel operacyjny:
1.2 Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym
Kierunki działania:
1.2.1. Wspieranie rodziny poprzez pracę socjalną oraz pracę asystenta rodziny.
1.2.2. Warsztaty i szkolenia podnoszące kompetencje rodziców w zakresie wychowania
dzieci.
1.2.3 .Zwiększenie dostępności poradnictwa specjalistycznego w tym pomocy: pedagogiczno
– psychologicznej, terapeutycznej, prawnej.
1.2.4. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych.
1.2.5. Wsparcie rzeczowe i finansowe rodzin.
Cel operacyjny:
1.3 Wsparcie dzieci i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju.
Kierunki działania:
1.3.1. Objęcie dożywianiem dzieci i młodzież szkolną potrzebującą tej formy pomocy.
1.3.2. Zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych
patologią społeczną.
1.3.3. Rozwój oferty sportowo – kulturowej dla dzieci i młodzieży, szczególnie w czasie
wolnym od lekcji.
1.3.4. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych.
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Cel operacyjny:
1.4 Rozwój mieszkalnictwa i tworzenie dogodnych warunków życia dla rodzin
Kierunki działania:
1.4.1. Rozwój struktury mieszkaniowej wielorodzinnej.
1.4.2. Utrzymanie dostępności infrastruktury opiekuńczej (żłobki, przedszkola).
1.4.3. Utrzymanie infrastruktury edukacyjnej (szkoły).
1.4.4. Upowszechnienie Karty Dużej Rodziny, rozważenie wprowadzenia Gminnej Karty
Dużej Rodziny.
1.4.5. Wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi.

Cel operacyjny:
1.5 Podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadr zajmujących się pomocą rodzinie
Kierunki działania:
1.5.1. Umożliwienie odbycia kursów, szkoleń, specjalizacji dla osób zajmujących się
wsparciem rodziny.
1.5.2. Wsparcie organizowania konferencji, szkoleń, seminariów.
OBSZAR STRATEGICZNY II – W OBSZARZE BEZROBOCIA
CEL STRATEGICZNY: 2. Wsparcie na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Cel operacyjny:
2.1. Ograniczenie skali bezrobocia i zwalczanie zjawiska bezrobocia
Kierunki działania:
2.1.1. Praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne, pomoc finansowa.
2.1.2. Podejmowanie działań pobudzających rozwój przedsiębiorczości mieszkańców.
2.1.3. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi o zasięgu ponadgminnym
działającymi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i bezrobociem.
Cel operacyjny:
2.2 Aktywizacja osób bezrobotnych będących w trudnej sytuacji życiowej.
Kierunki działania:
2.2.1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, na realizację projektów mających na celu
aktywizację osób bezrobotnych.
2.2.2. Aktywizacja osób bezrobotnych w ramach prac społeczno - użytecznych, zatrudnieniu
w Centrum Integracji Społecznej.
2.2.3. Właściwy dobór form wsparcia adekwatny do sytuacji i potrzeby osoby bezrobotnej.
OBSZAR STRATEGICZNY III – W OBSZARZE POMOCY
CEL STRATEGICZNY: 3. Tworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
3.1. Zmniejszenie skali występowania przemocy w rodzinie i podejmowanie skutecznych
interwencjach.
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Kierunki działania:
3.1.1. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie.
3.1.2. Realizacja programów, warsztatów i prelekcji tematycznych w szkołach dla dzieci,
młodzieży i rodziców dotyczących przeciwdziałania przemocy.
3.1.3. Interweniowanie i podejmowanie w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
działań mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
Cel operacyjny:
3.2 Udzielanie profesjonalnej pomocy i wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym przemocą
w rodzinie, a także prowadzenie zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Kierunki działania:
3.2.1. Praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne.
3.2.2. Edukowanie ofiar w zakresie przysługujących im praw.
3.2.3. Opracowywanie i realizowanie planu pomocy rodzinom dotkniętym problemem
przemocy.
3.2.4. Monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych problemem przemocy.
3.2.5. Realizacja procedury „Niebieskie karty”.
3.2.6. Ścisła współpraca między instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie.
3.2.7. Rozpowszechnianie informacji na temat instytucji, osób i możliwości uzyskania
pomocy w środowisku lokalnym.
3.2.8. Pozyskiwanie środków z innych źródeł, w tym z Unii Europejskiej.
OBSZAR STRATEGICZNY IV – W OBSZARZE LUDZI STARSZYCH
CEL STRATEGICZNY: 4. Poprawa jakości i poziomu życia oraz wzmacnianie
samodzielności osób starszych
Cel operacyjny:
4.1 Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych
Kierunki działania
4.1.1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami starszymi, ich rodzinami.
4.1.2. Świadczenie usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb.
4.1.3. Pozyskiwanie środków na realizację projektów i programów skierowanych do osób
starszych, ich rodzin.
4.1.4. Pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze w życiu codziennym.
4.1.5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
4.1.6. Umieszczenie osób w Domach Pomocy Społecznej, które ze względu na wiek, stan
zdrowia czy niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki.
Cel operacyjny:
4.2 Aktywizowanie osób starszych i zapewnienie im właściwej opieki
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Kierunki działania
4.2.1.Rozwijanie aktywnych i zdrowych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze,
zaspokajanie ich potrzeb kulturalno – społecznych, rekreacyjnych i edukacyjnych.
4.2.2.Tworzenie dziennych ośrodków wsparcia pobytu dziennego dla osób starszych.
4.2.3. Utworzenie i działalność Zarzeckiej Rady Seniorów.
OBSZAR STRATEGICZNY V – W OBSZARZE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
CEL STRATEGICZNY: 5. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków
niepełnosprawności.
Cel operacyjny:
5.1 Ograniczanie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób
z niepełnosprawnościami.
Kierunki działania
5.1.1.Prowadzenie pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi.
5.1.2. Zapewnienie dostępu do rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych.
5.1.3. Informowanie o możliwościach uzyskania pomocy z Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Przeworsku (PCPR), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON), Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku (PUP) itp.
5.1.4. Wspieranie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalesiu z filią
w Łapajówce.
5.1.5. Pozyskiwanie środków na realizację projektów i programów skierowanych do osób
niepełnosprawnych.
5.1.6. Organizowanie imprez kulturalno – sportowych, zajęć o charakterze rekreacyjnym,
i rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych.
5.1.7. Podnoszenie jakości usług skierowanych dla osób niepełnosprawnych..
5.1.8. Wspieranie finansowania osób z niepełnosprawnościami przy likwidacji barier
architektonicznych.
5.1.9. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi o zasięgu ponadgminnym
działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
5.1.10. Podejmowanie współpracy z PCPR, PUP i PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych.
5.1.11. Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
OBSZAR STRATEGICZNY VI – W OBSZARZE UZALEŻNIEŃ
CEL STRATEGICZNY: 6. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień
i zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
Cel operacyjny:
6.1 Identyfikowanie i niwelowanie problemów uzależnień.
Kierunki działania
6.1.1.Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w gminie Zarzecze.
6.1.2.Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
6.1.3. Rozwój pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnienia, poprzez kompleksowe
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działania o charakterze interdyscyplinarnym.
6.1.4. Edukacja społeczna i promowanie trzeźwego stylu życia.
6.1.5. Podejmowanie przedsięwzięć skierowanych do rodzin przeżywających sytuacje
kryzysowe, w tym pomoc w dostępie do wsparcia psychologicznego i prawnego.
6.1.6. Monitorowanie punktów sprzedaży alkoholu, w tym przestrzeganie zakazu sprzedaży
alkoholu osobom nieletnim oraz osobom nietrzeźwym.
6.1.7. Organizowanie i finansowanie we współpracy z placówkami leczenia uzależnień,
różnych form pracy uzupełniającej proces terapeutyczny.
OBSZAR STRATEGICZNY VII – W OBSZARZE UBÓSTWA I BEZDOMNOŚCI
CEL STRATEGICZNY:7. Przeciwdziałanie występowaniu problemu ubóstwa i bezdomności
Cel operacyjny:
7.1 Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkaniowej
Kierunki działania
7.1.1. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej.
7.1.2. Wsparcie w formie zbiórek odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, które osoby
chcą przekazać nieodpłatnie.
7.1.3.Pomoc żywnościowa.
7.1.4. Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie pomocy osobom zagrożonym
ubóstwem, bezdomnością.
7.1.5. Tworzenie zasobów mieszkań socjalnych, mieszkań chronionych.
7.1.6. Współpraca ze schroniskami, celem zapewnienia miejsc osobom bezdomnym.
5.6 Program Wspierania Rodziny dla Gminy Zarzecze na lata 2018-2021
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Zarzecze na lata 2021-2023 został przyjęty
uchwałą Nr XXIV/166/2020 Rady Gminy Zarzecze z dnia 30 grudnia 2020r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu w terminie do dnia 31 marca każdego roku
przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji powyższego programu. Ocena realizacji
programu dokonywana jest corocznie obecne sprawozdanie zawiera realizację tego programu
za rok 2021.
Program określa działania ukierunkowane na wspieranie rodzin przeżywających trudności
opiekuńczo-wychowawcze jak i działania profilaktyczne.
Do osiągnięcia celu programu niezbędna była ścisła współpraca pomiędzy instytucjami
i podmiotami oraz wypracowanie sprawnego i efektywnego systemu działań wpływających
na poprawę sytuacji dziecka i rodziny.
Rodziny dysfunkcyjne objęte były stałym monitoringiem przez pracowników socjalnych,
pedagogów szkolnych, pracowników przychodni medycznych, policji, kuratorów sądowych
i przedstawicieli innych instytucji, które mają kontakt z rodziną oraz podejmowane były
działania na rzecz rodziny w oparciu o sprecyzowany plan działania.
Program był realizowany na podstawie następujących aktów prawnych tj.
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
z 2022., poz. 447)

_________________________________________________________________
str. 63

Raport o stanie Gminy Zarzecze za rok 2021
__________________________________________________________________________________

- ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2268 z późn.
zm.),
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zarzecze,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021r.
poz. 1249.),
- ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1119),
- ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.Dz. U. z 2020r.,
poz. 2050).
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559).
W realizację programu zaangażowane były następujące instytucje:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu
 Placówki oświatowe, w tym przedszkola
 Komisariat Policji w Kańczudze,
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarzeczu
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przeworsku
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku
 Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku
 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 Zakłady Opieki Zdrowotnej,
 Centrum Kultury w Zarzeczu
 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zarzeczu
 Gminna Biblioteka Publiczna w Zarzeczu
 Zespół Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu
Program skierowany był do rodzin zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze wychowujących
dzieci, dotknięte przemocą, problemem uzależnień, zagrożone ubóstwem, przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, dzieci zagrożonych
umieszczeniem w pieczy zastępczej, rodzin w których władza rodzicielska została odebrana
lub ograniczona poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej, rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Celem głównym programu było wypracowanie skutecznego systemu opieki nad dzieckiem
i rodziną sprzyjającego jej prawidłowemu rozwojowi, zaś cele szczegółowe przedstawiają się
następująco i tak przebiegała ich realizacja w roku 2021:
1. Zapobieganie powstaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz
rozwiązywanie już istniejących, w szczególności poprzez:
Lp.

Zadania

1)

analiza sytuacji rodziny i
środowiska rodzinnego oraz
przyczyn kryzysu w rodzinie

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

Wskaźniki

Uwagi

liczba dzieci objętych
wsparciem
liczba rodzin z dziećmi, w
których były interwencje

Stały monitoring
prowadzony był u 12 rodzin
z dziećmi
pojawiające się problemy w
rodzinie były konsultowane
z pedagogiem szkolnym
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2)

zapewnienie rodzinie
przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych
pomocy i wsparcia asystenta
rodziny

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

liczba rodzin z dziećmi
objętych wsparciem
asystenta rodziny
liczba zatrudnionych
asystentów rodziny

3)

zapewnienie rodzinie
przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych
dostępu do poradnictwa
specjalistycznego

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

liczba rodzin z dziećmi
objętych pomocą
psychologiczną
terapeutyczną, prawną

Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
placówki
oświatowe

liczba osób objętych
wsparciem liczba dzieci
objętych wsparciem

Gmina Zarzecze

liczba utworzonych
placówek wsparcia
dziennego

Wójt Gminy
Zarzecze

liczba rodzin z dziećmi
objętych pomocą rodziny
wspierającej

nie było konieczności
objęcia wsparciem rodzin
pomocą rodziny
wspierającej

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

liczba rodzin z dziećmi
objętych monitoringiem
przez pracowników
socjalnych lub asystenta
rodziny

12 rodzin z dziećmi objętych
było monitoringiem przez
pracowników socjalnych w
tym 3 rodziny przez
asystenta rodziny

placówki
oświatowe

liczba dzieci objętych
monitoringiem przez
pedagogów

uczniowie byli objęci
monitoringiem przez
pedagoga szkolnego,
sytuacja była również na
bieżąco monitorowana przez
wychowawców klas,
zauważane problemy
konsultowane były z
dyrektorem szkoły lub

4)

5)

6)

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

w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w
Zarzeczu zatrudniony był
asystent rodziny, który
pracował z 3 rodzinami i 9
dzieci w tych rodzinach,
trudności występujące w
tych rodzinach były na
bieżąco monitorowane i
rozwiązywane,
w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w
Zarzeczu zatrudniony został
psycholog, który udzielał
wsparcia rodzinom
potrzebującym za ich zgodą
w ich miejscu zamieszkania,
w roku 2021 z pomocy
Poradni PsychologicznoPedagogicznej skorzystało
130 osób z terenu gminy, zaś
nadzorem kuratora
sądowego zostało objętych 6
rodzin z dziećmi / sprawa
dotyczyła ograniczenia
władzy rodzicielskiej
nie została utworzona
placówka wsparcia
dziennego
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służba zdrowia

Policja

liczba rodzin z dziećmi
objętych monitoringiem
przez pracowników służby
zdrowia
liczba rodzin z dziećmi
objętych monitoringiem
przez policjantów

7)

kontynuowanie
specjalistycznego wsparcia w
formie specjalistycznych
usług opiekuńczych

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

liczba rodzin z dziećmi
objętych wsparciem w
formie specjalistycznych
usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami
psychicznymi

8)

aktywizacja zawodowa rodzin
z dziećmi z problemem
bezrobocia

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

liczba osób bezrobotnych,
z którymi zawarto kontrakt
socjalny

Powiatowy
Urząd Pracy

liczba osób bezrobotnych,
podjęcie stażu
liczba osób
uczestniczących
w kursach, szkoleniach,
poradach
z doradcą zawodowym
liczba osób, które podjęły
pracę,
w tym rozpoczęły
działalność gospodarczej
liczba rodzin z dziećmi
objętych wsparciem

9)

świadczenie pracy socjalnej
rodzinom

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

specjalistami pracującymi
poza szkołą
w Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Zarzeczu
monitoringiem objęte były 2
rodziny z dziećmi
Komisariat Policji w
Kańczudze 6 rodzin z
dziećmi objął
monitoringiem przez
dzielnicowych
7 rodzin z dziećmi objętych
było wsparciem w formie
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi w ramach
których dzieci miały
zapewniony dostęp do zajęć
rehabilitacyjnych
i rewalidacyjnowychowawczych
zawarto kontrakt socjalny
z 3 osobami bezrobotnymi,
które mają na utrzymaniu
dzieci co pozwoliło na
wzmocnienie aktywności
zawodowej, samodzielności
życiowej i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
tych rodzin
osoby bezrobotne
zarejestrowane w PUP -541
osób w tym kobiety 287,
65 - osób rozpoczęło staż
353 -osoby podjęły pracę
15 -osób podjęło działalność
gospodarczą

prowadzona była bieżąca
praca socjalna wśród 65
rodzin z dziećmi
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2. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez:
Lp.

Zadania

1)

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

2)

Realizatorzy/
Partnerzy
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

Wskaźniki

Uwagi

liczba rodzin z dziećmi
objętych
monitoringiem

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

liczba dzieci
uczestniczących
w koloniach

12 rodzin z dziećmi objętych
było stałym wsparciem
i monitoringiem w tym
3 rodziny przez asystenta
rodziny
3 dzieci uczestniczyło
w kolonii letniej w Lesku
zorganizowanej przez
Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Gmina Zarzecze
dofinansowała udział dzieci
w kolonii letniej w Rajskim
dla 25 dzieci, zakupiono
nagrody i koszulki dla
,,Półkolonii sportoworekreacyjnej z Gminą
Zarzecze dla 50 uczestników

(KRUS, Centrum
Kultury, placówki
oświatowe
3)

zachęcanie dzieci do
aktywnego spędzania czasu
wolnego organizowanego
przez placówki oświatowe,
kulturalne, sportowe

placówki
oświatowe

Centrum Kultury
Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

liczba dzieci
uczestniczących

dzieci zachęcane były do
spędzania czasu wolnego na
świetlicy szkolnej,
wycieczkach klasowych,
rajdach, ogniskach,
dyskotekach szkolnych,
Gminna Biblioteka
Publiczna organizowała
takie formy spędzania
wolnego czasu jak: lekcje
biblioteczne – 110 os.,
zwiedzanie biblioteki – 49
os., książka zamiast kwiatka
– 35os., spotkanie z książką
– 60 os., koncert dla dzieci
mobilna filharmonia – 130
os., wakacje z CK i GBP
25os., konkurs
Bożonarodzeniowy – 182
os., wystawa o Kardynale
Stefanie Wyszyńskim –
20os.
Centrum Kultury
w Zarzeczu organizowało:
gminny konkurs kolęd
i pastorałek – 114os.,
spotkanie laureatów szczebla
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wojewódzkiego konkursu
plastycznego ,,zapobiegajmy
pożarom” – 80os.,
Konkurs wielkanocne
ozdoby -80os., zajęcia
manualne ,,aktywnie
i kreatywnie – 20os., XXII
regionalny przegląd grup
śpiewaczych – 30os.,
widowisko plenerowe ,,noc
świętojańska”- 1800os.,
wakacje z centrum kultury
i biblioteką -40 os., konkurs
patriotyczny – 160os.,
koncert patriotyczny – 80os.
oraz gminny konkurs
bożonarodzeniowe ozdoby
świąteczne – 180os.
Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji organizował:
majowy turniej badmintona
– 65 os., Dzień Dziecka
z GAP – 120 os., II turniej
siatkówki plażowej o puchar
przewodniczącej Rady
Gminy Zarzecze – 50os.,
piknik rodzinny na sportowo
– 200os., VII rowerowa
pielgrzymka szlakiem Jana
Pawła II do Tuligłów – 55
os., półkolonia i kolonia
sportowo-rekreacyjna 70 os.,
wakacje na sportowo – 50
os, jesienny rajd rowerowy –
70 os., turniej grand prix
Zarzecze – 50 os., Gminne
Mikołajki – 600os.
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
współorganizował Dzień
Dziecka, zostały zakupione
słodycze dla dzieci, nagrody
w loterii fantowej,
sfinansowano koszt
edukacyjnego Show
Naukowego i stoiska
naukowego w którym udział
wzięło ok 200 uczestników
- dofinansowano organizację
zajęć rekreacyjnosportowych z okazji Dnia
Dziecka dla uczniów Szkoły
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odstawowej w Żurawiczkach
w którym udział wzięło 79
uczniów klas )-VIII oraz 19
najmłodszych dzieci z
oddziału przedszkolnego

