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I. INFORMACJE OGÓLNE  

 

1. Wstęp 

Szanowni Państwo, 

Po raz kolejny oddaję w Państwa ręce 

„Raport o stanie gminy Przecław”, tym 

razem jest to sprawozdanie  za rok 2020, które 

zostało opracowane na podstawie art. 28aa 

ustawy o samorządzie gminnym.  

 

Niewątpliwie rok 2020 zapisał się na 

kartach naszej historii za sprawą pandemii. Był to 

trudny rok, pełen zmian do których wszyscy 

zostaliśmy zmuszeni. Oprócz zadań 

merytorycznych, musiałam podjąć wysiłek 

bycia szefem zarządzania kryzysowego  

i koordynowania osobiście różnych działań 

logistycznych. Pomimo pandemii był to okres 

wytężonej pracy, zarówno dla mnie, jak  

i pracowników Urzędu oraz jednostek 

organizacyjnych gminy.  W 2020 r. 

pozyskałam ponad 9 mln zł, dzięki którym 

udało się zrealizować wiele inwestycji, na 

które nie byłoby stać budżet gminy. Przybyło w 

gminie 7 km wyremontowanych dróg. Udało się zmodernizować dwa strategiczne obiekty dla 

naszej gminnej sieci  wodociągowej: Stację Uzdatniania Wody w Tuszymie, o wartości 

1 376 370,00 zł oraz Kontenerową stację podnoszenia ciśnienia wraz  budową instalacji 

fotowoltaicznej w Przecławiu, o wartości 1 349 802,00 zł. Obiekt ten, z którego korzystało  

6 tys. Mieszkańców, był w stanie katastrofalnym,.  Dzięki podjętym działaniom znacznie 

poprawiła się jakość wody w gminie, a oszczędności w procesie uzdatniania wody, jak  

i oczyszczania ścieków komunalnych nie spowodują podwyżek ceny tych usług. 

Cieszę się, że podjęłam dobrą decyzję o powstaniu żłobka w Przecławiu - w budynku, 

gdzie przez wiele lat mieściła się szkoła podstawowa - dając tym samym drugie życie 

budynkowi w centrum miasta. Utworzenie żłobka zapewniającego 50 miejsc dla dzieci było 

przedsięwzięciem oczekiwanym przez wielu mieszkańców gminy, zwłaszcza młodych 

rodziców, chcących powrócić na rynek pracy. Ta poważna i skomplikowana inwestycja jest 

moim pierwszym „dzieckiem” w Przecławiu. Wiele serca, czasu, uzgodnień włożyłam wraz ze 

swoimi współpracownikami w to zadanie.  

Mam nadzieję, że mieszkańcy, dzięki którym sprawuję swój mandat, są zadowoleni  

z moich dotychczasowych działań. Mam świadomość, że wiele jest potrzeb w gminie do 

http://golina.pl/golina/zasoby/files/2020/2019-raport-o-stanie-gminy-golina.pdf
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zrealizowania. Trudno w 2 lata zaspokoić wszystkie oczekiwania mieszkańców na różnych 

obszarach. Mogę zapewnić, że dalej intensywnie będę pracować; uczciwie i rzetelnie, aby 

rozwijać gminę i dbać o zrównoważony oraz sprawiedliwy rozwój wszystkich sołectw i osiedli. 

Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców gminy Przecław, do 

lektury raportu o stanie gminy za rok 2020, a także zapraszam do śledzenia naszej gminnej 

gazety „Goniec Przecławski”, strony internetowej oraz Facebooka, na których na bieżąco mogą 

się Państwo zapoznać ze wszystkimi informacjami dotyczącymi naszej gminnej wspólnoty.  

 

Składam również serdeczne wyrazy uznania i podziękowania wszystkim, którzy 

przyczynili się do powstania tego dokumentu, w szczególności pracownikom: Urzędu 

Miejskiego w Przecławiu oraz gminnych jednostek organizacyjnych i spółek.   
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2. Charakterystyka gminy 

 
Gmina Przecław to gmina miejsko-wiejska,  

położona w województwie podkarpackim,    

w powiecie mieleckim.  Jej obszar wynosi 134,29 km 2, 

co stanowi 15,2 % powierzchni powiatu. W skład  

gminy  Przecław wchodzi miasto Przecław (lata 1741-

1919 i od 2010 r.), które jest siedzibą władz lokalnych. 

Miasto podzielone jest na dwa osiedla „Zamkowe”  

i „Wenecja”. Ponadto częściami składowymi gminy jest 10 sołectw: Biały Bór, Błonie, 

Dobrynin, Kiełków, Łączki Brzeskie, Podole, Rzemień, Tuszyma, Wylów i Zaborcze.   

 

 2.1. Mieszkańcy gminy 

 
 Na koniec 2020 r. liczba mieszkańców gminy Przecław zameldowanych na pobyt stały 

wyniosła 11 980 osób (5 941 mężczyzn i 6 039 kobiet).  

 

 
 

Ludność zamieszkuje głównie tereny wiejskie – 10 188 osób, co stanowi 85,04 % ogółu 

mieszkańców gminy.  
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Z analizy stanu ludności na dzień 31.12.2020 r. pod względem płci wynika, iż nieznaczną 

przewagę stanowią kobiety - 50,41% ogółu mieszkańców, natomiast mężczyźni - 49,59 %. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych w 2020 r. mieszkańcy gminy Przecław 

w wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18-64 lata, kobiety w wieku 18-59 lat) stanowili 

62,13% ogółu mieszkańców, natomiast w wieku przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież  

w wieku 0-17 lat) stanowili 22,05%, a w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat  

i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej) tworzyli 15,82% populacji gminy. 

Gęstość zaludnienia w roku 2020 wyniosła 89,1 osób na km2, co w poszczególnych 

miejscowościach  przedstawia poniższa tabela: 

 

Gęstość zaludnienia w poszczególnych miejscowościach 

Miejscowość Liczba ludności Powierzchnia w km2 Gęstość zaludnienia na km2 

Biały Bór 938 18,1 51,82 

Błonie 832 5,4 154,07 

Dobrynin 995 13,7 72,63 

Kiełków 811 8,5 95,41 

Łączki Brzeskie 1086 15,4 70,52 

Podole 1037 8,5 122,00 

Przecław 1766 16,3 108,34 

Rzemień 1411 25,4 55,55 

Tuszyma 2598 12,6 206,19 

Wylów 247 4,2 58,81 

Zaborcze 259 6,4 40,47 

RAZEM: 11980 89,07 134,5ہ 

 

Podobnie jak w latach poprzednich najgęściej zaludnionymi sołectwami są: Tuszyma, Błonie  

i Podole, najmniejsza gęstość zaludnienia występuję w miejscowości Zaborcze. 

Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie zamieszkaniem na terenie gminy Przecław, o czym 

świadczy liczba ludności napływowej w zestawieniu z osobami, które z różnych powodów 

dokonały wymeldowania.  
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W roku 2020 odnotowano po raz pierwszy od lat, ujemny przyrost naturalny. Spowodowała to 

zapewne w dużej mierze sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Ciągły strach o zdrowie, 

niepewność co do bezpieczeństwa i dostępności opieki medycznej sprawiły, że był to 

wyjątkowo niesprzyjający czas dla par na zakładanie lub powiększanie rodziny, również  

w naszej gminie, o czym świadczą  poniższe dane statystyczne: 

 

 
W 2020 r. odnotowano zdecydowany spadek narodzin (zmniejszenie o około 1/3  

w porównaniu z rokiem 2019) oraz wzrost liczby zgonów. Największą umieralność 

zaobserwowano w IV kwartale i wyniosła ona 45 zgonów, co stanowi 41,28 % z ogólnej liczby 

zgonów w gminie Przecław w roku 2020 r. Nasilenie liczby zgonów pokryło się z wystąpieniem 

drugiej fali pandemii w Polsce, a najkrytyczniejszy w gminie był miesiąc październik.  

Przez cały rok 2020 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przecławiu sporządzono 41 aktów 

małżeństwa, z czego: 38 były to śluby konkordatowe, 3 stanowiły śluby cywilne. Ponadto 

odnotowano 15 wzmianek o rozwodzie, które dodano do aktu małżeństwa. 

Według danych z  Powiatowego Urzędzie Pracy, w styczniu 2020 r. zarejestrowano 289 

osób bezrobotnych z terenu gminy Przecław, w tym 58 z prawem do zasiłku, z czego 55,7 % 

ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety (161 osób). Niestety w grudniu 2020 r. odnotowano 

zwiększenie liczby osób bezrobotnych. Pod koniec roku zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy było 360 osób, w tym 87 osób z prawem do zasiłku, z czego około 50,55% 

stanowiły kobiety (182 osób). 
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Porównując lata wcześniejsze, w których bezrobocie w gminie Przecław systematycznie 

malało, dostrzec można jego radykalny wzrost. Głównym powodem wzrostu liczby 

bezrobotnych była pandemia koronawirusa, która wymusiła na pracodawcach zwolnienia 

pracowników.  

W ubiegłym roku pracodawcy z powiatu mieleckiego mieli problemy ze znalezieniem 

pracowników, w 2020 r. przy kryzysie wywołanym pandemią, firmy utraciły część zleceń  

i zaczęły redukować zatrudnienie, co miało bezpośrednie przełożenie na szybki wzrost poziomu 

bezrobocia w naszym regionie, w tym gminie Przecław.  

 

 2.2. Podmioty gospodarcze 

 

Według danych z CEIDG zarejestrowanych na dzień 31.12.2020 r. w gminie Przecław 

było 448 przedsiębiorców. W ciągu 2020 roku rozpoczęcie działalności gospodarczej zgłosiło 

kolejne 47 osób. W tym samym czasie 15 przedsiębiorców zakończyło swoją działalność.  

 

415

332

289
309

269

360

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2018 2019 2020

Liczba bezrobotnych z terenu gminy Przecław w latach 
2018-2020 

Styczeń Grudzień

375

29

58

416

23

41

448

15

47

0 100 200 300 400 500

Liczba zarejestrowanych
przedsiębiorców

Liczba wykreślonych
przedsiębiorców

Nowo założone działalności

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą
- dane z CEIDG za 2020 r.  

2020 2019 2018

https://korso24.pl/strefa-covid-19/uczniowie-jednej-z-podkarpackich-szkol-wracaja-do-zdalnej-nauki/wZzRKmBeRsdu15qpkM9S


RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2020 9 

 

Porównując obecną liczbę osób prowadzących działalność gospodarczą z latami 

wcześniejszymi, konieczne jest podkreślenie, iż pomimo trudnych czasów, w dalszym ciągu 

liczba zarejestrowanych przedsiębiorców  stopniowo się zwiększa.  

W celu wsparcia mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy Przecław, Burmistrz 

Przecławia jako gminny organ podatkowy udzielił ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 

podatnikom dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii wirusa COVID-19. Zainteresowani 

składali wnioski do Urzędu wraz ze stosownymi zaświadczeniami. Każda sprawa była 

rozpatrywana indywidualnie. Podsumowując przedsiębiorcom umorzono 70 779,60 zł 

zaległości podatkowych i 664,00 zł odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (łącznie  

71 443,60 zł), rozłożono na raty 12 596,00 zł zaległości (z różnych tytułów w tym 

podatkowych) oraz 469,00 zł odsetek za zwłokę (łącznie 13 065,00 zł), natomiast osobom 

fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczych, ale będących w trudnej sytuacji 

umorzono łącznie 5 215,30 zł zaległości podatkowych. Ponadto na bieżąco podawano do 

publicznej wiadomości informacje na temat Tarczy Antykryzysowej, a także możliwości 

uzyskania różnych form wsparcia m.in. ogłoszenia Agencji Rozwoju Regionalnego MARR 

S.A. w sprawie pomocy, dotacji, pożyczek dla mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców prowadzących działalność gospodarczą lub 

zatrudnionych na umowę, od 18 maja 2020 r. przedszkola oraz świetlice zapewniały opiekę nad 

dziećmi, oczywiście z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i obostrzeń związanych  

z koronawirusem.  

Branże, w których najwięcej zarejestrowanych jest przedsiębiorców na terenie gminy to 

budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz handel hurtowy i detaliczny.  
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II. FINANSE GMINY W 2020 R.  

 

1. Budżet gminy 

 
Podstawą każdej gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest 

uchwała budżetowa, która stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów  

i rozchodów jednostki. W oparciu o jej zapisy jednostka realizuje ustawowe cele swojego 

funkcjonowania, dążąc do jak najlepszego zaspokajania potrzeb swoich mieszkańców. 