4)

wspieranie i promocja
inicjatyw lokalnych w
zakresie wsparcia rodziny i
dzieci

Gmina Zarzecze/
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej/
Centrum Kultury

liczba rodzin z
dziećmi

86 rodzin z dziećmi
otrzymało pomoc
żywnościową z programu
POPŻ, żywność rozdawana
była przez Caritas
Archidiecezji Przemyskiej,
organizowany został Dzień
Osób Niepełnosprawnych
w gminie Zarzecze gdzie
korzystały również rodziny
z dziećmi
niepełnosprawnymi, osoby
otrzymały środki
higieniczne, poradnictwo
dietetyczne, dzieci mogły
skorzystać ze zjeżdżalni,
waty cukrowej, popcornu,
przejażdżki bryczką lub
kucykiem, malowanie
samochodu, pokaz baniek
mydlanych, był również
zorganizowany ciepły
poczęstunek,
SP ZOZ Przeworsk
prowadził akcje z zakresu
profilaktyki i promocji
zdrowia,
uczestniczyło 330 osób
niepełnosprawnych
organizowany był Gminny
Dzień Dziecka gdzie rodziny
z dziećmi mogły wziąć
udział w grach i zabawach
z wodzirejem w loteriach
fantowych, pokazie sprzętu
wojskowego, strażackiego
i policji oraz pokazie
motocykli
Zespół Szkół Rolniczych
w Zarzeczu zorganizował
stoisko kulinarne i strzelnicę
multimedialną,
organizowany był również
Gminny Konkurs Wokalny
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The Best Voice Of Zarzecze
ogłoszony przez Wójta
Gminy Zarzecze w którym
udział wzięły mamy wraz
z dziećmi, w ciągu roku
organizowane były
w poszczególnych
miejscowościach pikniki
rodzinne w których udział
brały rodziny z dziećmi,
organizowany był ,,Dzień
Matki” na którym zostały
wręczone nagrody za udział
w Gminnym Konkursie
Wokalnym ,,The best voice
of Zarzecze” dla 26 dzieci,
oraz zostały wręczone
nagrody za udział w
konkursie ,,Moje szczęście
to moja rodzina” dla 6 osób
Centrum Kultury w
Zarzeczu organizowało:
gminny konkurs kolęd
i pastorałek – 114os.,
spotkanie laureatów szczebla
wojewódzkiego konkursu
plastycznego ,,zapobiegajmy
pożarom” – 80os.,
Konkurs wielkanocne
ozdoby -80os., zajęcia
manualne ,,aktywnie
i kreatywnie – 20os., XXII
regionalny przegląd grup
śpiewaczych – 30os.,
widowisko plenerowe ,,noc
świętojańska”- 1800os.,
wakacje z centrum kultury
i biblioteką -40 os., konkurs
patriotyczny – 160os.,
koncert patriotyczny – 80os.
oraz gminny konkurs
bożonarodzeniowe ozdoby
świąteczne – 180os.
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3. Zapobieganie uzależnieniom od środków psychoaktywnych, w szczególności poprzez:
Lp.

Zadania

1)

profilaktyka, edukacja oraz
wczesną interwencja w
rodzinach zagrożonych
uzależnieniami

Realizatorzy/
Partnerzy
GKRPA/
GOPS
placówki
oświatowe, Policja

Wskaźniki

Uwagi

liczba dzieci objętych
wsparciem

prowadzona była
profilaktyczna działalność
informacyjna i edukacyjna
w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych
w szczególności dla dzieci
i młodzieży, wspierano
działalność rozrywkową,
artystyczną i sportową oraz
kształtowane były normy
obyczajowe i styl życia
zgodnie z duchem
trzeźwości, uczniowie brali
udział w godzinach
wychowawczych i
pogadankach
poruszających
problematykę uzależnień,
sfinansowane zostały
programy profilaktyczne o
tematyce przeciwdziałania
uzależnieniom,
przeciwdziałania
alkoholizmowi, przemocy
pt „Kraina przygód”,
„Szkolny szantaż”,
„Wymarzona cząstka
nieba”, „Impreza życia”,
„Szlachetne zdrowie”
w szkołach z terenu gminy
Zarzecze tj. Szkoła
Podstawowa w
Żurawiczkach, Szkoła
Podstawowa w Zarzeczu
oraz w Szkole
Podstawowej w
Siennowie, sfinansowanie
3 warsztatów
profilaktycznych oraz
zakupu materiałów
profilaktycznych
tj. Cyberprzemoc –
Przyjaciele?, Tolerancja,
presja grupy – wagary,
cyberprzemoc,
Asertywność- pakiet 5
filmów DVD dla klas IVVI, Zachowuj się- film
DVD, „Zanim pojawią się
problemy, Huśtawka
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nastroju, emocjiprofilaktyka uniwersalna”pakiet 3 filmów
profilaktycznych,
„Wszystko o przemocy”
w Szkole Podstawowej w
Maćkówce.
Ogólnie w programach
udział wzięło 84 dzieci,
dofinansowano zakup
filmów profilaktycznych
„Dopalacze- Zagrożenia”,
„Alkohol- Zagrożenia” dla
uczniów Zespołu Szkół im.
Wincentego Witosa
w Zarzeczu

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

Zadania

1)

koordynacja działań, w tym
bieżąca współpraca
podmiotów podejmujących
różnorodne działania na rzecz
dzieci i młodzieży

2)

współpraca członków Zespołu
Interdyscyplinarnego i grup
roboczych w ramach realizacji
Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy

Realizatorzy/
Partnerzy
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

Wskaźniki

Uwagi

liczba rodzin z dziećmi
, w których założono
Niebieską Kartę

Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej, Zespół
Interdyscyplinarny
ds.
Przeciwdziałania
Przemocy

liczba posiedzeń grup
roboczych dot. rodzin
z dziećmi, w tym
zakończone procedury

założono 7 ,,Niebieskich
Kart” w rodzinach z
dziećmi, rodziny te
zostały objęte
szczególnym wsparciem
przez pracowników
socjalnych
odbyło się 18 posiedzeń
grup roboczych w sprawie
rodzin z dziećmi, w
rodzinach tych na bieżąco
prowadzony był
monitoring sytuacji
odbyły się również 4
posiedzenia Zespołu
Interdyscyplinarnego

5. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny
Lp.

Zadania

1)

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

Realizatorzy/
Partnerzy
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

Wskaźniki

Uwagi

liczba rodzin z
dziećmi, którym
udzielono pomocy
materialnej lub
rzeczowej

rodziny z dziećmi
korzystały z pomocy
finansowej udzielanej
przez GOPS w formie
zasiłku celowego – 10
rodzin, zasiłku okresowego
– 21 rodzin, z
wieloletniego rządowego
programu ,,posiłek w
szkole i w domu” w formie
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finansowanie wydatków
związanych z dożywianiem
dzieci, szkół podstawowych,
jak również
ponadpodstawowych w formie
gorących posiłków na terenie
placówek oświatowych,
możliwość skorzystania z
Rzeczy Używanych – odzież,
obuwie, meble, sprzęt AGD
(w przypadku nieodpłatnego
przekazania)

Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
placówki
oświatowe

4)

pomoc w formie stypendiów
szkolnych

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

5)

udzielanie pomocy w ramach:
świadczeń rodzinnych,
programu 500+,
Dobry Start
funduszu alimentacyjnego,
programu „Za życiem”
i innych

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

2)

3)

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

liczba dzieci objętych
dożywianiem
liczba dzieci
zgłoszonych do
dożywiania przez
Dyrektora szkoły
liczba rodzin, która
skorzystała z Banku
Rzeczy Używanych

liczba rodzin z
dziećmi, którym
przyznano stypendium
liczba osób objętych
wsparciem

zasiłku na zakup żywności
-25 rodzin, posiłku
w szkole – 15 rodzin oraz
w formie paczek
żywnościowych z
Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa - 86
rodzin z dziećmi
31 dzieci korzystało
z pomocy w formie
posiłku w szkole
2 dzieci zostało
zgłoszonych do gorącego
posiłku przez Dyrektorów
Szkół
w przypadku pozyskania
rzeczy i przedmiotów
używanych na bieżąco
dokonywano przekazania
tych przedmiotów osobom
potrzebującym
dla 42 uczniów zostało
wypłacone stypendium
socjalne
świadczenie
wychowawcze otrzymało
879 rodzin w tym 1458
dzieci, ,,Dobry Start”
obecnie wypłaca ZUS,
fundusz alimentacyjny
otrzymało 12 rodzin w tym
22dzieci
świadczenie za życiem
otrzymała 1 rodzina

6. Wsparcie rodzin z dziećmi do lat 3
Lp.

Zadania

1)

zapewnienie miejsc dla rodzin
z dziećmi do lat 3 w żłobku

Realizatorzy/
Partnerzy
Publiczny Żłobek,

Wskaźniki

Uwagi

liczba rodzin z dziećmi
w wieku do lat 3
uczęszczających do
żłobka

do Publicznego Żłobka
w Zarzeczu uczęszcza 16
dzieci

Cele zapisane w Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie Zarzecze na lata 20212023 zostały w roku 2021 zrealizowane.
W ciągu całego roku 2021 nawiązywana była stała współpraca pomiędzy instytucjami
i organizacjami celem zapewnienia realizacji podjętych inicjatyw.
Mimo panującej pandemii podjęte działania realizowane były na bieżąco i podmioty
zobowiązane do realizacji programu starały się wykonać powyższe zadania jak najlepiej.
W kolejnych latach realizacji programu wskazana jest dalsza kontynuacja powyższych zadań,
dalsze współdziałanie wszystkich służb działających na rzecz rodzin z dziećmi, aby rodziny
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potrzebujące wsparcia otrzymywały konkretną i profesjonalną pomoc oraz by jakość życia
rodzin ulegała ciągłej poprawie.
5.7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie
Zarzecze na rok 2021
1) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy terapeutycznej
i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez:
a) 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:
 zorganizowano miting otwarty dla osób uzależnionych od alkoholu
 sfinansowano programy profilaktyczne o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom,
przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy pt. „Kraina przygód”, „Szkolny szantaż”,
„Wymarzona cząstka nieba”, „Impreza życia”, „Szlachetne zdrowie” w szkołach
z terenu gminy Zarzecze tj. Szkoła Podstawowa w Żurawiczkach, Szkoła Podstawowa
w Zarzeczu oraz w Szkole Podstawowej w Siennowie
 sfinansowano program profilaktyczny o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom
w tym alkoholizmowi pt:, „Kronika przypadków Krasnoludka Nieśmiałka” w Szkole
Podstawowej w Żurawiczkach.
 sfinansowanie 3 warsztatów profilaktycznych oraz zakupu materiałów
profilaktycznych tj. „Cyberprzemoc–Przyjaciele?”, „Tolerancja, presja grupy– wagary,
cyberprzemoc”, „Asertywność”-pakiet 5 filmów DVD dla klas IV-VI, „Zachowuj się”film DVD, „Zanim pojawią się problemy”, „Huśtawka nastroju, emocji- profilaktyka
uniwersalna”-pakiet 3 filmów profilaktycznych, „Wszystko o przemocy” w Szkole
Podstawowej w Maćkówce
 dofinansowanie zakupu filmów profilaktycznych „Dopalacze- Zagrożenia”, „AlkoholZagrożenia” dla uczniów Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
 zakup dwumiesięcznika Bez Toastu
b) 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 udziału w Futsalowej Podkarpackiej Lidze Mistrzów w Cmolasie
w której uczestniczyło 13 osób
 sfinansowanie zajęć sportowo tanecznych z elementami gimnastyki korekcyjnej
i profilaktyki dla klas I i III i dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
w Siennowie
 dofinansowanie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych z okazji Dnia Dziecka dla
uczniów Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach, w których wzięło udział 79 uczniów
klas 0-VIII oraz 19 najmłodszych dzieci z oddziału przedszkolnego.
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 współorganizacja Dnia Dziecka w tym zakupu słodyczy dla dzieci, nagród w loterii
fantowej, sfinansowanie kosztu edukacyjnego Show Naukowego i stoiska naukowego,
w którym wzięło udział ok. 200 uczestników.
 dofinansowanie do Pikniku Rodzinnego edukacyjno-profilaktyczno- zdrowotnego w tym
wynajmu zjeżdżalni dla dzieci, waty cukrowej, popcornu, poradnictwa dietetycznego
oraz analizy składu ciała, gry i zabawy z wodzirejem, Kliniki Doktora Misia, malowania
samochodu, pokazu dużych baniek mydlanych, zakręcanych baloników i fotolustra.
W w/w wydarzeniu uczestniczyło ok. 350 osób.
 dofinansowanie Pikniku Rodzinnego- edukacyjno- profilaktycznego w Siennowie
 dofinansowanie kolonii letniej dla dzieci i młodzieży w Rajskiem z terenu gminy
Zarzecze z programem profilaktycznym dla 25 uczestników
 dofinasowanie zakupu drobnych prezentów, słodyczy w ramach „Gminnych Mikołajek
Razem dla Dzieci” w których uczestniczyło ok. 325 dzieci.
 sfinansowanie zakupu słodyczy oraz gier edukacyjnych dla rodzin z problem
alkoholowym oraz przemocą w rodzinie w ramach organizowanej Gminnej Paczki
Profilaktyczno- Edukacyjnej dla 10 rodzin w tym dla 18 dzieci.
 dofinansowanie zakupu koszulek dla 50 uczestników XXVI Międzynarodowego
Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej. W zawodach uczestniczyło ok. 100 osób
 sfinansowano zakup nagród w konkursach: „Rzeźba śniegowa” organizowanego przez
Szkołę Podstawową w Siennowie, w którym wzięło udział 35 uczniów, w Gminnym
Konkursie Wokalnym „The best voice of Zarzecze”, gdzie uczestniczyło 26 dzieci,
„Kalendarz Adwentowy” i „Szopka betlejemska” organizowanych przez Szkolę
Podstawową w Siennowie, gdzie uczestniczyło łącznie 19 dzieci, w konkursie „Moje
szczęście to moja rodzina” dla 6 osób, w ramach „Dnia dziecka” w miejscowości
Żurawiczki organizowanego przez LKS w Żurawiczki, w którym nagrodzono
33 uczestników, w konkursie wiedzy o uzależnieniach oraz w loterii fantowej podczas
Profilaktycznego Pikniku Rodzinnego organizowanego dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Maćkówce, w którym uczestniczyło 71 uczniów, w konkursie
profilaktycznym „Można inaczej- Nie dla alkoholu, Nie dla używek” dla uczniów
Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, gdzie nagrodzonych zostało
13 uczestników.
2) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
 dofinansowano działalność: 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 2021r., które odbywały się 1 raz w miesiącu, kontrola 3 punktów
sprzedaży napojów alkoholowych, udział w szkoleniu 1 osoby.
 kierowano do sądu wnioski o przymusowe leczenie w stosunku do osób, które odmówiły
dobrowolnego leczenia, bądź je przerwały - 14 osób oraz pokryto koszty przeprowadzenia
badań w przedmiocie uzależnienia przez 2 specjalistów, którzy przebadali 14 osób,
skierowano 10 wniosków do sądu o przebadanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
 sfinansowano pobyt w izbie wytrzeźwień nietrzeźwych z terenu gminy Zarzecze zgodnie
z podpisanym porozumieniem z dnia 04.01.2021r.
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3) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej:
 dofinansowano uczestnictwo 7 osób w Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczu
Kwota wydatkowana - 78.998,13 zł
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Sprawozdanie za rok 2021:
- sfinansowano programy profilaktyczne o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom w tym
narkomanii pt. „Ze mną nie tak łatwo”, „Strachowizja”„Kronika przypadków Krasnoludka
Nieśmiałka”, w szkołach: w Szkole Podstawowej w Maćkówce, w Szkole Podstawowej
w Siennowie” oraz w Zespole Szkół w Zarzeczu.
Kwota wydatkowana - 3.977,00 zł.

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY ZARZECZE
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713). Wójt jest organem wykonawczym Gminy, do którego należy
m.in. wykonywanie uchwał Rady Gminy Zarzecze.
W 2022r. Rada Gminy Zarzecze obradowała na 11 sesjach zwyczajnych, podczas
których podjęła ogółem 78 uchwał. Sesji nadzwyczajnych nie było.
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 2021 roku
Lp.

1.

2.

Data
podjęcia

15.02.2021

15.02.2021

W sprawie

Sposób wykonania

XXV/174/2021

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XXIV/161/2020 Rady Gminy Zarzecze z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia
pomocy
finansowej
dla
Powiatu
Przeworskiego na budowę chodników przy
drogach powiatowych w miejscowościach:
Kisielów, Siennów

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XXV/175/2021

Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę
Zarzecze zadania własnego należącego do
właściwości Powiatu Przeworskiego w
zakresie budowy chodników przy drogach
powiatowych w miejscowościach Kisielów i

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

Numer
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Siennów

3.

15.02.2021

XXV/176/2021

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Zarzecze, a Powiatem Przeworskim w zakresie
zadania inwestycyjnego, będącego zadaniem
własnym
Powiatu
Przeworskiego
pn.
„Przebudowa dróg powiatowych” - budowa
chodników przy drogach powiatowych w
miejscowościach Kisielów i Siennów

4.

15.02.2021

XXV/177/2021

Uchwała w sprawie wyrażenia woli
utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Parkowa”

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

5.

15.02.2021

XXIV/178/2021

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie poręczenia przez Gminę Zarzecze
weksla In blanco wystawionego przez
Spółdzielnię Socjalną „Parkowa” w ramach
umowy na udzielenie wsparcia finansowego
Spółdzielni Socjalnej „Parkowa” z siedzibą
w Zarzeczu, ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 5,
37 – 205 Zarzecze

6.

15.02.2021

XXV/179/2021

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na rok 2021

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

7.

15.02.2021

XXV/180/2021

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata
2021 – 2031

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XXIV/181/2021

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXIII/174/2013 Rady Gminy Zarzecze z dnia
28 lutego 2013r. w sprawie określenia
przystanków
komunikacyjnych,
których
zarządcą jest Gmina Zarzecze, udostępnionych
dla przewoźników i operatorów oraz
warunków i zasad korzystania z tych obiektów

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

XXV/182/2021

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem na okres do 30 kwietnia 2026 r. w
trybie bezprzetargowym lokali użytkowych w
budynku ośrodka zdrowia w Zarzeczu

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XXV/183/2021

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
dzierżawę
nieruchomości
w
trybie
bezprzetargowym

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

8.

9.

10.

15.02.2021

15.02.2021

15.02.2021

11.

15.02.2021

XXV/184/2021

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w
sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę
Zarzecze

12.

15.02.2021

XXV/185/2021

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji
dotyczącej uchylenia uchwały – oświadczenia
w sprawie powstrzymania ideologii gender
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i „LGBT” przyjętej 25 lipca 2019 przez Radę
Gminy Zarzecze
13.

15.02.2021

XXV/186/2021

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia
14 grudnia 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

14.