Podstawowe zasady i terminy opracowania oraz uchwalenia budżetu, w tym jego 

szczegółowość i niezbędne elementy zawarte są w ustawie o finansach publicznych. 

Niezależnie od ustawowych wymogów, opracowanie budżetu uwzględnia zasady planowania, 

zarządzania, jak również analizy możliwości finansowych gminy, które dają podstawę do 

wyznaczania kierunków rozwoju i strategii działań gminy zarówno w perspektywie budżetowej 

jak i poza nią. 

Projekt budżetu przygotowany przez Burmistrza we współpracy ze Skarbnikiem, 

poszczególnymi wydziałami urzędu, czy kierownikami jednostek organizacyjnych, przesyłany 

jest do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Następnie budżet uchwalany jest 

przez Radę Miejską w Przecławiu. Zaznaczyć należy, że przyjęty budżet może ulec w ciągu 

roku zmianom. Z kolei po zakończeniu roku radni oceniają jego wykonanie przez Burmistrza  

i na podstawie tejże oceny decydują o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium. 

 1.1. Dochody gminy  

 

Realizowanie przez gminę, jako podmiot publicznoprawny, ciążących na niej zadań 

uzależnione jest od zapewnienia tej jednostce samorządu terytorialnego dostatecznych źródeł 

dochodów. Uchwałą budżetową nr XV/132/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rada Miejska  

w Przecławiu uchwaliła budżet gminy Przecław na 2020 r., zgodnie z którym dochody 

zaplanowano na poziomie 62 264 197,71 zł, w tym: 

 

W ciągu roku budżetowego dokonywano niżej przedstawionych zmian w planie dochodów, 

które miały wpływ na wykonanie budżetu po stronie dochodowej: 

Dochody 

budżetowe: 

Plan po zmianach  Zmiana Wykonanie 

(w zł) (w %) (w zł) (w %) (w zł) (w %) 

dochody bieżące 62 291 107,26 92,77% 3 870 253,55 6,62% 60 993 956,28 97,92% 

dochody majątkowe 4 852 821,88 7,23% 1 009 477,88 26,27% 6 892 575,37 142,03% 

dochody ogółem 67 143 929,14 100,00% 4 879 731,43 7,84% 67 886 531,65 101,11% 

Dochody bieżące 

58 420 853,71 zł

93,83%

Dochody majątkowe

3 843 344,00 zł

6,17%
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Powyższe zestawienie wskazuje, 

że zmiany uchwały budżetowej po 

stronie dochodowej zwiększyły 

budżet gminy Przecław o niemalże 

8%, tj. o kwotę 4 879 731,43 zł, 

z czego dochody majątkowe 

wzrosły o ponad 26% 

w porównaniu do ich pierwotnie 

zaplanowanej wysokości. Dzięki 

wprowadzonym zmianom 

zaplanowane dochody budżetowe 

osiągnęły łączną kwotę 

67 143 929,14 zł, a ich struktura 

uległa zmianie w taki sposób, że dochody bieżące stanowiły 92,77%, zaś dochody majątkowe 

7,23% dochodów ogółem. Wykonanie planu dochodów po zmianach na dzień 31.12.2020 r. 

wyniosło z kolei 101,11%. 

Na wykonane dochody budżetu gminy Przecław w 2020 r. złożyły się: 

DOCHODY  

WŁASNE 

 

7 178 890,45 

(10,57%) 

podatki (od nieruchomości, rolny, leśny, od śr. transportowych, spadków  

i darowizn, czynności cywilnoprawnych, od dział. gosp. opłacanej w 

formie karty podatkowej) 

3 509 624,79 5,17% 

opłaty (m.in. za gosp. odp. komunalnymi, za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych, skarbowa, eksploatacyjna, targowa, uż. wieczyste, 

za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym)  

2 827 855,43 4,17% 

dochody majątkowe (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności, ze sprzedaży działek) 
79 110,10 0,12% 

pozostałe (m.in. ze zwrotów dotacji, usług, otrzymanych spadków, 

zapisów, darowizn, rozliczeń, odsetek, za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego, dożywianie)  

762 300,13 1,12% 

UDZIAŁY 

W PODATKU 

DOCHODOWYM 

7 203 374,21 

(10,61%) 

od osób fizycznych 7 164 688,00 10,55% 

od osób prawnych 38 686,21 0,06% 

SUBWENCJE 

21 059 614,00 

(31,02%) 

część oświatowa 12 329 896,00 18,16% 

część wyrównawcza  8 321 789,00 12,26% 

część równoważąca 297 825,00 0,44% 

środki na uzupełnienie dochodów gmin 110 104,00 0,16% 

DOTACJE 

 

32 444 652,99 

(47,79%) 

na zadania własne 1 227 875,10 1,81% 

na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 23 419 659,94 34,50% 

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (z budżetu państwa, 

samorządu województwa, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) 
6 757 288,27 9,95% 

na zadania realizowane w ramach programów finansowanych ze środków 

europejskich 
489 757,96 0,72% 

otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących 
442 087,54 0,65% 

na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz na pomoc 

finansową między jst 
99 675,49 0,15% 

pozostałe (Fundacja PZU, NFOŚiGW) 8 308,69 0,01% 

Łącznie 67 886 531,65 100,00% 

58 420 853,71 zł

62 291 107,26 zł
60 993 956,28 zł

3 843 344,00 zł
4 852 821,88 zł 6 892 575,37 zł

0,00 zł

10 000 000,00 zł

20 000 000,00 zł

30 000 000,00 zł

40 000 000,00 zł

50 000 000,00 zł

60 000 000,00 zł

70 000 000,00 zł

80 000 000,00 zł

Plan Po zmianach Wykonanie

dochody bieżące dochody majątkowe
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Najmniejszy udział w dochodach budżetu gminy Przecław na 2020 r., bo 10,51%, co stanowi 

7 178 890,45 zł, posiadały dochody własne, pozyskiwane oraz kształtowane przez gminę 

w ramach ustawowych uprawnień. Najistotniejszą, bo prawie 49% kategorią dochodów 

własnych, są dochody podatkowe (uwzględniające m.in. podatek od nieruchomości, rolny, 

leśny, od śr. transportowych). Uwagę należy zwrócić również na opłaty (m.in. opłatę skarbową, 

eksploatacyjną, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czy za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych) stanowiących ponad 39% dochodów własnych gminy. Pozostałe 

źródła dochodów własnych, w tym dochody majątkowe mają zdecydowanie mniejsze 

znaczenie. 

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych należne gminie z budżetu 

państwa wynikają, w pierwszym przypadku – z wykazywanego adresu zamieszkania 

podatników w rocznych rozliczeniach PIT, a w przypadku osób prawnych –z adresu ich siedzib. 

Wpływy tej kategorii dochodów w 2020 r. zmalały 

ostatecznie w porównaniu do roku poprzedniego  

o 314 325,08 zł. 

Do dochodów jednostek samorządu terytorialnego 

zaliczana jest również subwencja ogólna, mająca 

charakter powszechny, bezzwrotny oraz 

przeznaczana wyłącznie na realizację zadań 

własnych. Otrzymane przez gminę Przecław 

subwencje w 2020 r. wyniosły łącznie 21 059 614,00 

zł, co stanowi 31,02% dochodów ogółem. Składają 

się na nie: część oświatowa (uzależniona m.in. od 

liczby dzieci uczęszczających do szkół na terenie 

gminy oraz ich wielkości i struktury zatrudnionej 

kadry pedagogicznej), która pokrywa tylko część wydatków oświatowych, część wyrównawcza 

(uzależniona od dochodów podatkowych w gminie), część równoważąca oraz środki na 

uzupełnienie dochodów gmin. Ich struktura kształtowała się w sposób przedstawiony na 

wykresie:  

Największy wpływ środków finansowych do budżetu gminy Przecław w 2020 r. pochodził  

z dotacji (47,79%) wśród których wyróżniamy: 

 dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, w tym: 

58,55%

39,52%

1,41% 0,52%

część oświatowa

część wyrównawcza

część równoważąca

środki na uzupełnienie dochodów gmin
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 dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:  

 
 dotacje na zadania własne, w tym: 

Zwrot rolnikom części 

podatku akcyzowego

0,93%

Zadania z zakresu spraw 

obywatelskich

0,20%

Zadania z zakresu obrony 

narodowej

0,01% Zadania z zakresu 

ewidencji działalności 

gospodarczej, rejestru KRS 
oraz wyborów ławników

0,01%

Powszechny Spis Rolny

0,12%

Prowadzenie i aktualizacja 

stałego rejestru wyborców

0,01%

Wybory Prezydenta RP

0,46%

Zadania ćwiczeniowe i 

szkolenia obronne

0,01%

Zadania z zakresu obrony 

cywilnej

0,01%

Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze

0,16%

Świadczenia wychowawcze 

500+

63,48%

Świadczenia rodzinne, 

fundusz alimentacyjny

31,61%

Dobry Start

2,20%

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne oraz 

za osoby pobierające zasiłki 

dla opiekunów
0,31%

Wyposażenie szkół w 

podręczniki i materiały 

edukacyjne
0,48%

Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem 

wolnostojącym o poj. 150m3 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, 

likwidacją stacji podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz 
budową instalacji fotowoltaicznej do 50kW"

14,78%

Zwrot części wydatków 

-Fundusz Sołecki 2019

0,80%
Przebudowa budynku szkoły wraz 

ze zmianą sposobu użytkowania 

budynku oświaty na budynek 
służby zdrowia (żłobek) wraz z 

wewnętrzną instalacją oraz 

zagospodarowaniem terenu -
Program MALUCH 

18,88%

Poprawa gospodarki wodno -ściekowej w gminie 

Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji 

Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej 
termomodenizacją oraz budową kanalizacji 

sanitarnej w Tuszymie -etap 1

27,49%

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w obrębie Błonie dz. o nr 

ewid. 880, 885, 886, Ł. Brzeskie dz o nr ewid. 
1072, Wylów dz. o nr ewid. 433

0,97%

Przebudowa, nadbudowa, 

rozbudowa budynku 

Szkoły Podstawowej w 
Łączkach Brzeskich 

(RFIL)

17,76%

pozostałe środki na realizację 

zadań inwestycyjnych z 

Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 (RFIL)

19,32%
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 dotacje na zadania realizowane w ramach programów finansowanych ze środków 

europejskich, w tym: 

 
 

 

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, w tym: 

 

 dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz na pomoc 

finansową między jst, w tym: 

Dofinansowanie zadań z zakresu 

wychowania przedszkolnego

34,12%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w Centrum 

Integracji Społecznej

1,77%
Zasiłki okresowe

3,66%
Zasiłki stałe

21,56%

Dofinansowanie OSP

9,82%

Program "Posiłek w szkole 

i w domu"

19,99%

Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+

2,00%

Stypendia szkolne

4,48%

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu 

Sołeckiego w 2019 r.

2,57%

Program "Wspieraj Seniora"

0,04%

5,15%

53,00%

6,12%

14,29%

21,44%
Refundacja z ARiMR "Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w

Gminie Przecław"

Dofinansowanie projektu "Zwiększenie liczby miejsc wychowania

przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Przecławiu i Dobryninie"

Partycypacja w Planowaniu

Realizacja projektu "Zdalna Szkoła"

Realizacja projektu "Zdalna Szkoła+"

na realizację projeku powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" (Państwowy 

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów)

4,33%

dofinansowanie przewozów autobusowych 

użyteczności publicznej (Fundusz Rozwoju 

Przewozów Autobusowych)
39,06%

Remont drogi gminnej nr 103506R w km lokalnych 0+030 

do 0+0837 i 0+844 do 1+128 w miejscowości Tuszyma i 

Biały Bór oraz drogi gminnej nr 103505R w km lokalnych 
2+186 do 2+458 w miejscowości Biały Bór (Fundusz Dróg 

Samorządowych)

56,61%
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 pozostałe dotacje, w tym: 

 
Każdy z przedstawionych rodzajów dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub z budżetu 

innych jednostek, podlega rozliczeniu. Dotacje tym różnią się od subwencji, że muszą zostać 

przeznaczone na ściśle określony cel. Niewykorzystane kwoty dotacji podlegają zwrotowi 

podmiotowi, który jej udzielił. 