15.02.2021

XXV/187/2021

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zarzecze na
2021 rok

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

15.

15.02.2021

XXV/188/2021

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Rady Gminy Zarzecze na 2021 rok

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

16.

15.02.2021

XXV/189/2021

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej,
Zdrowia i Rodziny Rady Gminy Zarzecze na
2021 rok

17.

24.03.2021

XXVI/190/2021

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na rok 2021

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XXVI/191/2021

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata
2021 – 2031

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

18.

24.03.2021

19.

24.03.2021

XXVI/192/2021

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Zarzecze na 2021 rok”

20.

24.03.2021

XXVI/193/2021

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji – listu
otwartego „Alarm! STOP zabójczemu GMO –
STOP niebezpiecznej szczepionce!”

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

21.

28.04.2021

XXVII/194/2021

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na rok 2021

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

22.

28.04.2021

XXVII/195/2021

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata
2021 – 2031

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

23.

28.04.2021

XXVII/196/2021

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie

24.

28.04.2021

XXVII/197/2021

Uchwała w sprawie przyjęcia sołectwa Zalesie
do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi
na lata 2021 – 2025”

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

25.

28.04.2021

XXVII/198/2021

Uchwała w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Wsi Zalesie

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

26.

28.04.2021

XXVII/199/2021

Uchwała w sprawie przedłużenia terminu
wniesienia II i III raty opłaty za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Sołeckiej

Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
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należnej za rok 2021

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

27.

28.04.2021

XXVII/200/2021

Uchwała
zmieniająca
Uchwałę
Nr
XXXIII/273/2018 Rady Gminy Zarzecze z
dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie
utworzenia Publicznego Żłobka w Zarzeczu

28.

28.04.2021

XXVII/201/2021

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji
wniesionych przez Stowarzyszenie „Jesteśmy
u siebie”

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

29.

28.04.2021

XXVII/202/2021

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji
dotyczącej wydania opinii w sprawie
przeprowadzenia referendum ludowego

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

30.

28.04.2021

XXVII/203/2021

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Zarzecze

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

31.

28.04.2021

XXVII/204/2021

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zarzecze

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

32.

20.05.2021

XXVIII/205/2021

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na rok 2021

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

33.

20.05.2021

XXVIII/206/2021

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata
2021 – 2031

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XXVIII/207/2021

Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku
o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego

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

XXVIII/208/2021

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na
pracę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zarzeczu

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

34.

35.

20.05.2021

20.05.2021

36.

20.05.2021

XXVIII/209/2021

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż
nieruchomości
gruntowych
w Maćkówce

37.

20.05.2021

XXVIII/210/2021

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości
położonej w Zarzeczu

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

38.

25.06.2021

XXIX/211/2021

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Zarzecze wotum zaufania za rok 2020

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

39.

25.06.2021

XXIX/212/2021

Uchwała
w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Zarzecze
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Zarzecze za 2020 rok

40.

25.06.2021

XXIX/213/2021

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Zarzecze absolutorium z tytułu
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wykonania budżetu gminy za 2020 r.
41.

42.

25.06.2021

25.06.2021

XXIX/214/2021

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na rok 2021

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XXIX/215/2021

Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta
Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania
finansowego wykraczającego poza rok
budżetowy 2021 w sprawie realizacji zadania
inwestycyjnego
pn.
„Zmiana
sposobu
użytkowania,
przebudowa,
rozbudowa
i nadbudowa
budynku
Starej
Szkoły
w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną
oraz Centrum Kultury”

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

43.

25.06.2021

XXIX/216/2021

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVII/196/2021 Rady Gminy Zarzecze
z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie
zaciągnięcia
pożyczki
długoterminowej
w
Wojewódzkim
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
w Rzeszowie

44.

25.06.2021

XXIX/217/2021

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata
2021 – 2031

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

45.

29.07.2021

XXX/217/2021

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

46.

29.07.2021

XXX/218/2021

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na rok 2021

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XXX/219/2021

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata
2021 – 2031

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XXX/220/2021

Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznej
kwoty dotacji dla Caritas Archidiecezji
Przemyskiej na działalność Centrum Integracji
Społecznej w Zarzeczu

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

47.

48.

29.07.2021

29.07.2021

49.

29.07.2021

XXX/221/2021

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie
bonifikaty
przy
sprzedaży
nieruchomości
nr
537/8
położonej
w miejscowości Zarzecze, stanowiącej
własność Gminy Zarzecze

50.

26.082021

XXXI/222/2021

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na rok 2021

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie

51.

26.08.2021

XXXI/223/2021

Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienia na okres 10 lat
w trybie bezprzetargowym, nieruchomości
położonych w Łapajówce

52.

30.09.2021

XXXII/224/2021

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian
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w budżecie gminy na rok 2021

z dniem podjęcia

53.

30.09.2021

XXXII/225/2021

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zarzeczu

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

54.

30.11.2021

XXXIII/226/2021

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na rok 2021

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XXXIII/227/2021

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Zarzecze

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XXXIII/228/2021

Uchwała w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości

Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2022 roku

XXXIII/229/2021

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXIV/281/2018 Rady Gminy Zarzecze
z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie
ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Publicznym
Żłobku w Zarzeczu i maksymalnej wysokości
opłaty za wyżywienie

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

XXXIII/230/2021

Uchwała w sprawie zmiany uchwały
nr XIX/122/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług dotyczących
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i zagospodarowania tych odpadów,

Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2022 roku
Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2022 roku

55.

56.

57.

58.

30.11.2021

30.11.2021

30.11.2021

30.11.2021

59.

30.11.2021

XXXIII/231/2021

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
XIX/121/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w
sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
Zarzecze”

60.

30.11.2021

XXXIII/232/2021

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości
położonej w Pełnatyczach

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

61.

30.11.2021

XXXIII/233/2021

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości nr 736 w Pełnatyczach

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

62.

30.11.2021

XXXIII/234/2021

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości nr 500/2 w Zarzeczu

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XXXIII/235/2021

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie
bezprzetargowym, nieruchomości położonych
w Łapajówce

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XXXIII/236/2021

Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy
Zarzecze na lata 2022-2030 oraz określenia
szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu strategii w tym

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

63.

64.

30.11.2021

30.11.2021
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65.

66.

67.

68.

30.11.2021

30.11.2021

15.12.2021

15.12.2021

konsultacji

Podkarpackiego

XXXIII/237/2021

Uchwała w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Zarzecze na rok
szkolny 2021/2022

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

XXXIII/238/2021

Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego
programu współpracy Gminy zarzecze
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami
prowadzącymi
działalność
pożytku publicznego na 2022 rok

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XXXIV/239/2021

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na rok 2021

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XXXIV/240/2021

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny
nieruchomości położonych w Zarzeczu

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

69.

15.12.2021

XXXIV/241/2021

Uchwała w sprawie przyjęcia programu pn.
„Aktualizacja
Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej
dla
Gminy
Zarzecze
z perspektywą do 2025 r.”

70.

15.12.2021

XXXIV/242/2021

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2022,

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XXXIV/243/2021

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2022

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2022 roku

71.

15.12.2021

72.

15.12.2021

XXXIV/244/2021

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
XXXI/240/2017 Rady Gminy Zarzecze z dnia
28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia
wysokości diet dla radnych Rady Gminy
Zarzecze oraz przewodniczących organów
wykonawczych
jednostek
pomocniczych
Gminy Zarzecze

73.

29.12.2021

XXXV/245/2021

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Przeworskiego,

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

74.

29.12.2021

XXXV/246/2021

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Przeworskiego,

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XXXV/247/2021

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na
2022 rok

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia
2022 roku.

Uchwała budżetowa na 2022 rok

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia
2022 roku i podlega ogłoszeniu

75.

76.

29.12.2021

29.12.2021

XXXV/248/2021

_________________________________________________________________
str. 82

Raport o stanie Gminy Zarzecze za rok 2021
__________________________________________________________________________________
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego
77.

29.12.2021

XXXV/249/2021

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na rok 2021

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

78.

29.12.2021

XXXV/250/2021

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata
2021-2031

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

Źródło: Urząd Gminy Zarzecze

VII. OŚWIATA I WYCHOWANIE
7.1 Szkoły prowadzone przez gminę Zarzecze
Gmina Zarzecze jest organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych oraz
szkoły ponadpodstawowej.

1.

2.
3.
4.
5.

Wykaz szkół publicznych funkcjonujących w Gminie Zarzecze:
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
Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siennowie.
Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce.
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, w skład którego wchodzą:
 Branżowa Szkoła I stopnia
 Technikum
 Liceum Ogólnokształcące
 Internat
 Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Na terenie Gminy Zarzecze miejsca do edukacji przedszkolnej mają zapewnione
wszystkie chętne dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola
i oddziałów przedszkolnych uczęszczało łącznie 204 dzieci. Od 1 września 2021 roku
wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 256 dzieci.
Rok szkolny 2020/2021 był kolejnym rokiem w którym edukacja – z uwagi na pandemię
koronawirusa – była prowadzona w znacznej mierze w formie zdalnej. Od 24 października
2020 roku uczniowie klas IV-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych rozpoczęli
naukę zdalną. Od 9 listopada 2020 roku uczniowie klas I-III szkoły podstawowej również
przeszli na kształcenie na odległość. Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie powrócili do
regularnej nauki stacjonarnej.
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Rok szkolny 2021/2022 rozpoczął się nauką stacjonarną jednak ze względu na panującą
sytuację od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 9 stycznia 202 r. na obszarze kraju zostało
ograniczone funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Uczniowie
klas I-VIII przeszli na zajęcia zdalne; zajęcia rewalidacyjne oraz praktyczne odbywały się na
terenie szkoły; przedszkola i oddziały przedszkolne pracowały w trybie stacjonarnym
Wcześniejsze doświadczenia pracy z uczniami z wykorzystaniem metod i technik nauki na
odległość pokazały, że jednostki oświatowe dobrze poradziły sobie z nauczaniem zdalnym.

Dane statystyczne:
Liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022
liczba dzieci w
wychowaniu
przedszkolnym

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

RAZEM
I-VIII

SP SIENNÓW

26

5

3

11

11

10

7

11

12

70

SP MAĆKÓWKA

26

0

9

9

8

11

2

11

11

61

SP ŻURAWICZKI

36

4

18

7

13

12

0

9

11

74

szkoła podst.

49

29

33

22

41

46

38

45

59

313

filia Pełnatycze

19

0

0

8

8

filia Rożniatów

0

0

4

4

8

38

67

61

SZKOŁA

SZKOŁA PODSTAWOWA

ZS ZARZECZE

przedszkole

100

SUMA

256

73

79

47

76

93

534

Źródło: Arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2021/2022

Liczba uczniów w Zespole Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu w roku szk. 2021/2022
klasy
typ szkoły/placówka

Technik logistyk
Technik żywienia i usług
gastronomicznych

I

II

III
(4-letnie)

III
(5-letnie)

33

28

19

23

IV

RAZEM
125

27 (17+10)
22
13 (8+5)
-

Technik rolnik

62

19
( 10+9)

24 (17+7)
21

33

-

-

-

-

33

Kucharz

16

-

-

-

-

16

Magazynier logistyk

21

-

-

-

-

21

Technik informatyk
Branżowa Szkoła
I stopnia
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RAZEM

116

50

38

47

27

278

4

2

2

2

1

11

22

35

-

-

-

2

Liczba Oddziałów
Kwalifikacyjny kurs
zawodowy
Rolnik

Źródło: Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

Liczba uczniów w Internacie Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu
rok szkolny

w tym

ilość uczniów
cudzoziemcy

uczy się w innej szkole

2018/2019

28

14

15

2019/2020

29

9

7

2020/2021

60

37

32

2021/2022

169

147

54

Źródło: Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

Stan zatrudnienia w szkołach prowadzonych przez gminę Zarzecze wg stanu na dzień
31.12.2021r.
stanowisko

liczba

etat

nauczyciele
administracja

151
10

131,75
10

Obsługa

35

35

164

176,75

RAZEM
Źródło: ZOSiJB w Zarzeczu - Program Kadry Płace VULCAN

W podanej liczbie nauczycieli, są osoby, które posiadają umowy w dwóch szkołach,
a nawet w trzech szkołach, w związku z tym policzone są podwójnie (tj. 11 osób). Na ostatni
dzień roku 2021 w szkołach było zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 6 osób
i robót publicznych 11 osób, które zostały ujęte ww. tabeli
7.2. Publiczny Żłobek w Zarzeczu
Gmina Zarzecze zapewnia opiekę żłobkową dla 32 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.
W dniu 26 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie żłobka w Rożniatowie, który
jest filią Publicznego Żłobka w Zarzeczu utworzonego w 2018 roku. Filia Żłobka
w Rożniatowie znajduje się na parterze Szkoły Filialnej im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego. Żłobki mają bardzo dobre warunki lokalowe oraz nowoczesne wyposażenie.
Powstanie żłobków było możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach Resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”. Placówki funkcjonują
w godzinach od 6:30 do 16:30. Żłobki realizują zadania statutowe − pełnią funkcję
opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną. Prowadzą atrakcyjne zajęcia opiekuńczo –
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wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci dostosowując
zajęcia do indywidualnych potrzeb. Zapewniają dzieciom opiekę w warunkach bytowych
zbliżonych do warunków domowych; gwarantują dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną
oraz edukacyjną. Dbają o zdrowie dzieci, wspomagają dzieci w ich indywidualnym rozwoju,
rozwijają samodzielność dzieci oraz kształtują umiejętność współdziałania w grupie.
Wspomagają rodziny w wychowaniu dzieci oraz prowadzą właściwe żywienie zgodnie
z obowiązującymi normami żywieniowymi.
Opłata za pobyt dzieci w żłobku została określona w Uchwale Rady Gminy Zarzecze
i wynosiła ona 200 zł miesięcznie. Maksymalna dzienna wysokość opłaty za wyżywienie
wynosi 12 zł.
7.3 Remonty i inwestycje w szkołach w roku 2021
W szkołach na bieżąco wykonywane są prace porządkowe oraz drobne naprawy
i remonty w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków dla uczniów.
W roku 2021 w szkołach wykonano, m.in. następujące remonty:
1) w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie:
 wybudowano pełnometrażową salę gimnastyczną oraz łącznik łączący ze szkołą,
 dokonano odnowy dwóch pomieszczeń przeznaczonych na szatnie uczniowskie,
 dokonano cyklinowania głównych schodów,
 wymieniono stare balustrady,
 dokonano odnowienia głównego korytarza szkolnego: wyrównywanie, gładzenie
malowanie ścian, zamontowanie narożników, zabudowa rury napowietrzającej
pomieszczenia sanitarne na parterze,
 wykonano nowe wylewki i położono nowe posadzki z paneli w salach,
 urządzono salę lekcyjną w części zaplecza sali gimnastycznej,
 wymieniono kanalizację w toalecie dla pracowników szkoły i pomieszczeniu socjalnym
przy pokoju nauczycielskim,
2) w Zespole Szkół w Zarzeczu:
 wybudowano kotłownię gazową,
 wybudowano ściany przeciwpożarowe,
 utworzono (wydzielono) pomieszczenia dla oddziałów przedszkolnych,
 zakupiono wyposażenie dla przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu,
 wymalowano sale lekcyjne i korytarze szkolne,
 wykonano nowy plac zabaw przy budynku szkoły.
3) w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach:
 położono kostkę brukową przed budynkiem szkoły,
 wyremontowano oddział przedszkolny „0”,
 wyremontowano świetlicę i stołówkę (położenie płytek, paneli, wyrównanie
i malowanie ścian)
 utworzono salę językową,
 wyremontowano gabinet pedagoga oraz przygotowano stanowiska dla logopedy
i pielęgniarki,
 odmalowano korytarze na parterze szkoły,
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 zamontowano tablice informacyjne, jubileuszowe, z projektami realizowanymi w szkole
oraz osiągnięciami uczniów,
4) w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu:
 położono kostkę brukową przed budynkiem szkoły,
 zakupiono sprzęt na kuchnię i do pokoi sypialnych na I piętrze internatu,
 wyremontowano pomieszczenie sekretariatu,
 zakupiono 2 monitory interaktywne,
 doposażono pracownię gastronomiczną, biologiczną oraz informatyczną,
w Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce prace remontowe były
wykonywane w latach wcześniejszych. W roku 2021 w szkole tej prowadzone były bieżące
prace porządkowe (malowanie sal lekcyjnych i korytarzy).
7.4 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.
Zajęcia wspomagające dla uczniów
Od 2 września 2021 roku szkoły rozpoczęły prowadzenie tzw. zajęć wspomagających,
które są częścią pomocy uczniom w powrocie do szkół po pandemii.
Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego są przeznaczone dla
uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci
i młodzieży. Zajęcia odbywają się wyłącznie w szkole. Są prowadzone w bezpośrednim
kontakcie z uczniami – nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Organizowane są dla chętnych uczniów.
Środki na realizację tego zadania zostały pozyskane z kryterium VII podziału rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021
w wysokości 33 250,00zł.
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 2021 roku gmina
Zarzecze otrzymała dotację na ich zakup w wysokości 73 401,65 zł.