Ponadto oprócz przedstawionego powyżej podziału dochodów, z uwagi na źródła ich 

pochodzenia, dochody budżetowe ewidencjonuje się zgodnie z klasyfikacją budżetową  

w podziale na działy, rozdziały i paragrafy i wskazaniem poszczególnych rodzajów działalności 

gminy i realizowanych w ich ramach zadań. Zamieszczona poniżej tabela przedstawia plan oraz 

wykonanie dochodów budżetowych gminy Przecław w 2020 r. pozyskanych w ramach 

rodzajów działalności: 

Dział Nazwa działu  Plan Wykonanie  % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 219 978,02 220 323,86 100,16% 

020 Leśnictwo 1 500,00 957,00 63,80% 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 

wodę 

998 962,00 998 962,00 100,00% 

600 Transport i łączność 1 029 669,59 568 089,03 55,17% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 254 971,10 132 051,25 51,79% 

710 Działalność usługowa 29 966,20 29 966,20 100,00% 

750 Administracja publiczna 143 470,58 111 796,98 77,92% 

751 Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

111 121,00 110 770,99 99,69% 

752 Obrona narodowa 1 200,00 1 200,00 100,00% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 111,00 4 078,38 99,21% 

Rekompensata na sfinansowanie strat z tytułu 

utraconych przychodów

43,64%

Dotacja na realizację 

zadania w zakresie 

zimowego utrzymania dróg
33,76%

Organizacja szkoleń i 

warsztatów w Domu 

Kultury w Przecławiu
15,05%

Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku 

komunalnego w Białym Borze

7,55%

Na realizację projektu 

"Proszą dzieci - nie pal 

śmieci" z Fundacji PZU
34,71%

Na zadanie "Usuwanie 

wyrobów zawierających 

azbest" - środki z 
NFOŚiGW

65,29%
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756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

11 144 069,96 11 064 602,99 99,29% 

758 Różne rozliczenia 21 350 234,59 22 450 906,84 105,16% 

801 Oświata i wychowanie 1 958 659,83 2 679 196,27 136,79% 

852 Pomoc społeczna 849 941,65 773 356,70 90,99% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 56 269,00 54 974,41 97,70% 

855 Rodzina 24 439 374,89 24 265 443,36 99,29% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 369 051,73 4 378 190,39 100,21% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 83 171,00 22 525,00 27,08% 

926 Kultura fizyczna 98 207,00 19 140,00 19,49% 

RAZEM 67 143 929,14 67 886 531,65 101,11% 

 

 

Z przedstawionych powyżej tabel i wykresów jasno wynika, iż największe wpływy środków 

finansowych do budżetu w 2020 r. gmina Przecław osiągnęła w ramach działu: 

 „Rodzina”, w tym środków przekazanych na wypłatę świadczeń 500+, świadczeń 

rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, programu Dobry Start, a także dotacji  

z programu MALUCH Plus na zadanie „Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania z budynku oświaty na żłobek wraz z wewnętrznymi instalacjami 

i zagospodarowaniem terenu”, 

 „Różne rozliczenia”, w których uwzględniane są przede wszystkim otrzymane 

subwencje, 

 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związane z ich poborem” –są to 

pozyskiwane przez gminy wpływy z podatków, opłat i udziałów w podatkach 

dochodowych oraz pozostałych należności, 

Rolnictwo i łowiectwo

0,32%
Leśnictwo

0,00%

Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę
1,47%

Transport i łączność

0,84%

Gospodarka mieszkaniowa

0,19%Działalność usługowa

0,04%

Administracja publiczna

0,16%

Urząd naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0,16%

Obrona narodowa

0,00%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa

0,01%

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem

16,30%

Różne rozliczenia

33,07%

Oświata i wychowanie

3,95%
Pomoc społeczna

1,14%

Edukacyjna opieka 

wychowawcza

0,08%

Rodzina

35,74%

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska

6,45%

Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego

0,03%

Kultura fizyczna

0,03%
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 „Gospodarka komunalna i ochrony środowiska” na którą składają się dotacje na 

„Poprawę gospodarki wodno -ściekowej poprzez wymianę urządzeń w stacji 

uzdatniania wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją oraz budowę kanalizacji 

tłocznej Tuszyma -Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej 

w Tuszymie etap I”, czy chociażby wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

 1.2. Wydatki gminy  

 

Planowanie i realizacja wydatków to najtrudniejsze elementy konstrukcji i wykonania 

budżetu gminy. W trakcie planowania główna trudność polega na wyborze optymalnej alokacji 

środków spośród wszystkich zgłaszanych potrzeb. W toku przygotowania budżetu dokonać 

należy ważnych decyzji ekonomicznych, gdyż liczne potrzeby konkurują o ograniczone środki 

na ich realizację. Wydatki z kolei muszą zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie gminy oraz 

zapewnić realizację obligatoryjnych i fakultatywnych zadań społecznych i gospodarczych, 

mających na celu zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Według projektu budżetu gminy 

Przecław zaplanowane wydatki na 2020 r. kształtowały się na poziomie 66 759 478,71 zł,  

w tym: 

 

Po dokonaniu zmian budżetowych na 

koniec 2020 r. struktura wydatków 

zmieniła się o 1,18 punktu 

procentowego na rzecz wydatków 

majątkowych, które ostatecznie 

zrealizowano w kwocie 9 701 920,83 

zł, zaś wydatki bieżące w wysokości 

56 578 063,29 zł. Cały budżet po 

stronie wydatkowej wykonano na 

poziomie 91,02%. 

Zarówno plan wydatków określonych 

w uchwale budżetowej, łączne kwoty dokonanych w trakcie roku zmian, jak również ich 

realizację przedstawia poniższa tabela:  

Wydatki bieżące 

57 183 199,57 zł

85,66%

Wydatki majątkowe

9 576 279,14 zł

14,34%

przeznaczone na 

finansowanie

inwestycji oraz zakupów 

inwestycyjnych, wskazują na 

prowadzoną politykę 

prorozwojową

związane z funkcjonowaniem

gminy i jej jednostek 

organizacyjnych w

tym na: wydatki rzeczowe, 

dotacje, świadczenia

na rzecz osób fizycznych, 

obsługę

długu Gminy

Wydatki budżetowe: 
Plan po zmianach Zmiana Wykonanie 

(w zł) (w %) (w zł) (w %) (w zł) (w %) 

wydatki bieżące 61 518 529,01 84,48% 4 335 329,44 7,58% 56 578 063,29 91,97% 

wydatki majątkowe 11 301 587,22 15,52% 1 725 308,08 18,02% 9 701 920,83 85,85% 

wydatki ogółem 72 820 116,23 100,00% 6 060 637,52 9,08% 66 279 984,12 91,02% 

57 183 199,57 zł

61 518 529,01 zł

56 578 063,29 zł

9 576 279,14 zł
11 301 587,22 zł

9 701 920,83 zł

0,00 zł

10 000 000,00 zł

20 000 000,00 zł

30 000 000,00 zł

40 000 000,00 zł

50 000 000,00 zł

60 000 000,00 zł

70 000 000,00 zł

80 000 000,00 zł

Plan Po zmianach  Wykonanie

wydatki bieżące wydatki majątkowe
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Wydatki zarówno w zakresie ich planu, jak i wykonania ujęte zostały według następujących 

działów klasyfikacji budżetowej, będącej najprostszym ich układem, odnoszącym się 

bezpośrednio do zapisów budżetu: 