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
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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 dniu 13 października 2020 roku Rada Gminy Zarzecze Uchwałą Nr XXII/152/2020
zmieniła szczegółowe warunki przyznawania stypendium uwzględniając uczniów Zespołu
Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.
W roku 2021 Wójt Gminy Zarzecze przyznał 28 stypendiów w wysokości po 1000 zł dla
najzdolniejszych uczniów w szkołach:
 Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce – 3 uczniów,
 Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Zarzeczu – 9 uczniów,
 Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach – 8 uczniów,
 Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu – 8 uczniów.
Laboratoria Przyszłości
Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz
ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji
kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły z terenu naszej
gminy otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego
potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych,
umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego
oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania
technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej
organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym
bez konieczności wniesienia wkładu własnego.
Środki finansowe na wyposażenie zostały przyznane szkołom na podstawie liczby uczniów.
Szkoły podstawowe w Maćkówce, Siennowie i w Żurawiczkach otrzymały po 30 000,00 zł,
natomiast Zespół Szkół w Zarzeczu wraz ze Szkołami Filialnymi w Pełnatyczach
i Rożniatowie otrzymał wsparcie w wysokości 150 000,00 zł.
Sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości uatrakcyjni zajęcia szkolne
i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach
innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół
zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W roku 2021 rozpoczęła się realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, z którego ponownie mogły skorzystać szkoły
podstawowe z naszej gminy. W ramach tego programu zostały zakupione nowości czytelnicze
do szkół w Maćkówce, Siennowie i Żurawiczkach na kwotę 12 500,00 zł (w tym 20% wkładu
własnego).
Wyprawka szkolna
Od roku 2020 wyprawka szkolna została zastąpiona „Rządowym programem pomocy
uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”. Pomoc w formie
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dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych,
podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania
ich szans edukacyjnych. Programem są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.
W ramach programu 9 uczniów uczęszczających w roku 2021 do Zespołu Szkół im.
Wincentego Witosa w Zarzeczu otrzymało pomoc w ramach programu na łączną kwotę
4 005,00 zł (w całości sfinansowany ze środków zewnętrznych).
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe w 2021 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 7 676,86 zł.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane
ze środków Funduszu Pracy.
Dowozy do szkół
W 2021 roku Gmina zabezpieczała transport uczniów do przedszkoli szkół
podstawowych i szkół specjalnych, uczęszczających w ramach obowiązku szkolnego,
w następujący sposób:
1. Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Zarzeczu dowożeni byli
wszyscy uczniowie z miejscowości Kisielów, Łapajówka i Zalesie oraz uczniowie klas
IV-VIII z miejscowości Pełnatycze i Rożniatów.
2. Uczniowie dojeżdżający do Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach z Parcelacji Kamienicy
korzystali z komunikacji PKS. Gmina zwracała koszty biletów miesięcznych.
3. Uczniowie niepełnosprawni, do szkół specjalnych w Jarosławiu,
dowożeni byli
wynajętym środkiem transportu.
4. Dowóz pięciu osób niepełnosprawnych został zlecony Polskiemu Stowarzyszeniu
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, które prowadzi
szkoły specjalne i organizuje do nich transport. Są to uczniowie o najwyższym stopniu
niepełnosprawności.
5. Gmina pokrywała koszty dowozu własnymi środkami transportu, rodzicom dzieci
przedszkolnych, uczęszczających do przedszkoli specjalnych w Przeworsku i Jarosławiu
Wydatki na realizację tego zadania w roku 2021 wyniosły 340 417,03 zł.
7.5 Wydatki na oświatę poniesione w 2021 roku
Wydatki przeznaczone na oświatę stanowią większość część budżetu gminy.
Subwencja oświatowa otrzymana z budżetu państwa jest niewystarczająca i część kosztów
związanych z oświatą finansowana jest ze środków gminnych. Subwencja naliczana jest na
podstawie liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę. Jest ona skorygowana
wskaźnikiem uwzględniającym ewentualne zróżnicowanie kosztów kształcenia (np. liczby
uczniów niepełnosprawnych) oraz formalny poziom przygotowania zawodowego nauczycieli,
decydujący o wydatkach na wynagrodzenie. Od 2017 roku subwencją oświatową objęte
zostały dzieci 6-letnie - przedszkolaki oddziałów przedszkolnych przy szkołach
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podstawowych. Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej przyjmuje się dane
zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej.
W roku 2021 gmina Zarzecze otrzymała 10 231 756,00 zł subwencji oświatowej
w tym 801 731,76 zł na realizacje zadań specjalnych dla uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego. Gmina otrzymała dotacje na wychowanie przedszkolne
w wysokości 245 657,00 zł oraz dotację na podręczniki dla uczniów w wysokości 73 401,65
zł. Szkoły otrzymały dofinansowanie na realizację projektów w kwocie 252 500,00 zł,
uzyskały dochody w wysokości 691 745,01 zł z tytułu m.in.: czynszu z wynajmu, noclegów,
wyżywienia, pobyty dzieci w przedszkolu, c.o.)
VIII. POMOC SPOŁECZNA
8.1 Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu.
Misją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu określoną w Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Zarzecze na lata 2021 - 2030 jest
Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańcom Gminy Zarzecze oraz aktywne
przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie sprawnego
systemu wspierania osób w trudnej sytuacji życiowej
Celem strategicznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu jest zaś
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są oni w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Do głównych celów pomocy społecznej zalicza się:
-zapewnienie dochodu dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach,
-zapewnienie dochodu do wysokości interwencji socjalnej osobom o niskich dochodach
wymagających okresowego wsparcia,
-zapewnienie pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej (w tym przemocą
w rodzinie),
-integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
-rozwijanie nowych form pomocy socjalnej adekwatnej do potrzeb.
W roku 2021 z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu (GOPS)
skorzystało 278 rodzin (liczba osób w rodzinach 588).
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i zleconych – 105 rodzin (liczba osób
w rodzinach – 253), w tym:
- świadczeń pieniężnych 88 rodzin (liczba osób w rodzinach – 195),
- świadczeń niepieniężnych – 36 rodzin (liczba osób w rodzinach – 111)
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej 250 rodzin (liczba osób w rodzinach – 522),
w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 173 rodzin (liczba osób w rodzinach – 335).
Analizując dane wynika, że ok. 8,2% mieszkańców skorzystało w roku 2021 ze wsparcia
GOPS w Zarzeczu (liczba mieszkańców gminy Zarzecze na dzień 31.12.2021r. – 7.199).

Powody udzielenia pomocy to:
bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała lub ciężka choroba

liczba rodzin
49
49
42

liczba osób
w rodzinach
131
116
83
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bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego
przemoc w rodzinie
alkoholizm
trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego
sytuacja kryzysowa

22

105

2
15
1

6
23
1

1

1

W roku 2021 wpłynęło do GOPS w Zarzeczu 367 wniosków o przyznanie pomocy.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 507 wywiadów środowiskowych. Ponadto pracownicy
socjalni przygotowywali decyzje dot. przyznania pomocy.
Pracownicy socjalni wytypowali
5 dzieci do udziału w kolonii letniej w Lesku
organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej i zawodowej klientów Ośrodka
pracownicy socjalni zawarli 13 kontraktów socjalnych.
Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną
Wyszczególnienie

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

liczba osób, którym
decyzją przyznano
świadczenie
124

liczba rodzin

liczba osób
w rodzinach

105

253

7

7

29

119

100

232

x

250

522

x

173

335

liczba kontraktów 13, liczba osób objętych kontraktami socjalnymi 13

Szczegółową informację nt. zrealizowanych świadczeń, kwot świadczeń i liczby rodzin
w roku 2021 zawiera poniższa tabela:
Formy pomocy

Razem:
zasiłki stałe
zasiłki okresowe
posiłek
usługi opiekuńcze
w tym specjalistyczne usługi
opiekuńcze

liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenia
119
22
35
31
6
0

liczba
świadczeń
x
216
108
2082
1405
0

kwota
świadczeń
w zł
325 186
125 824
40 484
20 688
58 037
0

liczba
rodzin

liczba osób
w rodzinach

100
22
34
23
6
0

232
29
103
76
6
0
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inne zasiłki celowe i w
naturze
sprawienie pogrzebu
w tym specjalne zasiłki
celowe
specjalistyczne usługi
opiekuńcze w miejscu
zamieszkania dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
wynagrodzenie należne
opiekunowi w tytułu
sprawowania opieki
przyznane przez sąd

86

X
1

76 589
3564

84
1

186
1

22

25

10 100

21

44

7

1087

54 274

7

29

4

56

19 336

x

x

Domy pomocy społecznej
W domach pomocy społecznej w roku 2021r. przebywało 3 osoby. Koszty, które poniosła
gmina Zarzecze w roku 2021 to kwota - 108.528zł.
Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze
W roku 2021 gmina Zarzecze ponosiła koszty za pobyt:
- 1 dziecka w rodzinie zastępczej – koszt 4.346zł,
- 6 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – koszt 123.615zł
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu z filią w Łapajówce
Pracownicy socjalni wydali 51 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/. Na koniec 2021r. liczba uczestników – 55 osób.
W placówce w roku 2021 funkcjonowały 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 opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, uczestników
centrum integracji społecznej
W roku 2021 opłacano składki dla 85 osób, w tym:
- dla 17 osób w związku z pobieraniem zasiłku stałego,
- dla 32 osób – uczestników Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczu
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- dla 36 osób w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku
opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna
Wykonanie w roku 2021 - 65.611zł
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
W roku 2021 przyznano decyzją prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 1 osoby.
Wykonanie w roku 2021- 44zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie,
tak jak osoby ubezpieczone) mają prawo osoby inne niż ubezpieczone posiadające
obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które
spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach o pomocy społecznej .
Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych
ze środków publicznych następuje na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu
nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej
złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.
Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu
środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji
o potrzebie ustalenia uprawnień. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania/ pobytu
osoby zainteresowanej. Celem tej czynności jest ustalenie czy osoba zainteresowana spełnia
kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustalenie czy nie
występują dysproporcje między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową
tej osoby. Decyzja administracyjna w sprawie przyznania lub odmowy przyznania prawa do
świadczeń opieki zdrowotnej wydawana jest w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku
wraz z wymaganą dokumentacją. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie w/w
decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie
objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego
niż 90 dni – może zostać wydana kolejna decyzja. Świadczeniodawcy NFZ realizują
świadczenia na rzecz osób nieubezpieczonych legitymujących się w/w decyzją.

Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu w roku 2021 wypłacał wynagrodzenie
należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd – dla 4 osób –
wykonanie w roku 2021 - kwota 19.336zł
Pomoc psychologiczna w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu
W roku 2021 z pomocy psychologicznej skorzystało 3 osób, udzielana była pomoc
psychologiczna, bezpłatnie, wykonanie w roku 2021 - kwota 858zł
Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
W gminie Zarzecze w roku 2021 z usług opiekuńczych korzystało 6 osób, które świadczyły:
jedna osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz osoba zatrudniona na podstawie
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umowy zlecenia. W ramach w/w usług u 1 osoby świadczone były usługi w ramach
programu 75+.
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. Wykonanie w roku 2021r. kwota - 58.037zł
W roku 2021 ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu zamieszkania skorzystało 7 osób, w tym 7 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.
Wykonanie w roku 2021r. - kwota -54.274zł
Asystent rodziny
W roku 2021 zatrudniony był na umowę zlecenie 1 asystent rodziny, który pracował
z 3 rodzinami, liczba dzieci w rodzinach 12. Koszt asystenta rodziny w roku 2021 wyniósł
10.000zł.
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.
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Warunkiem nabywania uprawnień do świadczeń rodzinnych jest ustawa z dnia 28 listopada
2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.615). Kryterium uprawniające do
świadczeń rodzinnych w roku 2021: 674zł na osobę w rodzinie, 764zł – w przypadku dziecka
niepełnosprawnego w rodzinie.
1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
Rodzaj świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium

zasiłki rodzinne
- do 5r.ż – 95zł
-od 5r.ż do 18 rż. – 124zł
- powyżej 18 r.ż. – 135zł
dodatki do zasiłku rodzinnego:
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100zł jednorazowo
z tytułu urodzenia dziecka -1.000zł jednorazowo

Liczba świadczeń
wypłaconych w roku
2021
5455
w tym „zł za zł” - 607
(średnio dla ok.
532 dzieci m-cznie, w
tym zł za zł – 51 dzieci)

kwota wypłaconych
świadczeń
609 814,92zł
w tym „zł za zł”
- 43 166,92 zł

286, w tym „zł za zł” - 17

28 223,55zł

15 w tym „zł za zł” - 2

13 973,18 zł
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z tytułu kształcenia i rehabilitacji:
- do 5r.ż – 90zł
-od 5r.ż. – 110zł
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego – 400zł m-cznie
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na
trzecie dziecko:
95zł miesięcznie

z tytułu podjęcia dziecka nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania:
1) dojazd – 69zł miesięcznie
2) internat –113zł miesięcznie

z tytułu samotnego wychowywania dziecka
- 193zł miesięcznie nie więcej niż 386zł na wszystkie dzieci

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

644, w tym „zł za zł” - 75
(średnio dla ok.
56 dzieci m-cznie, w tym
„zł za zł” - 7)
80, w tym „zł za zł” - 0
(dla 9 osób, w tym „zł za
zł” - 0)
1083, w tym „zł za zł” 134
(średnio dla ok.
92 dzieci m-cznie, w tym
„zł za zł” - 7)
862, w tym „zł za zł” 134
w tym:
dojazd – 862 świadczeń,
internat – 0 świadczeń
(średnio dla ok.
73 dzieci m-cznie)
227, w tym „zł za zł” - 10
(średnio dla ok.
20 osób m-cznie, w tym
„zł za zł” - 3)
53

64 085,86 zł

31 213,00 zł

99 413,85 zł

dojazd 55 871,33 zł
internat – 0zł
Razem: 55 871,33
zł

48 173,97 zł

53 000,00 zł

2. 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 przysługuje 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.
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Świadczenie pielęgnacyjne wynosiło do 31.12.2021r. – 1.971zł miesięcznie, (od 1.01.2022r.
2.119zł 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 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. – 620 zł miesięcznie.
3.
Zasiłek dla opiekuna – przysługuje osobom, które sprawują opiekę nad osobami
niepełnosprawnymi (znaczny stopień). Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli
decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na
podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 1297) z dniem 1 lipca 2013r.
świadczenie to było przyznawane niezależnie od dochodu i wynosi od 01.11.2018r. - 620,00zł
miesięcznie.

Rodzaj świadczenia
świadczenie pielęgnacyjne
zasiłek pielęgnacyjny
specjalny zasiłek opiekuńczy
zasiłek dla opiekuna

Liczba świadczeń wypłaconych w roku 2021
775
(średnio dla ok. 74 osób m-nie)
2331
(średnio dla ok. 195 osób m-cznie)
250
(średnio dla ok. 32 osób m-cznie)
80
( dla 10 osób)

kwota wypłacona w 2021r.
1 502 734 zł
502 137 zł
151 887zł
49 140 zł

4. Składki emerytalno-rentowe
W roku 2021 opłacano składki dla 81 osób ( w tym 9 osób do KRUS) w związku
z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla
opiekuna na łączną kwotę 328.758 zł
5.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1.000zł - dochód
uprawniający 1.922zł – Liczba osób, którym przyznano i wypłacono świadczenie w roku
2021 – 53 osoby, kwota - 53.000zł
6.
Świadczenie rodzicielskie – w roku 2021 wypłacono dla 33 osób (225 świadczeń)
na kwotę 255.603 zł
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Program 500+
Od lipca 2019r. świadczenie wychowawcze tzw. 500+ przysługuje na wszystkie dzieci do
18 lat bez względu na dochody rodziny. Świadczenie przyznawane jest do 31.05.2022r.,
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 2021r. wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1458 dzieci, na kwotę 7.925.960zł
8.3 Pozostałe zdania realizowane przez GOPS
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 funduszu 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 1.10.2020r. - 900zł (wcześniej 800zł).
W roku 2021 wypłacono świadczenia – dla 11 osób, (liczba dzieci uprawnionych – 22)
na kwotę 95 300 zł
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 od 01.10.2018r. do 31.12.2021r. nie mogła przekroczyć
kwoty 528,00zł na osobę w rodzinie.
Wysokość miesięczna stypendium wynosiła od 160zł do 180zł.
W roku 2021 wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 42 uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze. Wykonanie w roku 2021r. - kwota 49.349 zł.
KARTA DUŻEJ RODZINY
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie
się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli 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.
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Liczba złożonych wniosków w roku 2021 o przyznanie KDR zgłoszenie nowej rodziny
wielodzietnej – 13 wniosków, 1 wniosek o uzupełnienie rodziny, 6 kart dla osób, które już
były posiadaczami, 1 duplikat karty, 13 wniosków o przyznanie KDR złożone przez rodziców
składające się wyłącznie z rodziców
Od roku 2014 do 31.12.2021r. wydano łącznie Kartę Dużej Rodziny dla 354 rodzin.
Koszt obsługi Karty Dużej Rodziny w roku 2021 to kwota 179zł.
DODATKI MIESZKANIOWE, ZRYCZAŁTOWANY DODATEK MIESZKANIOWY
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza w gospodarstwie:
 jednoosobowym - 40%
 wieloosobowym - 30%
- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia
wniosku.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. Na podstawie art.
20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578) ogłasza się,
że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5.167,47zł.
W związku z tym, kryterium dochodowe dla gospodarstwa jednoosobowego wynosi 2.066,99
zł, dla gospodarstwa wieloosobowego 1.550,24 zł
Obliczenie dochodu dotyczy okresu 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Powierzchnia użytkowa lokalu nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo
(powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy
powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu,
ale nie więcej niż o: - 30% albo - 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni
w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
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. 2021 poz. 2021)
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 2021r. na obsługę dodatków mieszkaniowych wypłacono kwotę – 14.264,00zł, w tym
zryczałtowanego dodatku energetycznego kwotę 876,00zł
Dodatek mieszkaniowy wypłacano dla 4 rodzin tj. 2 rodzin mieszkających na osiedlu
mieszkaniowym w Zarzeczu, 2 rodzin zamieszkujących w budynkach należących do gminy,
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacano dla 4 rodzin tj.: 2 rodzin mieszkających
na osiedlu mieszkaniowym w Zarzeczu, 2 rodzin zamieszkujących w budynkach należących
do gminy.
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Program z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Moduł IV „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
Gmina Zarzecze/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu realizował Moduł
IV programu z PFRON - „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Zostały złożone
3 wnioski na:
1. zakup dla 330 osób niepełnosprawnych pakietów higieniczno-ochronnych w formie
paczki ze środkami do utrzymania higieny osobistej i higieny otoczenia tj. maseczek
medycznych – po 150szt. dla każdej osoby, żeli do dezynfekcji- 500ml dla każdej osoby
i rękawiczek – po 100szt. dla każdej osoby, kwota – 23.029zł
2. hipoterapię i domową usługę rehabilitacyjną:
a) w ramach hipoterapii objęto wsparciem 32 osoby niepełnosprawne, kwota – 16.640zł
b) w ramach domowej usługi rehabilitacyjnej
objęto wsparciem 40 osób
niepełnosprawnych, w tym 29 osób dorosłych i 11 dzieci z terenu gminy Zarzecze, kwota –
45.000zł
3. rehabilitacja metodą NDT BOBATH połączona z możliwością konsultacji
ze specjalistami, z której skorzystało – 11 dzieci niepełnosprawnych – kwota 13.200zł
Łącznie koszt programu w roku 2021 wyniósł 97.869zł.
CZYSTE POWIETRZE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu do Części 2 Programu
Priorytetowego "Czyste Powietrze" w gminie Zarzecze wydawane są przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu
Część 2 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obejmuje dofinansowanie do działań
termomodernizacyjnych, które mają na celu przeciwdziałanie tzw. niskiej emisji oraz
poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.
Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia
następujące warunki:
 jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną
księgą wieczystą,
 przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego
wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo
ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
- 1 564,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 2189,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Osoba fizyczna, która
składa wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu
dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać do dnia złożenia wniosku, od wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej
gospodarstwa domowego. Liczba wydanych zaświadczeń w roku 2021 - 39, w tym
35 uprawniające do skorzystania z dofinansowania.

_________________________________________________________________
str. 99

Raport o stanie Gminy Zarzecze za rok 2021
__________________________________________________________________________________

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 2021:
Liczba rodzin, w których występowało zjawisko przemocy – 26 rodzin
Liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy – 26, w tym 25 kobiet, 1 mężczyzn,
0 dzieci.
Liczba osób podejrzanych o stosowanie przemocy – 24 osób, w tym 1 kobieta i 23 mężczyzn
Najczęściej zgłaszane przez osoby formy przemocy: przemoc psychiczna, fizyczna.
Liczba sporządzonych Niebieskich Kart A – 18, w tym przez
a) policję – 12
b) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 6
c) gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 0
d) oświaty – 0
Liczba zakończonych Niebieskich Kart – 22.
Liczba prowadzonych przez grupy robocze spraw w ramach procedury Niebieska Karta – 26
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 2021 ze względu na przemoc w rodzinie – 0 rodziny
Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego – 4 spotkania
Posiedzenia Grup Roboczych – 42 posiedzeń grup roboczych w 26 sprawach
Program Wspieraj Seniora
Gmina Zarzecze w roku 2021 uczestniczyła w programie Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej „Wspieraj Seniora”.
Realizowany Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na rok
2021 miał na celu pomóc osobom w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed
zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej. Strategicznym celem Programu było zapewnienie usługi wsparcia
Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się
na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie
artykułów podstawowej potrzeby. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zarzeczu odwiedzili 115 osoby, zachęcając do skorzystania z Programu.
Koszt programu w roku 2021 wyniósł – 8.091zł
PROGRAM - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021
Gmina Zarzecze/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu w roku 2021r. realizowała
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”.
Gmina Zarzecze na realizację Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja
2021” otrzymała dofinansowanie w wysokości 49.419,00zł. Program finansowany był
z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki
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Społecznej. Pomocą w formie usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objęto
11 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Zarzecze w okresie od maj 2021 do grudzień
2021. Program realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu.
W ramach programu zatrudniona była jedna osoba na umowę zlecenia.
Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 było
zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych
czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Osoby nie
ponosiły żadnej odpłatności, usługi były świadczone nieodpłatnie. Program na terenie gminy
Zarzecze był realizowany po raz pierwszy.
PROGRAM – Opieka wytchnieniowa – edycja 2021
Gmina Zarzecze/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu w roku 2021r. realizowała
Program „Opieka wytchnieniowa „- edycja 2021
Gmina Zarzecze na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021” otrzymała
dofinansowanie w wysokości 39.168,00 zł. Program finansowany był z Funduszu
Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Pomocą w formie usługi wytchnieniowej objęto łącznie 17 osób z terenu gminy Zarzecze.
w tym: 14 osób dorosłych oraz 3 dzieci, w okresie od maj 2021 do grudzień 2021.
Program realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu. W ramach
realizacji Programu zatrudnionych było 4 osoby na umowę zlecenia.
Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” było wsparcie członków
rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami
równoważnymi, poprzez możliwość udzielenia doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi
opieki wytchnieniowej. Osoby nie ponosiły żadnej odpłatności, usługi były świadczone
nieodpłatnie. Program na terenie gminy Zarzecze był realizowany po raz pierwszy.
DODATKOWA DZIAŁALNOŚC GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZARZECZU
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu współorganizował ferie zimowe dla
dzieci i młodzieży z terenu gminy Zarzecze
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu współorganizował Gminny Dzień
Dziecka w Zarzeczu
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu zorganizował przy współpracy
z Środowiskowym Domem Samopomocy w Zalesiu z filią w Łapajówce Gminny Dzień
Osób Niepełnosprawnych w gminie Zarzecze
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu współpracował z Caritas Archidiecezji
Przemyskiej w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20142020, pracownicy socjalni wydawali skierowania do pomocy żywnościowej w ramach
POPŻ – wydano 257 skierowań dla 257 rodzin, dla 698 osób. Pokrywany był również
transport żywności z Przemyśla. Pracownicy socjalni kontaktowały się z osobami
informując o terminie wydawania żywności, zapraszały osoby na działania towarzyszące
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu współpracował ze Stowarzyszeniem
Przeworsk - Powiat Bezpieczny
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6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu współpracował z Caritas Archidiecezji
Przemyskiej oraz Fundacją im. Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego w ramach
realizowanych projektów na terenie gminy Zarzecze tj.:
a) Klub Seniora „Wesołe jest życie staruszka”- skierowany jest do osób, które ukończyły
60 rok życia. Pracownicy GOPS w Zarzeczu zachęcały osoby do uczestnictwa w w/w
projekcie, jak również wydają stosowne dokumenty
b) Projekt „Mobilne usługi w gminie Zarzecze” skierowany jest do 33 osób po 60 roku
życia, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu. Pracownicy GOPS w Zarzeczu zachęcały osoby
do uczestnictwa w w/w projekcie, jak również przygotowywały stosowne dokumenty.
c) Projekt „Aktywni Niepełnosprawni”, którego głównym celem jest usamodzielnienie
życiowe 32 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zarzecze, poprzez treningi: czynności
samoobsługowych, aktywności w życiu codziennym, organizowania czasu wolnego.
d) Aktywni na rynku pracy - Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczu, które
przeznaczone było dla 30 osób z terenu gminy. Celem głównym projektu było zmniejszenie
wykluczenia społecznego uczestników, co ma przyczynić się do łagodzenia barier
powodujących oddalenie od rynku pracy i zwiększenia szans na zatrudnienie na otwartym
rynku pracy poprzez zatrudnienie socjalne w CIS. Projekt realizowany był do 31.07.2021r, od
miesiąca września zaś 2021r. jest kontynuacja projektu, w związku z powyższym 6 osób
z terenu gminy Zarzecze zostało skierowanych do CIS w Zarzeczu. Pracownicy GOPS
w Zarzeczu zachęcały osoby do uczestnictwa w CIS, jak również przygotowywały stosowne
dokumenty.

IX.. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ZALESIU Z FILIĄ W ŁAPAJÓWCE
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) na terenie Gminy Zarzecze swoją
działalność rozpoczął w grudniu 2013 roku natomiast w grudniu 2014 roku otwarta została
filia w Łapajówce.
Zadania i cele realizowane w ŚDS :
1. Rehabilitacja przywracająca uczestników do życia w środowisku społecznym.
2. Kształtowanie u osób niepełnosprawnych postaw samodzielności, zaradności życiowej
i zasad współżycia w środowisku lokalnym .
3. Rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych oraz specjalistycznych
umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej.
4. Zapewnienie stałego kontaktu z rodzinami uczestników.
5. Integracja ze środowiskiem lokalnym, mająca na celu zmianę świadomości
mieszkańców gminy w podejściu do problemu niepełnosprawności ( przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu)
6. Wnikliwa i bezustanna ocena sytuacji podopiecznych w rodzinie, mająca na celu
przeciwdziałanie izolacji naszych podopiecznych.
7. Współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, i fundacjami w celu
realizacji zadań statutowych.
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8. Trening funkcjonowania w codziennym życiu
9. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
10. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego.
11. Poradnictwo psychologiczne.
12. Pomoc w Załatwianiu spraw urzędowych.
13. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
14. Niezbędną opiekę, w szczególności dla uczestników, o których mowa w art.51c ust.5
ustawy.
15. Terapię ruchową
16. Trening Społeczny
17. Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych
i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku osób z problemami
w komunikacji werbalnej.
18. Inne formy przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub
podjęcia zatrudnienia.
Biorąc pod uwagę powyższe cele zastosowano odpowiednie do naszych uczestników
techniki w celu osiągniecia określonych celów ujętych w indywidualnych programach
wspierająco-aktywizujących.
Formy i efekty prowadzonej działalności
Na potrzeby ŚDS w Zalesiu działa 3 pracownie oraz 2 grupy:
- pracownia komputerowo-poligraficzna
- pracownia gospodarstwa domowego
- pracownia rzemiosł różnych
- grupa ogrodniczo-porządkowa
- grupa teatralna
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 indywidulanie w dobrze
wyposażonych salach, pomocą w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Oprócz
tego w budynku w Zalesiu działa grupa ogrodniczo-porządkowa.
Inwestycje w 2021r:
1. Kompleksowy remont dachu na budynku ŚDS w Zalesiu koszt 45,000zł
2. Zakup pieca do ceramiki koszt 30,000zł
3. Budowa zadaszenia nad windą i głównym wejściem w ŚDS w Łapajówce
koszt 25,000zł
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Harmonogram uroczystości, wyjazdów, imprez w ŚDS w roku 2020
Ilość

Data

Nazwa imprezy

Ilość
uczestników

opiekunów

Zaproszeni
goście

15.02.2021r

„Walentynki”

49

10

0

Tłusty czwartek

28

9

08.03.2021r

Dzień Kobiet

42

9

0

28.05. 2021

Warsztaty historycznokulinarne w SP w
Żurawiczkach

15

2

2

24.06.2021

Piknik „ Dzień dla
Zdrowia”

53

12

10

20.07.2021

Msza Święta w intencji
Uczestników ŚDS

40

10

2

14.09.2021

Dzień Osób
niepełnosprawnych

53

13

25

23-25.09. 2021

Warsztaty artystyczne
w ŚDS w Łopuszce
Wielkiej

6

2

0

7-8 .10.2021

2 dniowa wycieczka w
Pieniny

45

11

0

05.11.2021

Dzień Postaci z Bajki

25

7

0

08.11.2021

Europejski Dzień
Zdrowego Jedzenia

22

7

0

26.11.2021

Zabawa Andrzejkowa

23

6

0

03.12.2021

Wyjazd do kina
„ Fatima”

36

7

0

6.12.2021

Spotkanie ze Św.
Mikołajem

39

12

1

22.12.2021

Wigilia

16

9

3

15.12.2021

Dzień Herbaty

20

7

0

22.12.2021

Wigilia

25

8

3

Dane statystyczne uczestników ŚDS:
Liczba miejsc:
Liczba osób skierowanych do ŚDS na podstawie decyzji (na dzień 31.12.2021r) – 55
Liczba miejsc w ośrodku – 53
W 2021 roku ŚDS opuściło 14 osób.
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Współpraca z innymi podmiotami:
Z powodu obecnej sytuacji związanej z pandemią wywołaną przez COVID-19 współpraca
z innymi podmiotami została ograniczona. Współpraca odbywała się w sposób alternatywny
czyli drogą elektroniczną i telefoniczną. Poleceniem Wojewody Podkarpackiego z dnia
12 kwietnia w ŚDS w Zalesiu z Filią w Łapajówce zajęcia zostały zawieszone na okres od
12 kwietnia do 25 kwietnia 2021r . Po tym czasie uczestnicy wrócili do ośrodka małymi
grupami. W czasie wstrzymanej działalności ŚDS zarówno kierownik jak i pracownicy
ściśle współpracowali z rodzicami oraz opiekunami uczestników. Nadmienić jednak należy,
że większość naszych uczestników zamieszkuje samotnie i sami o sobie decydują. Jest tylko
kilku uczestników, którzy mieszkają z rodzicami bądź opiekunami. W tym przypadku
kontaktowaliśmy się najczęściej drogą telefoniczną. Współpracowaliśmy z ośrodkami
Pomocy Społecznej w Zarzeczu, Woli Roźwienickiej, Kańczudze, Przeworsku i Pawłosiowie.
Byliśmy w stałym kontakcie z poradnią zdrowia psychicznego, lekarzami rodzinnymi,
szpitalem psychiatrycznym oraz innymi zakładami opieki zdrowotnej. Ściśle
współpracowaliśmy z Caritas Archidiecezji Przemyskiej gdzie nasi uczestnicy mają
możliwość korzystania z
mieszkań treningowe w ramach projektu „Aktywni
niepełnosprawni”.
X. KULTURA, SPORT I REKREACJA
W gminie Zarzecze funkcjonują 3 jednostki organizacyjne, które realizują zadnia
w zakresie kultury, sportu i rekreacji:
 Centrum Kultury,
 Gminna Biblioteka Publiczna im. Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Wyszyńskiego
w Zarzeczu,
 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
10.1 Centrum Kultury w Zarzeczu
W gminie w 2021 r. funkcjonował jeden ośrodek kultury o nazwie Centrum Kultury
w Zarzeczu, który został utworzony na mocy Uchwały Nr V/26/07z dnia 28 marca 2007 roku
w sprawie powołania Centrum Kultury w Zarzeczu oraz zatwierdzenia statutu Centrum
Kultury w Zarzeczu.
Centrum Kultury ma siedzibę w zabytkowym pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu na mocy
umowy użyczenia z dn. 27.01.2012 r. zawartej pomiędzy Gminą Zarzecze a Centrum Kultury
w Zarzeczu.
W 2021 r. Centrum Kultury organizowało samodzielnie lub współorganizowało takie
wydarzenia jak:
Gminny Konkurs Kolęd I Pastorałek – Forma on-line (1 lutego 2021r.)
W miesiącu styczniu Centrum Kultury zorganizowało Konkurs Kolęd i Pastorałek.
Ze względu na obostrzenia związane z epidemią COVID-19 tegoroczna edycja konkursu
odbyła się w formie online. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła p. Małgorzata
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Byrwa – przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze. Konkurs przerósł nasze oczekiwania,
ponieważ wpłynęło do nas 114 prezentacji konkursowych z całej Polski. Komisja konkursowa
oceniając nadesłane wykonania kierowała się przede wszystkim zasadami regulaminu. Wśród
nagrodzonych znalazło się wielu młodych artystów z naszej gminy. Jurorzy postanowili
przyznać jedną nagrodę Grand Prix za kultywowanie tradycji śpiewania dawnych kolęd
i pastorałek Mikołajowi Boratynowi ze Szkoły Podstawowej w Siennowie. Najmłodsi
laureaci oraz zdobywca Grand Prix otrzymali dyplomy i nagrody od Przewodniczącej Rady
Gminy, która wraz z pracownikami CK udała się do szkół i przedszkoli aby osobiście
wręczyć nagrody.
Konkurs został sfinansowany ze środków z dotacji od organu prowadzącego w kwocie
192,41 zł.
Gminny Konkurs „Wielkanocne Ozdoby” – 25 marca 2021r.
Przed Świętami Wielkanocnymi odbył się gminny konkurs „Wielkanocne ozdoby”
na najpiękniejszą palmę wielkanocną oraz jajko wielkanocne. Na konkurs wpłynęło ok. 80
prac. Jury powołane przez organizatora wyłoniło laureatów, którzy otrzymali dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez Centrum Kultury w Zarzeczu.
Konkurs został sfinansowany ze środków z dotacji od organu prowadzącego.
Rozstrzygnięcie Strażackiego Konkursu Plastycznego (1.03.2021r.) Oraz XVIII Finał
Konkursu - 29 maja 2021r.
Jak co roku Centrum Kultury współorganizowało Eliminacje Wojewódzkie
Ogólnopolskiego Plastycznego Konkursu Strażackiego. Po raz pierwszy konkurs odbył się
według nowego regulaminu opracowanego przez Komisję ds. młodzieży i sportu ZG ZOSP
RP. Tytuł konkursu brzmiał: „100 - lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi”. Rok 2021
to rok obchodów 100 - lecia istnienia i działalności Związku OSP RP - organizacji
zrzeszającej ochotnicze straże pożarne, w których służbę na wielu polach społecznej
aktywności od ponad wieku pełnią strażacy ochotnicy służąc ojczyźnie i drugiemu
człowiekowi.
Na edycję 2021 roku konkursu wpłynęło aż 836 prac z całego województwa
podkarpackiego, z 13 powiatów (brzozowskiego, dębickiego, jasielskiego, jarosławskiego,
krośnieńskiego, leżajskiego, łańcuckiego, mieleckiego, przemyskiego, przeworskiego,
rzeszowskiego, sanockiego i tarnobrzeskiego). Wśród laureatów znaleźli się uczniowie ze
szkół z naszej gminy, a są to: w kategorii przedszkola III miejsce Jagoda Szewczyk
z Przedszkola Publicznego w Zarzeczu, wyróżnienia w tej kat. otrzymali: Julia Telega, Michał
Hypta, Gabriel Sowa, Daria Ziółkowska ze Szkoły Podstawowej im. św. Brata Alberta
w Żurawiczkach, Paweł Rojek z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu, w kategorii kl.
I – IV szkół podstawowych wyróżnienia zdobyli: Antoni Gwóźdź, Natalia Pawłowska, Nikola
Czura z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu, Aleksander Przybylski z Zespołu Szkół
w Zarzeczu Szkoła Filialna im. Orła Białego w Pełnatyczach, Jakub Ziółkowski ze Szkoły
Podstawowej im. św. Brata Alberta w Żurawiczkach, w kategorii kl. V – VIII szkół
podstawowych II miejsce - Kacper Maślanka z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu,
a wyróżnienie otrzymała w tej kategorii Marcelina Lis ze Szkoły Podstawowa im. Św.
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Królowej Jadwigi w Maćkówce. Konkurs był doskonałą okazją do ukazania pracy strażaka
oczami dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych przy użyciu różnych technik plastycznych.
Konkurs został sfinansowany przez Zarząd Wojewódzki OSP RP, Starostwo
Powiatowe w Przeworsku oraz Gminę Zarzecze.
Wizyta delegacji z Serbii I Chorwacji - 14 maja 2021 r.
W ramach projektu „Akademia Aktywnego Seniora” realizowanego przez Fundację
im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego w dniu 14 maja naszą gminę odwiedziła delegacja
z Serbii i Chorwacji. Nasi goście wizytę rozpoczęli od zwiedzania Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich oraz Cerkwii. Po przyjeździe do Zarzecza delegacja została zaproszona
do zabytkowego pałacu Dzieduszyckich, gdzie Wójt Gminy – Tomasz Bury opowiedział
o naszej gminie, jej walorach, atrakcjach i prowadzonych inwestycjach, natomiast Starosta
Przeworski – Bogusław Urban przekazał najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania
Powiatu Przeworskiego. W imieniu Klubu Seniora w Zarzeczu gości z Serbii i Chorwacji
powitała Zofia Kalamarz, a muzyczną niespodziankę przygotowały Zuzanna i Julia uczennice
ze Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach. Nasi goście zwiedzili również wnętrza Muzeum
Dzieduszyckich, a na zakończenie skosztowali przysmaków naszej regionalnej kuchni.
Wizyta nie generowała kosztów po stronie Centrum Kultury w Zarzeczu.
Recital Dyplomowy Marii Wojnarowicz (27 maja 2021r.) oraz koncert klasy wokalu
z Niepublicznej Szkoły Muzycznej II St. w Przeworsku (24 maja 2021r.)
Pod koniec maja w zabytkowym pałacu w Zarzeczu mogliśmy uczestniczyć
w pięknych koncertach muzycznych przygotowanych przez nauczycieli i uczniów klasy
wokalu Niepublicznej Szkoły Muzycznej II St. w Przeworsku. Dnia 24 maja wokalistki
przygotowane przez panią Renatę Johson – Wojtowicz zaśpiewały piękne pieśni i arie
znanych europejskich kompozytorów, zgromadzona publiczność była urzeczona pięknymi
głosami młodych artystek. Na zakończenie koncertu pani dyrektor Niepublicznej Szkoły
Muzycznej II St. pogratulowała uczennicom talentu i zapewniła o dalszej współpracy
z Centrum Kultury przy organizacji wydarzeń muzycznych w pałacu.
Kolejna uczta muzyczna odbyła się 27 maja, kiedy to dyplomantka Maria
Wojnarowicz zaśpiewała recital dyplomowy kończący edukację muzyczną w klasie śpiewu
solowego Niepublicznej Szkoły Muzycznej II St. Na to piękne wydarzenie przybyło wiele
osób, które chciały usłyszeć utalentowaną młodą artystkę. Wśród zaproszonych na koncert
był również Wójt Gminy Zarzecze – Tomasz Bury. Maria Wojnarowicz podczas
ok. 40 minutowego występu zaprezentowała utwory m.in.: K. Szymanowskiego, R. Straussa,
F. Lehara, I.J. Paderewskiego, W. A. Mozarta czy S. Rachmaninowa, śpiewała po polski,
niemiecku, rosyjsku. Było to niezwykle wzruszające popołudnie, pałac Dzieduszyckich
rozbrzmiewał pięknymi dźwiękami muzyki klasycznej. Podsumowując recital Wójt Gminy
Zarzecze pogratulował Marii niezwykłego talentu, podziękował za współpracę, na którą
zawsze możemy liczyć oraz życzył kolejnych sukcesów młodej artystce. W/w wydarzenia
nie
generowały
kosztów
po
stronie
Centrum
Kultury
w
Zarzeczu.
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Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Kańczudze – 23 maja 2021 r.
W maju br. odbył się przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych
w Kańczudze w formie on – line. Naszą gminę reprezentował Zespół Śpiewaczy z Maćkówki,
który uzyskał III miejsce.
Finał Gminnego Konkursu Wokalnego organizowanego przez Wójta Gminy Zarzecze
pt. „The Best Voice Of Zarzecze” – 25 maja 2021 r.
W dniu 25.05.2021r. odbył się finał Gminnego Konkursu Wokalnego organizowanego
przez Wójta Gminy Zarzecze pt. „The best voice of Zarzecze”. Centrum Kultury było jednym
ze współorganizatorów. Celem Konkursu było m.in. promowanie i rozwijanie talentów
wokalnych; umacnianie więzi rodzinnych poprzez wybór piosenek o tematyce rodzinnej;
uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka polskiego; rozbudzenie u młodych wykonawców
zamiłowania do śpiewu i muzyki;Do konkursu zgłosiło się 26 uczestników, aczkolwiek
podczas przesłuchań wystąpiły 23 osoby. Dzieci, młodzież, osoby dorosłe zaprezentowały
utwory przed komisją konkursową. Rozdanie nagród odbyło się w dniu 31 maja
w zabytkowym pałacu Dzieduszyckich siedzibie Centrum Kultury w Zarzeczu. Konkurs nie
generował kosztów po stronie Centrum Kultury w Zarzeczu.
Gminny Dzień Dziecka – 6 czerwca 2021 r.
W dniu 6.06.2021r. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Zarzeczu odbył się Gminny
Dzień Dziecka. Wszystkich uczestników przywitał Pan Tomasz Bury Wójt Gminy Zarzecze.
W tym dniu na scenie zaprezentowali się zwycięzcy Gminnego Konkursu Wokalnego pt.
„The best voice of Zarzecze”. Następnie dzieci mogły obejrzeć spektakl profilaktyczny pt. Jak
pokonać smoka. Uczestników spotkania bawił wodzirej, który organizował gry i zabawy.
Kolejną atrakcją był występ duetu akrobatycznego – Celina Małek i Wiktoria Wilk.
Dziękujemy. Uczestnicy mogli również podziwiać Edukacyjne Show Naukowe, Klinikę
Doktora Misia oraz warsztaty cyrkowe. Dzieci korzystały również z następujących atrakcji:
gry i zabawy z wodzirejem, placu cyrkowego – namiot cyrkowców, gigantycznej gry
planszowej, pokazu – szczudlarza bańkowego, który robił bańki mydlane, szczudlarza
balonowego, który wydawał baloniki dla dzieci, Kliniki Doktora Misia, dwóch zjeżdżalni,
fotobudki, waty cukrowej i popcornu. Dla uczestników spotkania została przygotowana
loteria fantowa. Dodatkową atrakcją był pokaz sprzętu wojskowego, straży pożarnej, policji,
pokaz motocykli. Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu przygotował stoisko
kulinarne, jak również możliwość skorzystania ze strzelnicy multimedialnej. Centrum Kultury
w Zarzeczu było jednym ze współorganizatorów wydarzenia. Koszty związane z organizacją
imprezy pokryła Gminy Zarzecze.
Festyn Pod Platanem.
13 czerwca 2021 r.