Struktura zrealizowanych przez gminę Przecław wydatków w 2020 roku wygląda następująco: 

 

Rolnictwo i łowiectwo

0,36%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę

2,12%

Transport i łączność

4,40%

Gospodarka mieszkaniowa

1,85%

Działalność usługowa

0,24%

Administracja publiczna

7,42%

Urząd naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0,17%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa

1,04%Obsługa długu publicznego

0,41%

Oświata i wychowanie

29,03%

Ochrona zdrowia

0,23%
Pomoc społeczna

2,41%
Edukacyjna opieka 

wychowawcza

0,65%

Rodzina

40,87%

Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska

8,80%

Dział  Nazwa działu   Plan Wykonanie % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 228 478,02 227 692,56 99,66% 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 

1 373 802,00 1 355 800,71 98,69% 

600 Transport i łączność 3 772 794,86 2 823 220,68 74,83% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 434 219,41 1 183 612,73 82,53% 

710 Działalność usługowa 179 466,20 152 300,65 84,86% 

750 Administracja publiczna 5 158 382,28 4 755 129,57 92,18% 

751 Urząd naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

111 122,00 110 771,05 99,68% 

752 Obrona narodowa 1 200,00 1 200,00 100,00% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

717 145,40 667 136,26 93,03% 

757 Obsługa długu publicznego 450 000,00 263 048,56 58,46% 

758 Różne rozliczenia 106 735,40 0,00 0,00% 

801 Oświata i wychowanie 21 836 639,00 18 606 187,40 85,21% 

851 Ochrona zdrowia 201 793,65 147 658,88 73,17% 

852 Pomoc społeczna 1 676 693,63 1 544 378,25 92,11% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 470 370,47 418 610,66 89,00% 

855 Rodzina 26 426 844,33 26 192 591,95 99,11% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

6 305 312,04 5 642 568,59 89,49% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 871 785,30 1 816 894,67 97,07% 

926 Kultura fizyczna 497 332,24 371 180,95 74,63% 

RAZEM 72 820 116,23 66 279 984,12 91,02% 
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Największe kwotowo wydatki zostały w 2020 r. poniesione na zadania wykonywane w ramach 

następujących działów: 

 „Rodzina” -m.in. na wypłatę świadczeń 500+, świadczeń rodzinnych, czy funduszu 

alimentacyjnego, jak również realizację zadania pn. „Przebudowa budynku szkoły wraz 

ze zmianą sposobu użytkowania z budynku oświaty na żłobek wraz z wewnętrznymi 

instalacjami i zagospodarowaniem terenu”, 

 „Oświata i wychowanie” –to wszelkie wydatki związane z działalnością placówek 

oświatowych, doszkalaniem i dokształcaniem nauczycieli, działalnością stołówek 

szkolnych i przedszkolnych, czy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy, w tym również zwiększenie liczby miejsc wychowania 

przedszkolnego w Przecławiu i Dobryninie, 

 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w ramach której zrealizowano 

„Poprawę gospodarki wodno -ściekowej poprzez wymianę urządzeń w stacji 

uzdatniania wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją oraz budowę kanalizacji 

tłocznej Tuszyma -Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej 

w Tuszymie etap I”, „Budowę kanalizacji w miejscowości Przecław ul. 3 Maja  

i Podlesie -projekt”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuszymie -aktualizacja 

dokumentacji kosztorysowej”, budowę oświetlenia przy drogach, uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych w miejscowości Rzemień, a także pokryto koszty funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Szczególne znaczenie dla gmin mają wydatki majątkowe, nazywane również inwestycyjnymi. 

Ich wielkość, jak i struktura w wydatkach ogółem ma wielkie znaczenie z punktu widzenia 

rozwoju gminy, powiększania jej majątku, a także zaspokajania –najbardziej kosztochłonnych 

potrzeb mieszkańców (m.in. budowania infrastruktury drogowej, oświetleniowej, czy 

kanalizacyjnej, bądź budowy, przebudowy lub modernizacji nieruchomości komunalnych). 

Należy zaznaczyć, że wielkość wydatków majątkowych zależy nie tylko od pozyskanych 

dotacji na ich realizację, ale przede wszystkim od poziomu dochodów własnych i możliwości 

pokrycia tymi dochodami zaciągniętych zobowiązań inwestycyjnych, gdyż współfinansowane 

z dotacji zadania majątkowe wymagają wkładu własnego gminy. Poniżej przedstawiono 

wszystkie zadania majątkowe zrealizowane przez gminę Przecław w 2020 r.: 

Lp. Nazwa zadania majątkowego 
Wartość 

(w zł) 

1. 

Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem wolnostojącym o 

poj. 150 m3 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, likwidacją stacji podnoszenia 

ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz budową instalacji fotowoltaicznej do 50 KW 

(dotacja z budżetu państwa 998 962,00 zł + wkład własny gminy 356 838,71 zł) 

1 355 800,71 

2. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa polegająca na budowie 

chodnika w km 0+003- km 0+325 i w km 0+366 km1+535 w miejscowości Tuszyma Powiat 

Mielecki 

56 580,00 

3. Przebudowa ul. Zielonej w miejscowości Przecław wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Antracytową 22 066,20 

4. 

Przebudowa dróg gminnych (budżet gminy 169 093,32 zł + FS Biały Bór 39000,00 zł + FS 

Dobrynin 23 555,77 zł + FS Łączki Brzeskie 34 352,98 zł + FS Podole 39 000,00 zł + FS 

Rzemień 30 000,00 zł + FS Tuszyma 70 000,00 zł + FS Wylów 21 627,76 zł + Budżet 

Obywatelski Tuszymy 87 069,78 zł)  

513 699,61 

5. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515R od ronda do przejazdu kolejowego - projekt 12 115,50 

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wylów na dz. nr ew. 433 - (dofinansowanie z RFIL) 102 574,87 
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7. 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełków na dz.nr ew.gr. 249, 173 (dofinansowanie z 

RFIL) 
102 560,84 

8. 
Utworzenie miejsc parkingowych w pobliżu Przedszkola w Przecławiu - Budżet Obywatelski 

Przecław 
21 676,29 

9. 
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Błonie dz. nr ewid. 