XXII

Regionalny

Przegląd

Grup

Śpiewaczych

–

Przegląd odbył się 13 czerwca na terenie zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego
w Zarzeczu. Organizatorami festynu już po raz XXII było Centrum Kultury w Zarzeczu
i Centrum Kulturalne w Przemyślu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta
Przeworski – Bogusław Urban, patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: gazeta
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jarosławska, Ekspres Jarosławski, Życie Podkarpackie oraz TVP 3 Rzeszów. Przegląd
oficjalnie otwarł Wójt Gminy Zarzecze – Tomasz Bury, który przywitał wszystkich
uczestników i życzył powodzenia podczas prezentacji konkursowych oraz zaprosił
uczestników na kolejne wydarzenia kulturalno – rozrywkowe do naszej gminy. Na tegoroczny
przegląd wypłynęło 25 zgłoszeń w trzech kategoriach: Zespoły Śpiewacze, soliści - dorośli
oraz zespoły dziecięce z powiatów: przeworski, jarosławski, leżajski, rzeszowski,
lubaczowski, łańcucki. Prezentacje konkursowe oceniało jury w składzie: Katarzyna Ignas –
etnograf, Jolanta Dragan – muzyk, etnograf oraz Dorota Gunia – muzyk. Podczas obrad jury
wykonawcom oczekującym na werdykt czas umilił zespół muzyczny PJM. Nagrody
zwycięzcom wręczyli: Wójt Gminy Zarzecze – Tomasz Bury oraz Przewodnicząca Rady
Gminy Zarzecze – Małgorzata Byrwa. Naszą Gminę reprezentowały trzy zespoły: Zespół
Śpiewaczy z Maćkówki, Zespół Śpiewaczy z Kisielowa oraz Zespół Śpiewaczy
z Rożniatowa. Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa zdobył II miejsce, Zespół Śpiewaczy
z Kisielowa zajął III miejsce, a Zespół Śpiewaczy z Maćkówki uzyskał wyróżnienie
I stopnia. Przegląd został częściowo sfinansowany przez Centrum Kultury w Zarzeczu w
kwocie 1 600, 00 zł. Wyżywienie uczestników zostało sfinansowane z akredytacji, która
wynosiła 15 zł od osoby.
Noc Świętojańska- Powrót Do Ludowych Wierzeń I Tradycji – 22 marca –
15 października 2021 r.
Od miesiąca marca Centrum Kultury w Zarzeczu realizowało projekt Noc
Świętojańska-powrót do ludowych wierzeń i tradycji. Na realizowane zadanie Centrum
Kultury uzyskało dofinansowanie w kwocie 34 tys. zł w ramach programu Narodowego
Centrum Kultury EtnoPolska 2021. Celem projektu jest kreatywne odtworzenie tradycyjnych
obrzędów, pieśni i wierzeń ludowych charakterystycznych dla regionu przeworskiego.
Realizację zadania rozpoczęliśmy od spotkań z seniorami praz członkami Zespołów
Śpiewaczych, aby uzyskać od nich informacje na temat obrzędów i wierzeń przekazanych
przez babcie i dziadków. W spotkaniach uczestniczyła p. K. Ignas – etnograf z Muzeum
w Przeworsku. Najważniejszym etapem projektu było widowisko plenerowe Noc
Świętojańska, które odbyło się 26 czerwca na terenie zabytkowego parku w Zarzeczu.
W widowisko aktorami byli mieszkańcy powiatu przeworskiego: młodzież, Zespoły
Śpiewacze, kapela ludowa, a nad całością czuwał reżyser i aktor – Rafał Sawicki, scenariusz
napisała Marta Gzowska – Sawicka. Widowisko zgromadziło wielu widzów, wśród nich:
p. Annę Schmidt – wiceminister rodziny i polityki społecznej, która wydarzenie objęła swoim
patronatem, pani Anna Huk członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz
Starostę Przeworskiego – Bogusława Urbana. We wrześniu w ramach zadania zostały
przeprowadzone spotkania z młodzieżą ze szkół podstawowych i ze szkoły średniej. Podczas
spotkań z etnografem uczestnicy uzyskali wiedzę na temat wierzeń ludowych naszego regionu
oraz wspólnie przeanalizowali widowisko plenerowe „Noc Świętojańska”. Realizacja zadania
zakończyła się 15 października 2021 r. Raport z realizacji zdania został zaopiniowany
pozytywnie przez Narodowe Centrum Kultury. Kwota dofinansowania z Narodowego
Centrum Kultury – 34 tys. zł, całkowita wartość zadania wyniosła – 51 200, 00 zł, wkład
własny do zadania Centrum Kultury został sfinansowany z dotacji od organu prowadzącego.
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Wernisaż Wystawy Prac Malarskich Unesco.Art Oraz Koncert Klawesynowy –
18 lipca 2021 r.
THE BEST OF UNESCO ART to wystawa, którą można było oglądać w zabytkowym
pałacu Dzieduszyckich od 18.07. W tym dniu odbył się wernisaż tejże wystawy. UNESCO
ART to inicjatywa Województwa Podkarpackiego, a jej realizatorem był Departament
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
Po wernisażu miał miejsce piękny recital solowy Władysława Kłosiewicza. Artysta grał
na klawesynie, instrumencie barokowym. Zebrani usłyszeli wiele pięknych utworów
barokowych zwłaszcza twórców francuskich. Koncert odbył się w ramach Festiwalu
Dziedzictwa Kresów, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego oraz Gminę Lubaczów. Wydarzenia swoją obecnością uświetnili członkowie
rodziny Dzieduszyckich w osobach Tomasz Wasielewski i Maja Wasielewska. Zarówno
uczestników wernisażu jak i koncertu powitał przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Mateusz Werner. Wernisaż oraz koncert był sfinansowany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego.
„Marka Cynkara rozmowy pod chmurką" - to cykl audycji Polskiego Radia Rzeszów, w
których mieszkańcy małych ojczyzn opowiadają o swojej miejscowości, a także prowadzą
dyskusję na różne tematy. O Rożniatowie, o tradycjach regionalnych, a także o problemie z
muchami rozmawiał z członkami Zespołu Śpiewaczego redaktor Radia Rzeszów - Marek
Cynkar.
Efekty
nagrania
można
było
posłuchać
w
sobotni
poranek
(24 lipca) ok. godz. 8.30. w Radiu Rzeszów.
Wakacje z Centrum Kultury i Biblioteką.
W dniach 11 – 13 sierpnia odbyły się wakacje z Centrum Kultury i Biblioteką
w ramach których dzieci uczestniczyły w warsztatach lepienia z gliny, robienia magnesów
i tworzenia odbitek z monotypii. Na zakończenie odbył się event związany z projektem
"Cyfrowe GOKI w Podregionie Przemyskim". Uczestnicy zajęć mieli możliwość zgłębić
tajniki wiedzy na temat robotyki, mogli grać w gigantyczne warcaby, odbyły się różne quizy
i konkursy na czas. Na zakończenie wszyscy doskonale bawili się w jedną z najstarszych
zabaw podwórkowych w "Berka". Wakacje częściowo zostały sfinansowany ze środków
z dotacji od organu prowadzącego w kwocie 380, 39 zł.
Inauguracja Ogólnopolskiej Akcji Akademia Caritas Dzieciom oraz Dożynki Gminne –
22 sierpnia 2021 r.
Otwórzmy dzieciom drzwi do marzeń” – to hasło ogólnopolskiej akcji Akademia
Caritas Dzieciom; to kontynuacja dobrze znanej z lat ubiegłych kampanii Tornister Pełen
Uśmiechów. Akcji ta miała swoją inaugurację w Zarzeczu 22 sierpnia 2021 na terenie
zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego. W tym też dniu odbyło się Gminne Święto
Plonów. Uroczystość rozpoczęła się od przejazdu bryczek spod plebanii w Zarzeczu na teren
zabytkowego parku po czym została odprawiona uroczysta Mszą Świętą polowa pod
przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Adama Szala. Następnie odbył się punkt
kulminacyjny akcji: uczniowie klas I- III z terenu naszej gminy otrzymały wyprawki szkolne
od Caritas w ramach Akademii Caritas Dzieciom. Kolejnym istotnym punktem uroczystości
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była część obrzędowa związana z dożynkami.Wydarzenie zostało sfinansowane przez Caritas
Polska.
Konferencja “Wokół Przyrodniczych Pasji Dzieduszyckich” - 10 września 2021 r.
W dniu 10 września odbyła się konferencja „Wokół przyrodniczych pasji
Dzieduszyckich”, konferencja została poprzedzona ceremonią przekazania pośmiertnie
odznaki honorowej dla Izabeli Dzieduszyckiej “Zasłużony dla Województwa
Podkarpackiego” na ręce rodziny. Konferencja nie generowała kosztów po stronie Centrum
Kultury w Zarzeczu.
Narodowe Czytanie – 16 września 2021 r.
W Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu dnia 16.09.22 r. odbyła się 10 Jubileuszowa
edycja Narodowego Czytania. W tym roku czytaną lekturą była ,,Moralność Pani Dulskiej”
Gabrieli Zapolskiej. Wydarzenie zorganizowała GBP wraz z Centrum Kultury w Zarzeczu,
a Maria Wojnarowicz i Julia Stepaniak ubogaciły imprezę pięknym śpiewem. Wydarzenie
nie generowało kosztów po stronie Centrum Kultury w Zarzeczu.
Konkurs Patriotyczny „Ojczyzna w poezji, rysunku oraz pieśni i piosence” pod
honorowym patronatem Wójta Gminy Zarzecze.
"Szara piechota", "Co to jest niepodległość", "Ojczyzno ma" i wiele innych pieśni
patriotycznych oraz wierszy o ojczyźnie i bohaterach, którzy ginęli za Polskę można było
usłyszeć podczas Konkursu Patriotycznego w zarzeckim pałacu 5 listopada. Na konkurs
w kategorii piosenki i poezji patriotycznej zgłosiło się 57 uczestników w trzech
kategoriach wiekowych. Występy oceniała komisja konkursowa powołana przez organizatora,
w której skład weszli: Justyna Solarz- dyrektor GOK w Przeworsku, Grażyna Winiarz wicedyrektor Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu, Marta Stącel - prowadząca edukację
artystyczną MultiFonia Studio Marta Stącel oraz Andrzej Winiarz - muzyk, nauczyciel
w Muzyczny Świat - Szkoła Muzyki Rozrywkowej. Występy młodych artystów były
wzruszające, pełne zadumy i refleksji. W dniu 8 listopada z kolei zebrała się komisja
oceniająca prace plastyczne w kategorii: rysunek. Na część plastyczną konkursu wpłynęło
111 prac w 4 kategoriach wiekowych. Prace były piękne i każda w bardzo ciekawy sposób
przedstawiała Naszą Ojczyznę. Prace plastyczne oceniało jury pod przewodnictwem p. Janiny
Mamak. Patronat Honorowy nad całym konkursem objął Tomasz Bury - Wójt Gminy
Zarzecze. Rozdanie nagród laureatom odbyło się podczas Wieczoru Patriotycznego. Konkurs
został sfinansowany ze środków z dotacji od organu prowadzącego w kwocie 1093 zł.
Wieczór Patriotyczny w Zabytkowym Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu –
10 listopada 2021 r.
11 listopada to wyjątkowy dzień dla każdego Polaka, to dzień odzyskania przez Nasz
Naród Niepodległości. W ubiegłym roku obchodziliśmy 103 rocznicę tegoż wydarzenia, które
uczciliśmy „Wieczorem Patriotycznym” zorganizowanym prze Wójta Gminy Zarzecze –
Tomasza Burego i Centrum Kultury w Zarzeczu. Wydarzenie odbyło się w zabytkowym
pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu 10 listopada br. Ważnym elementem wieczoru było
przekazanie nagród laureatom Konkursu Patriotycznego „Ojczyzna w rysunku, poezji, pieśni
i piosence”, patronat sprawował Wójt Gminy Zarzecze. Konkurs odbył się w trzech
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kategoriach: recytacja, piosenka oraz rysunek. Następnie odbył się koncert patriotyczny
podczas którego wystąpili laureaci I miejsc konkursu w kat. piosenka i recytacji, pięknie
zaprezentowali się najmłodsi artyści sześcioletni Maksymilian Kmiecik z SP w Zarzeczu
oraz pięcioletnia Viktoria Teniuch z Multifonia Studio. W rolę Józefa Piłsudskiego wcielił się
radny gminy Jacek Kucza, wzruszający list żołnierza do żony odczytał Kacper Byrwa.
W patriotyczny nastrój wprowadziły nas solistki z Multifonia Studio wraz z nauczycielką
Martą Stącel, a o miłości do Ułana zaśpiewali dla nas Maria Wojnarowicz i Tomasz Piątek.
Koncert nie generował kosztów.
Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy „Ozdoby Świąteczne” – 22 grudnia 2021 r.
Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas, do którego staramy się przygotować
najlepiej jak potrafimy. Jedną z form takich przygotowań są konkursy o tematyce
bożonarodzeniowej. Centrum Kultury w Zarzeczu wraz z Gminną Biblioteką Publiczną
zorganizowały konkurs na bożonarodzeniową szopkę oraz kartkę. Na konkurs w kategorii
karta wpłynęło 150 pięknych prac, a w kategorii szopka ponad 30 misternie i pomysłowo
wykonanych szopek. Jurorzy mięli ciężkie zadanie i bardzo trudny wybór. Dnia 22 grudnia
odbyło się rozdanie nagród laureatom konkursu. W uroczystości wziął udział Wójt Gminy
Zarzecze - Tomasz Bury, który pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu pięknych
szopek i urokliwych kartek, podziękował również rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie
i pomoc młodym artystom w tworzeniu prac. Po rozdaniu nagród włodarz gminy złożył
wszystkim najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Konkurs został
sfinansowany ze środków z dotacji od organu prowadzącego w kwocie 1140 zł.
INWESTYCJE I ZAKUPY W CENTRUM KULTURY W 2021 ROKU:
Realizacja projektu pn.: „Wyposażenie Centrum Kultury szansą na zwiększenie
potencjału kulturalnego” 20 lipca – 31 grudnia 2021 r.
W dniu 20 lipca Centrum Kultury w Zarzeczu rozpoczęło realizację zadania
pn.: „Wyposażenie Centrum Kultury szansą na zwiększenie potencjału kulturalnego”
w ramach Programu Infrastruktura domów kultury. W ramach zadania został zakupiony
fortepian koncertowy oraz stołek do tegoż fortepianu a także stoły (10 szt.) i krzesła 60 szt.).
Głównym celem zadania pn.: Wyposażenie Centrum Kultury szansą na zwiększenie
potencjału kulturalnego jest:
- zapewnienie dogodnych warunków do realizacji celów statutowych Centrum Kultury
w Zarzeczu oraz zwiększenie oferty edukacyjnej dla lokalnej społeczności, poprzez
organizację spotkań, koncertów, warsztatów dla szerokiego grona odbiorców,
- wzbogacenie oferty artystycznej,
- wzmocnienie działalności o charakterze ponadregionalnym,
- stworzenie możliwości czynnego udziału widowni w działaniach kulturalnych Centrum
Kultury,
- zainteresowanie odbiorców oferty kulturalnej muzyką klasyczna, kameralną czy jazzową,
a nie tylko muzyką popularną i rozrywkową.
Istotnym celem zadania jest również zainteresowanie wszystkich grup wiekowych
i społecznych edukacją muzyczną, uwrażliwieniem tych grup na piękno muzyki klasycznej,
wzbudzenie zainteresowania sławnymi kompozytorami, twórcami światowego formatu.
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Zakup fortepianu, stołów i krzeseł przyczyni się również do ubogacenia oferty kulturalnej
Centrum Kultury. Zakupione stoły i krzesła będą doskonałym zapleczem technicznomateriałowym do przeprowadzenia warsztatów, zajęć kulturalnych i zapewnią komfort
podczas gdy będą odbywać się koncerty i inne wydarzenia kulturalne.
Całkowita wartość zadania wynosi 100.520 zł. Kwota dofinansowania wynosi 75.000 zł.
Wkład własny do zadania Centrum Kultury został sfinansowany z dotacji od organu
prowadzącego.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Zakupione wyposażenie zostało dostarczone do siedziby Centrum Kultury w dniu
30 listopada.
10.2 Gminna Biblioteka Publiczna im. Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała
Wyszyńskiego w Zarzeczu
Gminna Biblioteka Publiczna im. Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Wyszyńskiego
w Zarzeczu swoją siedzibę ma w zabytkowym Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu. 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 w 2021 roku służyły następujące działania:
1. 8 marca w bibliotece została zorganizowana akcja ,,Książka zamiast kwiatka" . Każda
Pani, która w tym dniu odwiedziła naszą bibliotekę otrzymała w prezencie książkę –
książki zostały pozyskane jako promocja z różnych wydawnictw w ramach
współpracy z księgarnią ,,Nova” z Przeworska.
2. 11 maja zaprosiliśmy wszystkich chętnych uczniów z Gminy Zarzecze do udziału
w Gminnym Konkursie promującym Tydzień Bibliotek. W 2021 roku organizowana
była XVIII edycja pod hasłem ,,Znajdziesz mnie w bibliotece”. Po takim samym
hasłem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zarzeczu został zorganizowany konkurs
plastyczny. Gminny Konkurs Plastyczny pt. ,,Znajdziesz mnie w bibliotece” został
rozstrzygnięty. Wszystkie prace były piękne, oryginalne oraz związane z tematem.
Każdy uczestnik otrzymał gratulacje i nagrodę książkową za włożony trud
i pomysłowość. Podziękowania skierowaliśmy do rodziców jak również
podziękowaliśmy Dyrektorom szkół z Gminy Zarzecze za zaangażowanie
i współpracę – nagrody zostały zakupione z budżetu Biblioteki.
3. W dniu 27 maja na zaproszenie pracowników naszej biblioteki w Zespole PałacowoParkowym gościliśmy muzyków z Mobilnej Filharmonii z Rzeszowa z programem
,,Powróćmy jak za dawnych lat". Audycja muzyczna została poprowadzona w bardzo
przyjemny i ciekawy sposób. Dzieci mogły wysłuchać nie tylko koncertu, ale również
krótkich komentarzy do utworów. Mobilna Filharmonia przeniosła dzieci w magiczny
świat lat 20' i 30' ubiegłego wieku. Zostały zaprezentowane utwory gwiazd polskiej
sceny muzycznej dawnych lat, m. in. Eugeniusza Bodo, Mieczysława Fogga czy
Hanki Ordonówny. W koncercie uczestniczyły trzy grupy dzieci z przedszkoli
i zerówek. Uśmiech i zadowolenie dzieci sprawiły, że przygoda w świecie melodii,
brzmień i odgłosów poza walorami edukacyjnymi miała także inny aspekt – dobrego
samopoczucia – Spektakl został opłacony ze strony uczestników .
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4. W ostatnich czterech kwartałach zostały zakupione książki zgodnie
z przeznaczonymi funduszami z Urzędu Gminy oraz oczekiwaniami czytelników .
Narzędzie do promocji czytelnictwa i oczekiwań czytelniczych stanowi profil
biblioteki na Facebooku.
5. Już po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna w Zarzeczu uzyskała
dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. W ramach realizacji projektu Biblioteka
zakupiła książki na kwotę 2.500,00 zł. Wszystkie nowości zakupione ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały ostemplowane pieczęcią
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 z logo programu. „Dofinansowano ze
środków finansowych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 20212025",,Dofinansowania dla bibliotek publicznej na zakup nowości wydawniczych oraz
usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków
i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0"
6. Napisany został Projekt Kraszewski, w ramach którego Gminna Biblioteka Publiczna
w Zarzeczu pozyskała środki zewnętrzne. Spośród 480 złożonych wniosków
do dofinansowania zakwalifikowano 112 wniosków w tym nasz. Dzięki temu nasza
Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem
na doposażenie biblioteki, m.in. w sprzęt komputerowy, drukarki, tablety. Finansowy
wkład własny Biblioteki wynosi 1800,00 zł.
7. Podsumowanie konkursu na Najlepszego Czytelnika 2021- nagrody zostały
zakupione z budżetu GBP w Zarzeczu.
8. Światowy Dzień Poezji to święto obchodzone corocznie 21 marca. Zostało
ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Celem tego dnia jest promocja czytania,
pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. Z okazji tego święta
pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarzeczu przygotowali dla Czytelników
i odwiedzających ekspozycje poświęconą poezji. Na wystawie przedstawione zostały
tomiki wierszy osób pochodzących z naszego regionu, jak również utwory poetyckie
wielkich pisarzy polskich z dziejów literatury. W rozmowach zachęcali wszystkich
do czytania poezji.
9. 9 kwietnia podjęliśmy inicjatywę pt.,, Głośne Czytanie Bajek w naszej bibliotece.
”Korzyści płynące z czytania książek są ogromne. Rozwijają myślenie i kształtują
język, pobudzają wyobraźnię, są źródłem rozrywki i radości. Poszerzają wiedzę oraz
przyczyniają się do wzbogacenia zainteresowań. Dlatego też w naszej bibliotece
powstała inicjatywa, aby w każdy piątek odbywało się głośne czytanie dla
Najmłodszych Czytelników. Zaprosiliśmy wszystkie dzieci w każdy piątek o godzinie
14 na stronę facebooka.
Akcja trwała do 25 czerwca. Publikowaliśmy
ogólnodostępne nagrania bajek, jak również nagrywaliśmy czytające osoby
w bibliotece.
10. W dniu 28 kwietnia 2021 roku Gminną Bibliotekę Publiczną w Zarzeczu odwiedziła
grupa przedszkolaków 5 i 6 latków wraz z Paniami ze Szkoły Podstawowej
w Zarzeczu. Dla wielu z nich, była to pierwsza wizyta w domu, gdzie „mieszka
książka”. Tematem spotkania było zapoznanie maluchów z biblioteką.
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11. W dniu 28 kwietnia 2021 roku Gminną Bibliotekę Publiczną w Zarzeczu odwiedziła
grupa przedszkolaków 5 i 6 latków wraz z Paniami ze Szkoły Podstawowej
w Zarzeczu. Dla wielu z nich, była to pierwsza wizyta w domu, gdzie „mieszka
książka”.
12. 6 maja Gminną Bibliotekę Publiczną w Zarzeczu odwiedziła kolejna grupa.
Przedszkolaków. Tematem spotkania było zapoznanie maluchów z biblioteką.
Przedszkolaki zwiedziły bibliotekę, z wielkim zainteresowaniem przeglądały książki
znajdujące się na półkach, ale szczególnie zainteresował ich dział dla najmłodszych.
13. 13 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zarzeczu odbyły się dwa wyjątkowo miłe
spotkania. Bibliotekę odwiedziły dzieci z Publicznego Przedszkola w Zarzeczu oraz
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu klasa O ,,b". Podczas wizyt dzieci
zwiedziły bibliotekę, dowiedziały się różnych informacji na temat tego miejsca, m.in.
kto może korzystać z biblioteki i co można w niej robić, na czym polega praca
bibliotekarza, jak wygląda Karta Czytelnika, czym się różni biblioteka od księgarni,
co to znaczy wypożyczać książki.
14. Biblioteka włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.
Z tej okazji zaprosiliśmy wszystkie dzieci do wysłuchania bajek, które były czytane
przez zaproszonych gości , nagrywane i transmitowane na stronie facebooka Gminnej
Biblioteki.
15. 1 czerwca w Bibliotece gościliśmy uczniów z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
w Zarzeczu oraz dzieci z Publicznego Żłobka w Zarzeczu Starsze Dzieci dowiedziały
się jak zostać czytelnikiem oraz jak wypożyczać książki, poznały kilka ciekawostek
o bibliotece i o książkach .Wysłuchały historii Samochodzika Franka, która
opowiadała o tym jak powstaje książka. Natomiast dzieci że Żłobka posłuchały
bajeczki o chorym kotku, obejrzały sobie kilka bajeczek i poznały miejsce, w którym
były pierwszy raz w życiu .
16. 4 czerwca w Bibliotece gościliśmy dzieci z Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
z Pruchnika. Uczestnicy wycieczki pod hasłem ,,W drogę z Kulturą - śladami
Kardynała Stefana Wyszyńskiego" odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną
w Zarzeczu. Dzieci obejrzały film ,,Ksiądz Stefan Wyszyński w Zarzeczu" oraz miały
niesamowitą okazję spotkania z Panią Krystyną Dzieduszycką-Rycerską.
Pani Krystyna opowiedziała dzieciom historię o czterech ważnych kobietach, które
w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Gminy Zarzecze. Uczestnicy
wycieczki byli pod ogromnym wrażeniem i powiedzieli, że chętnie jeszcze do nas
wrócą.
17. Biblioteka kontynuuje ogólnopolską akcję Instytutu Książki ,,Z KSIĄŻKĄ NA
START”. Każde dziecko w wieku przedszkolnych (3-6 lat), które przyjdzie do
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarzeczu, otrzyma w prezencie wyjątkową
Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W Wyprawce tej dzieci znajdą
wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb
przedszkolaka .
18. W okresie letnim zaproponowałyśmy naszym czytelnikom ,,Wakacje z książką"
Zarzeczu w każdy wakacyjny poniedziałek polecałyśmy książki różnych autorów,
które dostępne są w naszej bibliotece. Również uczestniczyłyśmy w zajęciach
wakacyjnych z Centrum Kultury i GOSiR w Zarzeczu .
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19. Brałyśmy udział w INAUGURACJI OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJII AKADEMII
CARITAS DZIECIOM , która była połączona z DOŻYNKAMI GMINNYMI
20. Gminną Bibliotekę Publiczną w Zarzeczu odwiedzili Pan Mateusz Dzieduszycki
Przewodniczący Związku Rodowego Dzieduszyckich herbu Sas, Pani Melania
Dzieduszycka sekretarz Związku Rodowego oraz Julia Martusewicz prawnuczka
Włodzimierza Dzieduszyckiego. Podczas tej wizyty nastąpiło oficjalne przekazanie
książki pasjonata przyrody Włodzimierza Dzieduszyckiego ,,Gawędy starego leśnika”.
Książka ta, która obecnie jest wznawiana, ukazała się przed przeszło sześćdziesięciu
laty w 1956 r. jako jedna z nielicznych wtedy lektur popularyzujących wiedzę
o przyrodzie. Jej treść dotyczy zwierząt i jest oparta na osobistych obserwacjach
,,starego leśnika”, dokonanych w jego wieloletnim zaprzyjaźnieniu z przyrodą. Zbiór
gawęd wydał Związek Rodowy Dzieduszyckich, natomiast ilustracje w książce
wykonała wnuczka Włodzimierza Paulina Dzieduszycka-Martusewicz.
21. We wrześniu w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu odbyła się 10 Jubileuszowa edycja
Narodowego Czytania. W tym roku czytaną lekturą była ,,Moralność Pani Dulskiej”
Gabrieli Zapolskiej. Czytającymi byli: Czesława Kwaśniak, Piotr Prymon, Kacper
Byrwa, Barbara Szczygieł, Karolina Gwóźdź, Anna Krzeszowska-Gwóźdź,
Bogusława Hajduk, Maria Pelc oraz Anna Pawłowska. Pani Maria Wojnarowicz oraz
Julia Stepaniak, swoim pięknym śpiewem umiliły nasze wspólne czytanie.
22. Nasza Biblioteka otrzymała w darze pięknie wydaną (przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego i Sportu Departament Funduszy i Spraw Europejskich)
książkę adresowaną do dzieci pod tytułem „Zaczarowane podróże: Unia Europejska,
przygoda i my”. Jej autorką jest znana polska pisarka Pani Beata Ostrowicka, której
książki od lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. To pełna
przygód podróż sympatycznych bohaterów przez Polskę, śladami projektów
sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
23. Na zakończenie roku 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zarzeczu odbyło się
podsumowanie konkursu na Najlepszego Czytelnika 2021 roku. Pan Wójt Tomasz
Bury wręczył nagrody zwycięzcom i pogratulował laureatom osiągnięcia wysokich
wyników czytelniczych oraz zachęcił wszystkich do udziału o tytuł Czytelnika Roku
w kolejnej edycji konkursu . Nagrodzeni czytelnicy przeczytali łącznie 1318 książek .
24. Przystąpiłyśmy do Cyfrowej Wypożyczalni ,,Akademika”.Za pośrednictwem
specjalnych terminali Academiki, każdy czytelnik ma swobodny dostęp do wszystkich
zasobów BN, zarówno z domeny publicznej lub na wolnych licencjach, jak
i ze zbiorów chronionych prawem autorskim. Terminal ten znajduje się w GBP
w Zarzeczu. Jedynym warunkiem korzystania ze zbiorów chronionych jest
zarejestrowanie swojego konta w systemie, co można uczynić w bibliotece
na podstawie karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości.
25. Na bieżąco współpracujemy z jednostkami podległymi
Gminie Zarzecze
oraz włączamy w różne uroczystości organizowane w Centrum Kultury w Zarzeczu.
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10.3 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zarzeczu
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:
 Hala Sportowa w Zarzeczu znajduje się przy budynku Szkoły Podstawowej w której
znajdują się min. pełnowymiarowa arena sportowa do piłki ręcznej, koszykówki, futsalu
i wielu innych dyscyplin, siłowania, sauna oraz sala fitness. Ponadto w budynku znajdują
się szatnie dla uczestników imprez sportowo- kulturalno – rozrywkowych, magazyny
sprzętu, pomieszczenia gospodarcze. Hala Sportowa posiada również widownie dla 300
widzów.

Źródło GOSiR w Zarzeczu

 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.
 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.
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Źródło: GOSiR Zarzecze

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zarzeczu w roku 2021 starał się organizować
mieszkańcom Gminy Zarzecze wiele imprez o charakterze kulturalno- sportoworozrywkowych. W ubiegłym roku odbyły się następujące wydarzenia:
OPIS

DATA

KOSZTY

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

Lp

NAZWA IMPREZY

1.

Zajęcia sportoworuchowe w
przedszkolach z
terenu Gminy
Zarzecze

Cykliczne zajęcia sportowe
organizowane przez trenerów GOSiR
w oddziałach przedszkolnych Gminy
Zarzecze.

styczeńczerwiec

-----

-----

2.

Utworzenie Koła
Aktywności KAF
GOSIR Zarzecze

Utworzone w celu przeprowadzania
wspólnych treningów biegowych
oraz aktywności rowerowych.

Marzec

-----

-----

3.

Utworzenie Sekcji
akrobatyki sportowej

Sekcja gromadzi łącznie 50 dzieci
podzielonych na dwie grupy
wiekowe.

Marzec

-----

-----

4.

Rozbudowa sekcji
piłki ręcznej przy
GOSIR Zarzecze

Została powiększona oferta
treningowa skierowana do
młodszych grup treningowych.

Kwiecień

-----

-----

5.

II Turniej Old Boy-s
o puchar Wójta
Gminy Zarzecze

Turniej zorganizowany na orliku dla
dorosłych (6 drużyn-70 osób).

15.05.2021 r.

800,00 zł

Środki GOSiR
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6.

Piknik Rodzinny na
sportowo

Impreza rekreacyjno sportowa dla
uczestników wszystkich klubów
działających na terenie Gminy
Zarzecze(piłka nożna, akrobatyka,
piłka ręczna, badminton).

19.06.2021 r.

1 500,00 zł

Środki klubów
sportowych,
sponsorzy

7.

Turniej siatkówki
plażowej o puchar
Przewodniczącej Rady
Gminy Zarzecze

Turniej zorganizowany dla 12 par z
terenu powiatu przeworskiego i
jarosławskiego.

12.06.2021 r.

1 200,00 zł

Środki GOSiR,
sponsorzy

8.

VIII Rowerowa
Pielgrzymka do
Tuligłów

Pielgrzymka Rowerowa szlakiem
Jana Pawła II. Wzięło w niej udział
70 uczestników.

27.06.2021 r.

500,00 zł

Środki GOSiR,
środki Parafii
Zarzecze

9.

Półkolonia z Gminą
Zarzecze

Zorganizowana dla 40 uczestników z
terenu Gminy Zarzecze.

12.0717.07.2021 r.

5 000,00 zł

Środki GOSiR,
GOPS , środki od
klubów sportowych,
których dzieci brały
udział
w półkolonii

10
.

Kolonia sportowo
rekreacyjna Karolewo

Wyjazd na Mazury dla dzieci
uczęszczające do klubów sportowych
z terenu Gminy Zarzecze.

25.0704.08.2021 r.

40 000,00 zł

Środki od dzieci
biorących udział w
kolonii

11
.

Wakacje na sportowo
z GOSiR Zarzecze

Wyjazdy, wydarzenia zorganizowane
przez pracowników GOSiR dla
łącznie 300 dzieci.

12.0831.08.2021 r.

5 000,00 zł

Środki od dzieci
biorących udział,
środki GOSiR

12
.

VI Bieg Uliczny
Zarzecze na 5

Bieg uliczny, w którym wzięło
udział 90 osób

29.08.2021 r.

6 000,00 zł

Środki od
uczestników
biorących udział,
środki GOSIR ,
sponsorzy.

13
.

Wakacyjne obozy
sportowe

W czasie wakacji na obiektach
GOSiR trenowało łącznie 300
zawodników z różnych klubów
sportowych z terenu całego kraju.

17.0721.08.2021 r.

14
.

Wakacyjna Liga
Szóstek

Liga piłki nożnej organizowana na
orliku dla dorosłych (5 drużyn =60
osób).

04.081.09.2021 r.

1 000,00 zł

Środki GOSiR

15
.

Jesienny Rajd
Rowerowy Szlakiem
Gminy Zarzecze

Cykliczny rajd, wzięło w nim udział
80 osób.

10.10.2021 r.

500,00 zł

Środki GOSiR
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16

Mistrzostwa 3
Podkarpackiej
Brygady Obrony
Terytorialnej

W turnieju wzięło udział 6 drużyn z
jednostek podkarpackich.

16.10.2021 r.

-----

-----

17
.

Turnieje Badmintona
GRAND PRIX
Zarzecze 2021

Turnieje zorganizowany dla
dorosłych amatorów z terenu
województwa podkarpackiego - 100
osób.

wrzesieńgrudzień

-----

-----

18

Reaktywacja zajęć
fitness dla Pań

wrzesieńgrudzień

-----

-----

19
.