880, 885, 886, Łączki Brzeskie dz. o nr. ewid 1072, Wylów dz. o nr ewid. 433 
78 634,51 

10. Modernizacja gminnych mieszkań (instalacja hydrauliczna i instalacje elektryczne) 36 100,50 

11. Przebudowa II piętra budynku komunalnego przy ul. Rynek 8 910 680,30 

12. Zakup gruntów 26 748,00 

13. 
Przebudowa, rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Przecławiu - dostosowanie dla potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami 
12 100,00 

14. Wpłata na "Fundusz Wsparcia Policji" na zakup samochodu dla jednostki w Przecławiu 25 000,00 

15. Dotacja dla OSP Przecław na wkład własny do zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej 4 000,00 

16. Dotacja dla OSP Kiełków na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 300 000,00 

17. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa o nowe klasy lekcyjne w SP Łączkach Brzeskich 3 444,00 

18. Ułożenie kostki brukowej przy Sali gimnastycznej SP w Dobryninie (FS Dobrynin) 7 951,00 

19. 
Zakup urządzenia zabawowego na ogólnodostępny plac zabaw przy ZS- Przedszkolnym w 

Tuszymie (FS Tuszyma) 
700 

20. 
Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym przy SP w Rzemieniu -

Etap II (FS Rzemień)  
7 620,00 

21. "Program Stołówki Szkolne" wkład własny 50 000,00 

22. 
Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu i Dobryninie (dotacja 

celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich) 
36 000,00 

23. 
Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu na dofinansowanie zakupu "Aparatu do 

hemodializy" 
16 000,00 

24. 
Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym przy SP w Rzemieniu- 

Etap II 
17 380,00 

25. Budowa placu zabaw w Przecławiu ul. Zielona 22 320,00 

26. Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym w Podolu 27 560,38 

27. 

Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku oświaty na żłobek 

wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu (dotacja celowa z programu 

MALUCH Plus 1 275 895,50 zł + wkład własny 1 613 792,78 zł) 

2 889 688,28 

28. 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji 

Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją oraz budowę kanalizacji tłocznej 

Tuszyma Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie Etap 

I (dotacja celowa z budżetu państwa 1 857 291,00 zł + wkład własny 473 628,22 zł) 

2 330 919,22 

29. Budowa kanalizacji w miejscowości Przecław ul. 3-go Maja i Podlesie - projekt 29 669,50 

30. Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuszymie – aktualizacja dokumentacji kosztorysowej 5 000,00 

31. 

Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach  (budżet gminy 20 113,45 zł + FS Błonie 5 000,00 zł 

+ FS Kiełków 15 000,00 zł + FS Łączki Brzeskie 19 000,00 zł + FS Rzemień 1 949,55 zł + FS 

Wylów 4 000,00 zł + FS Zaborcze 4 000,00 zł + Budżet Osiedle Zamkowe 15 000,00 zł) 

84 063,00 

32. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Rzemień 102 375,00 

33. 
Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym w Przecławiu (Budżet 

Osiedle Wenecja) 
19 500,00 

34. Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Błonie 53 311,94 

35. Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Błonie (FS Błonie) 60 000,00 

36. Budowa altany ogrodowej obok SDK w Kiełkowie (FS Kiełków) 34 500,00 

37. Budowa ogrodzenia SDK w Kiełkowie - etap I (FS Kiełków) 7 579,20 

38. 
Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne 

(biblioteka i świetlica) PROW 
122 000,00 

39. 
Zakup elementów do sceny modułowej do działalności kulturalnej dla sołectwa Tuszyma (FS 

Tuszyma)  
9 000,00 

40. Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu przy SDK w Kiełkowie 700,00 

41. Ułożenie kostki brukowej przy altanie w sołectwie Dobrynin (FS Dobrynin) 7 200,00 

42. 
Wykonanie monitoringu na ogólnodostępnym placu zabaw w Łączkach Brzeskich (FS Łączki 

Brzeskie) 
1 198,61 
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43. 
Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu przy świetlicy wiejskiej w Zaborczu 

(FS Zaborcze) 
6 300,00 

44. Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Zaborcze (FS Zaborcze) 8 500,00 

45. Budowa Parku Rekreacyjno -Sportowego w Przecławiu - I etap 12 054,00 

46. 
Budowa toru rowerowego typu pumptrack - bieżni do rekreacji oraz elementów małej 

architektury w Przecławiu 
149 049,37 

RAZEM wydatki majątkowe 9 701 920,83 

W zrealizowanych wydatkach inwestycyjnych największy udział miały następujące zadania: 

 „Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku oświaty 

na żłobek wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu”, którego 

łączny koszt wyniósł blisko 30% wydatków majątkowych ogółem, 

 „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń 

w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją oraz budowę 

kanalizacji tłocznej Tuszyma Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji 

sanitarnej w Tuszymie Etap I” -stanowiące ponad 24% wydatków majątkowych 

ogółem, 

 „Budowę kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem 

wolnostojącym o poj. 150 m3 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, likwidacją 

stacji podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz budową instalacji 

fotowoltaicznej do 50 KW” -ok. 14% wydatków majątkowych ogółem. 

Wskazać należy, że wśród 46 wyodrębnionych powyżej zadań inwestycyjnych znalazło się  

15 działań, które współfinansowane zostały w ramach funduszy sołeckich i budżetów 

obywatelskich, o przeznaczeniu których decydowali sami mieszkańcy poszczególnych 

miejscowości gminy Przecław. 

Łączna wysokość środków oddanych do dyspozycji mieszkańcom gminy Przecław w ramach 

funduszy sołeckich w 2020 r. stanowiła trzykrotność kwot podstawowych i wyniosła  

768 888,04 zł, przy czym zrealizowano łącznie 95,16% wydzielonego funduszu. Istotny jest 

fakt, że zdecydowanie większą część zadań, bo 62,47%, stanowiły wydatki inwestycyjne,  

a wydatki bieżące jedynie 37,53%.  