GKS Zarzecze
Halowe Turnieje Piłki
Nożnej

Zorganizowanych zostało 8
turniejów dla dzieci i młodzieży w
rożnych grupach wiekowych.

wrzesieńgrudzień

----

-----

20
.

Karpacka Liga
Badmintona oraz
Półfinały
Wojewódzkie w
Badmintonie

Imprezy współorganizowane przez
Podkarpacki Związek Badmintona
oraz Szkolny Związek Sportowy.

2024.11.2021 r.

----

-----

21
.

XXVI
Międzynarodowy
Mikołajkowy Turniej
Piłki Ręcznej

W turnieju wzięło udział 6 drużyn.

0304.12.2021 r.

22
.

II Edycja
Mikołajkowa
6 z GOSiR

Indywidualna aktywność polegająca
na pokonaniu jak największego
dystansu w określonym czasie.

grudzień
2021

4 000,00 zł

Środki GOSIR

23
.

Gminne Mikołajki
Razem dla Dzieci

Impreza dla dzieci i młodzieży z
terenu Gminy Zarzecze. Wzięło w
niej udział 500 dzieci. Odwiedziny
św. Mikołaja, dmuchane zjeżdżalnie
i inne atrakcje.

05.12.2021 r.

5 000,00 zł

Środki pozyskane
od Starostwa
Powiatowego w
Przeworsku, Urzędu
Gminy Zarzecze,
GOSirR Zarzecze

24
.

Rozpoczęcie X edycji
Ligi Halowej

W Jubileuszowej lidze wzięło udział
8 drużyn.

listopadgrudzień
2021

2 000,00 zł

Środki GOSiR

Środki klubu
Koliber Zarzecze,
Gminy Zarzecze,
GOSiR Zarzecze

_________________________________________________________________
str. 120

Raport o stanie Gminy Zarzecze za rok 2021
__________________________________________________________________________________

Remonty i inwestycje prowadzone w obiektach GOSiR w 2021 roku
Lp.

Nazwa inwestycji

Data

Koszt

1.

Remont biur oraz pomieszczeń socjalnych GOSiR
Zarzecze

Styczeń 2021

6 000,00 zł

2.

Wymiana Oświetlenia salki gimnastycznej GOSiR
Zarzecze

Luty 2021

1 000,00 zł

3.

Zakup zamiatarki do czyszczenia chodników

Marzec 2021

1 500,00 zł

4.

Zakup przenośnych trybun

Kwiecień 2021

2 000,00 zł

5.

Montaż słupków ogrodzenia boiska piłki plażowe

Maj, czerwiec

4 000,00 zł

6.

Zabiegi pielęgnacyjne murawy stadionu oraz
boiska treningowego + nawozy

Czerwiec 2021

12 000,00 zł

7.

Zabiegi pielęgnacyjne boiska orlik

Czerwiec 2021

1 500,00 zł

8.

Zakup bramek treningowych

Lipiec 2020

Gminny Klub Sportowy
Zarzecze / Gminny Klub
Sportowy Futsal Zarzecze

9.

Budowa kotłowni gazowej

Październik 2021

527 926,02 zł

10.4 Kluby sportowe
Zgodnie z „Ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie”, działalność sportową
prowadzą głównie kluby sportowe, natomiast zadaniem własnym jednostek samorządu
terytorialnego jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Tworzenie
warunków sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Zarzecze polega na udzielaniu
dotacji dla klubów sportowych, udostępnianiu klubom terenów i obiektów stadionów
piłkarskich w poszczególnych miejscowościach, dofinansowaniu budowy zaplecza na
stadionach sportowych, umożliwianiu mieszkańcom korzystania z obiektów sportowych ( hal
sportowych, boisk, stadionów), udostępnianiu obiektów GOSiR na organizowanie imprez
sportowo-rekreacyjnych , utrzymywaniu infrastruktury sportowej w szkołach (hale sportowe,
boiska szkolne).
Na terenie Gminy Zarzecze działalność sportową prowadzą piłkarskie kluby sportowe
zrzeszone w Polskim Związku Piłki Nożnej, Uczniowskie Kluby Sportowe i stowarzyszenia
sportowe.
Kluby sportowe zrzeszone w Polskim Związku Piłki Nożnej – Okręg Jarosław – stan grudzień
2021 r:
1. Gminny Klub Sportowy
2. LKS „Błękitni” Maćkówka,
3. LKS „Wisełka” Siennów,
4. LKS „Żuraw” Żurawiczki
5. LKS „Błyskawica” Rożniatów,
6. KS Kisielów,
7. UKS „Koliber” Zarzecze,
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8. Gminny Klub Sportowy Futsal Zarzecze,
9. Stowarzyszenie Sportowe BADMINTON Zarzecze
Kluby piłkarskie biorą udział w rozgrywkach ligowych zgodnie z regulaminem PZPN,
prowadzą szkolenie zawodników, utrzymują stadiony i boiska piłkarskie, z których mogą
korzystać również mieszkańcy danych miejscowości. Głównym źródłem utrzymania klubów
jest dotacja Gminy Zarzecze na prowadzenie działalności szkoleniowej.
XI. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na terenie Gminy Zarzecze jednostkami ochrony przeciwpożarowej są Ochotnicze
Straże Pożarne, które współpracują z Państwową Strażą Pożarną 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 którego poza Państwową Strażą Pożarną należą inne
służby ratownicze i mundurowe, takie jak Państwowe Ratownictwo Medyczne, Policja, Straż
Graniczna, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, wydzielone placówki medyczne oraz organizacje pozarządowe, jak: GOPR, WOPR,
TOPR, Aeroklub Polski, ZHP, Polska Misja Medyczna, PCK.
Do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego jednostki przystąpiły na podstawie
dobrowolnej umowy, która zobowiązuje je do utrzymywania ciągłego stanu gotowości.
Jednostki mogą być dysponowane 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.
Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej
ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina. Gmina ma również obowiązek bezpłatnego
umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej, ubezpieczenia w instytucji
ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej,
ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich. W przypadku śmierci lub wystąpienia
trwałego uszczerbku na zdrowiu strażaka OSP (z poza KSRG) gmina ponosi koszty wypłaty
odszkodowania i świadczeń emerytalno – rentowych.
Państwowa Straż Pożarna ma obowiązek nieodpłatnie szkolić strażaków OSP w zakresie
pożarnictwa i ratownictwa.
W 2021 roku Gmina Zarzecze na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych
wydatkowała kwotę 270 000 zł . Są to wydatki na utrzymanie gotowości bojowej (zakup
sprzętu i umundurowania, badania lekarskie, ubezpieczenie strażaków i samochodów,
przeglądy techniczne samochodów i specjalistycznego sprzętu, zatrudnienie kierowców,
zakup paliwa, itp. ) i utrzymanie obiektów remiz (koszty ogrzewania , energii elektrycznej,
zatrudnienie gospodarzy, remonty budynków i zakup wyposażenia, przeglądy i konserwacja
instalacji budynków);
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Dodatkowo Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały następujące wsparcie z poza
budżetu gminy:
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla OSP
Rożniatów, Maćkówka, Zalesie, Żurawiczki - 40 000 zł na sprzęt i umundurowanie .
- dotację na zakup sprzętu i umundurowania Komendanta Głównego PSP OSP Kisielów ,
Łapajówka, Pełnatycze, Siennów, Rożniatów, Maćkówka, Zarzecze, Zalesie, Żurawiczki 45 000 zł na sprzęt i umundurowanie ( tzw. 5000 plus)
- dotację Komendanta Głównego dla jednostek z poza KSRG ( OSP Siennów, Zalesie )– 11
768 zł
- dotację Komendanta Głównego dla jednostek z KSRG (Zarzecze) – 5054 zł
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW sfinansowało zakup sprzętu dla OSP
Zarzecze na wartość 3 000 zł .
Z powodu obostrzeń wprowadzonych na skutek pandemii korona wirusa, w 2021 roku
nie odbyły się zawody, manewry , ćwiczenia i uroczystości strażackie. Został również
wstrzymany system szkoleń prowadzony przez PSP.
Od 2022 roku obowiązuje nowa Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która
wprowadziła nowe zasady funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Między innymi
wprowadziła dodatki emertytalne dla strażaków OSP
Stan jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy na koniec 2021 r.
przedstawiał się następująco:
OSP Kisielów - liczy 31 członków, w tym 25 w wieku 18-65 lat, 7 osób posiada
ukończony kurs podstawowy strażaków -ratowników, 1osoba kurs kierowców - operatorów
sprzęgu. Aktualnie ważne badania lekarskie posiadają 3 osoby. Dysponuje lekkim
samochodem ratowniczo - gaśniczym Lublin i podstawowym sprzętem gaśniczym. W 2020
roku jednostka nie była dysponowana przez PSP do zdarzeń.
OSP Łapajówka - liczy 38 członków i drużynę młodzieżową, w tym 32 w wieku 1865 lat, 12 osób posiada ukończony kurs podstawowy,1 osoba kurs dowódców i naczelników
straży, 2osoby kurs kierowców - operatorów sprzęgu, 3 osoby kurs kwalifikowanej pierwszej
pomocy przedmedycznej. Aktualnie ważne badania posiada 16 osób. Dysponuje lekkim
samochodem ratowniczo- gaśniczym Ford Transit i podstawowym sprzętem gaśniczym
i motopompą szlamową. W 2021 roku jednostka była dysponowana do 1 miejscowego
zdarzenia przez PSP.
OSP Maćkówka - liczy 89 członków i drużynę młodzieżową, w tym 73 w wieku 1865 lat, 16 osób posiada ukończony kurs podstawowy,1 osoba kurs dowódców i naczelników
straży oraz 1 funkcjonariusz PSP) , 2osoby kurs kierowców - operatorów sprzęgu, 2 osoby
kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Aktualnie ważne badania lekarskie
posiada 13 osób. Dysponuje lekkim samochodem ratowniczo- gaśniczym Ford Transit
i podstawowym sprzętem gaśniczym i do ratownictwa medycznego, motopompą szlamową,
agregatem prądotwórczym. W 2021 roku była dysponowana do 1 pożaru i 18miejscowych
zagrożeń.
OSP Pełnatycze - liczy 39 członków w wieku 18-65 lat i drużynę młodzieżową,
16 osób posiada ukończony kurs podstawowy , 2 osoby kurs kwalifikowanej pierwszej
pomocy przedmedycznej. Aktualnie 6 osób posiada ważne badania lekarskie. OSP
Dysponuje lekkim samochodem ratowniczo- gaśniczym Volkswagen Transporter,
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motopompą pływającą „Niagara” i podstawowym sprzętem gaśniczym. W 2021 roku była
1 raz dysponowana do pożaru.
OSP Rożniatów - liczy 50 członków, w tym 46 w wieku 18-65 lat, 15 osób posiada
ukończony kurs podstawowy. Aktualnie ważne badania lekarskie posiada 6 osób. Dysponuje
średnim samochodem ratowniczo- gaśniczym Volvo z autopompą, wyposażonym
w motopompę szlamową, agregat prądotwórczy, aparaty oddechowe i inny sprzęt ratowniczy.
W 2021 roku jednostka była dysponowana do 5 pożarów i 5 miejscowych zagrożeń.
OSP Siennów - liczy 46 członków i drużynę młodzieżową, w tym 41 w wieku 18-65
lat, 16 osób posiada ukończony kurs podstawowy,1 osoba kurs dowódców i naczelników
straży, 1osoba kurs kierowców - operatorów sprzęgu, 2 osoby kurs kwalifikowanej pierwszej
pomocy przedmedycznej. Aktualnie 5 osób posiada aktualne badania lekarskie. Jednostka
była dysponowana do 1 pożaru i 6 miejscowych zagrożeń. Dysponuje lekkim samochodem
ratowniczo- gaśniczym Ford Transit, motopompą szlamową i podstawowym sprzętem
gaśniczym. Oraz samochodem średnim Star 200 Przekazanym z OSP Rożniatów
OSP Zalesie - liczy 34 członków w wieku 18-65 lat i drużynę młodzieżową, 13 osób
posiada ukończony kurs podstawowy , 1 osoba kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
przedmedycznej. Aktualnie ważne badania lekarskie posiada 6 osób. W 2021 roku jednostka
nie była dysponowana do zdarzeń. Dysponuje lekkim samochodem ratowniczo- gaśniczym
Ford Transit podstawowym sprzętem gaśniczym.
OSP Zarzecze - liczy 63 członków i drużynę młodzieżową, w tym 56 w wieku 18-56
lat, 28 osób posiada ukończony kurs podstawowy, 2 osoby kurs naczelników straży, 6 osób
kurs dowódców OSP 4 osoby kurs kierowców - operatorów sprzęgu, 9 osób kurs
kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Aktualnie 26 osób posiada ważne
badania medyczne. W 2021 roku jednostka dysponowana była do 11 pożarów,
22 miejscowych zagrożeń. Dysponuje średnim samochodem ratowniczo gaśniczym Volvo,
średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym Star 266, lekkim samochodem ratowniczogaśniczym Ford Ranger , sprzętem do ratownictwa technicznego, drogowego i medycznego
oraz sprzętem gaśniczym.
OSP Żurawiczki - liczy 49 członków i drużynę młodzieżową, w tym 42 w wieku
18-65 lat, 18 osób posiada ukończony kurs podstawowy, 1osoba kurs kierowców operatorów sprzęgu, 1 osoba kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.
Aktualnie 8 osób posiada ważne badania medyczne. Dysponuje lekkim samochodem
ratowniczo- gaśniczym Ford Transit i podstawowym sprzętem gaśniczym. W 2021 roku
dysponowana była do 9 miejscowych zagrożeń.
Ustawa przeciwpożarowa do jednostek ochrony przeciwpożarowej zalicza również
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Na terenie gminy działa Zarząd Oddziału
Gminnego Związku OSP RP, w którego skład wchodzą
Ustawa przeciwpożarowa do jednostek ochrony przeciwpożarowej zalicza również
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Na terenie gminy działa Zarząd Oddziału
Gminnego Związku OSP RP, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich
jednostek OSP.
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XII. WSPÓŁPRACA GMINY ZARZECZE Z RÓŻNYMI PODMIOTAMI
12.1 Współpraca z samorządem wojewódzkim i powiatowym
Gmina Zarzecze współpracuje z samorządowymi i innymi i innymi instytucjami przy
realizacji inwestycji i zadań bieżących, leżących w interesie społecznym
i gospodarczym gminy. W roku 2021 Gmina Zarzecze udzieliła pomocy:
-pomoc finansowa dla Powiatu Przeworskiego w wysokości 350.000 zł na zadanie pn.
„Most w Pełnatyczach- Przebudowa mostu na rzece Mleczka Wschodnia w ciągu drogi
powiatowej Nr 1619 R Zarzecze- Pełnatycze-Bystrowice w km.0+881,00”- Uchwała Nr.
XXXV/246/2021
Rady Gminy Zarzecze
z
dnia
29
grudnia
2021
r.
Gmina Zarzecze w 2021 roku przyjęła również zadanie należące do właściwości
Powiatu Przeworskiego przy budowie chodników Kisielów i Siennów- Środki Gminy
127.221.14 zł.- Uchwała Nr XXV/175/2021 Rady Gminy Zarzecze z dnia 15 lutego 2021r.
Współpraca Gminy to także zadania inwestycyjne wykonywane przy udziale samorządu
województwa- przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu.
Gmina współpracując z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie otrzymała środki na „Termomodernizację budynku remizy OSP
w Zalesiu, a także na realizację zadania pn. „Czyste Powietrze”.
12.2 Współpraca z samorządami gminnymi
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 wodnościekowej.
W latach 2007 – 2012 roku Związek Gmin, wspólnie z Fundacją Pomocy Dzieci
Młodzieży i m. 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 t.j. 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.
12.3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Na terenie Gminy Zarzecze prowadzą działalność organizacje społeczne takie jak
Kluby Sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne oraz Stowarzyszenie
Rozwoju Gminy Zarzecze, Stowarzyszenie Zarzecze dziś dla jutra, Samodzielny Oddział
Hetmana Jana Karola Chodkiewicza, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych
w Zarzeczu, Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Łapajówka, Stowarzyszenie „PROMEDIUS”
w Zarzeczu, Stowarzyszenie Działajmy razem w Zarzeczu, Stowarzyszenie razem
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dla Siennowa (rejestr stowarzyszeń Starostwa Powiatowego), Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Jarosławiu i inne.
W 2021 w programie współpracy zaplanowano wsparcie finansowe w formie dotacji
dla: Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się ogólną
kwotę środków finansowych w wysokości 300.100 zł. w tym: 1) Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu – 270.000 zł. 2) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacji,
oświaty i wychowania – 30.100 zł.- Wysokość środków finansowych przeznaczonych na
realizację poszczególnych zadań wymienionych w niniejszym programie, określi uchwała
budżetowa Gminy Zarzecze na 2021 r.
W ciągu roku zwiększono środki na dotacje dla:
- OSP Łapajówka, OSP Maćkówka, OSP Rożniatów, OSP Zarzecze i OSP Żurawiczki na
kwotę 19 028 zł na wkład własny do dotacji Komendanta Głównego PSP i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Forma współpracy pozafinansowej polega na udostępnianiu pomieszczeń
komunalnych, samochodów i sprzętu, pomocy w prowadzeniu dokumentacji, wspólnej
organizacji uroczystości, imprez, itp.
XIII. PODSUMOWANIE
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Zarzecze, rok 2021 był kolejnym
rokiem pełnym wyzwań i ciężkiej pracy, zmagania się z pandemią Covid-19 i jej społecznoekonomicznymi skutkami. W minionym roku mieliśmy również do czynienia z wieloma
innymi zmianami, rzutującymi na możliwości działania samorządu: nowe rozwiązania
podatkowe, dodatkowe obowiązki i inflację które wymuszają szczególnie ostrożne
i oszczędne gospodarowanie gminnymi finansami.
Chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musimy stawiać czoła trudnemu wyzwaniu
poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień związanych
z zamieszkiwaniem, infrastrukturą, dbaniem o środowisko naturalne, pielęgnowaniem tradycji
i kultury lokalnej. Działamy w sposób przemyślany, strategiczny, skupiając się na
maksymalnym pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych co umożliwia realizację
kolejnych projektów. W swoich działaniach staramy się zapewnić zrównoważony rozwój
wszystkich miejscowości stwarzając przyjazne warunki do życia i rozwoju działalności
gospodarczej.
W tym miejscu chciałbym przekazać wyrazy uznania i podziękowania władzom
wojewódzkim, samorządowi powiatu, Radnym Rady Gminy Zarzecze, wszystkim
pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych, sołtysom, druhom
z Ochotniczych Straży Pożarnych, organizacjom pozarządowym a także wszystkim tym,
których nie sposób tu wymienić, a przyczynili się do rozwoju naszej gminy.
Mam nadzieję, że opracowany dokument w przejrzysty sposób przekazał
najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem naszej gminy - miejsca, które razem
tworzymy, budujemy, rozwijamy i o które powinniśmy dbać.
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