 

Dla poszczególnych miejscowości struktura wydatków bieżących i majątkowych 

wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawiała się w następujący sposób: 
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Miejscowości Biały Bór, Błonie, Dobrynin, Kiełków, Łączki Brzeskie, Podole i Rzemień 

dysponowały kwotami w wysokości 81 779,20 zł, miejscowość Tuszyma kwotą 122 668,80 zł, 

Wylów -37 127,76 zł, zaś Zaborcze kwotą 36 637,08 zł.  

Z kolei w ramach budżetów obywatelskich miasta Przecław i miejscowości Tuszyma „oddano” 

mieszkańcom do dyspozycji po 100 000,00 zł, a w ramach budżetów obywatelskich osiedli po 

25 000,00 zł. Po przeprowadzonych głosowaniach nad zaakceptowanymi zadaniami budżet 

obywatelski Tuszymy wykonano w kwocie 87 069,78 zł (tj. w 87,07%), budżet obywatelski 

Przecławia w kwocie 84 394,58 zł (tj. 99,57% wartości zadań przyjętych do realizacji). 

Natomiast Zarząd Osiedla Wenecja wydatkował kwotę 23 722,60 zł (94,89%), a Zarząd 

Osiedla Zamkowe 24 242,44 zł (96,97%).   

Struktura wykonanych budżetów – z podziałem na zadania bieżące i majątkowe prezentuje się 

w następujący sposób: 

 

 

Z budżetu gminy udzielane są również dotacje jednostkom budżetowym gminy, organizacjom 

pozarządowym realizującym zadania publiczne, czy innym jednostkom należącym do sektora 

finansów publicznych w ramach porozumień, bądź pomocy na współfinansowanie zadań, 

leżących we wspólnym interesie tych jednostek. Na poniższym diagramie przedstawiono 

rodzaje dotacji, a także podmioty, którym przekazano środki finansowe w analizowanym roku 

budżetowym: 

41 534,38 zł

15 779,20 zł
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Na uwagę zasługuje również stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej według stanu na dzień 31.12.2020 r.:  

 

Wszystkie powyżej przedstawione zadania zostały zakończone w roku 2020. Zaznaczyć należy 

jednak, że budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Tuszyma będzie 

wieloetapowa, a prezentowane powyżej przedsięwzięcie dotyczy jej I etapu.  

 

 1.3. Zrównoważenie budżetu  

         Jedną z najważniejszych zasad wykorzystywanych przy opracowaniu budżetu gminy jest 

zasada równowagi budżetowej. W praktyce niemal zawsze mają miejsce odchylenia od stanu 

równowagi, co przekłada się na wystąpienie nadwyżki, bądź deficytu budżetowego. Dodatnia 

różnica między dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi, ustalona dla okresu 

Dotacje udzielone

1 954 289,58 zł

na zadania bieżące

1 634 289,58 zł

dotacje podmiotowe

1 330 759,58 zł

dla podmiotów 
należących do 

sektora 
finansów 

publicznych

Dom Kulury 
w 

Przecławiu

945 500 zł

Gminna 
Biblioteka 
Publiczna

357 400 zł 

dla podmiotów 
nienależących

do sektora 
finansów 

publicznych

jednostki OSP

27 859,58 zł

dotacje celowe

303 530,00 zł

dla podmiotów 
należących do 

sektora 
finansów 

publicznych

Powiat 
Mielecki

3 832 zł

Gmina 
Miejska 
Mielec

196 198 zł

Powiat 
Mielecki

10 000 zł

dla podmiotów 
nienależących do 
sektora finansów 

publicznych

organizacje 
pozarządowe 

3 500 zł

kluby 
sportowe

90 000 zł

na zadania majątkowe

320 000,00 zł

dotacje celowe

320 000,00 zł 

dla podmiotów 
nienależących do 
sektora finansów 

publicznych

OSP 
Przecław

4 000 zł

OSP 
Kiełków

300 000 zł

dla innych 
jednostek 

sektora  
finansów 

publicznych

Szpital 
Specjalistyczny 

w Mielcu

16 000 zł

Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Łączkach 
Brzeskich (łączne nakłady 218 898,18 zł)

wydatki w roku 2020 122 471,98 zł 

Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku oświaty na żłobek 
wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu -Poprawa standardów 
funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3
(łączne nakłady 3 244 539,57 zł)
wydatki w roku 2020 2 936 702,57 zł

Poprawa gospodarki wodno -ściekowej w Gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji 
Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją oraz budową kanalizacji tłocznej 
Tuszyma -Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie -etap I  
(łączne nakłady 2 597 040,47 zł)
wydatki w roku 2020 2 330 919,22 zł

dofinansowanie 

działalności na 

zadania bieżące 

przygotowanie 

do działań 

ratowniczych 

lokalny 

transport 

zbiorowy 

wypożyczalnia 

sprzętu 

rehabilitacyjnego 

powiatowe 

przewozy 

autobusowe 

szerzenie sportu 

i poprawa 

aktywności 

fizycznej 

dofinansowanie 

zakupu sprzętu 

uzbrojenia i techniki 

 

zakup średniego 

samochodu 

pożarniczego 
dofinansowanie 

zakupu aparatu 

do hemodializy  

100,00% 

2019-2020 

100,00% 

2019-2020 

99,91% 

2019-2020 

organizacja 

wypoczynku 

dzieci i 

młodzieży 
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rozliczeniowego stanowi nadwyżkę, zaś ujemna różnica świadczy o wystąpieniu deficytu 

budżetowego.  

Nieodłącznymi elementami zrównoważenia budżetu są przychody i rozchody. Przez 

przychody należy rozumieć środki, które są dodatkowo wprowadzane do budżetu, kiedy 

dochody nie wystarczają na realizację zadań. Mogą pochodzić co do zasady z emisji obligacji 

komunalnych, zaciągniętych kredytów i pożyczek, nadwyżki budżetowej z lat poprzednich oraz 

z przychodów z prywatyzacji majątku jednostki. Rozchody budżetu gminy stanowić może 

natomiast wykup wyemitowanych obligacji, spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek lub 

udzielonych pożyczek. 

W uchwale budżetowej na 2020 r. zaplanowano deficyt budżetowy na kwotę 4 495 281,00 zł, 

przychody w postaci kredytów i pożyczek na kwotę 6 952 017,70 zł, jak również rozchody 

budżetu (tj. na spłaty rat kapitałowych kredytu) w kwocie 2 456 736,70 zł. Ustalono również 

limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9 346 819,38 zł, w tym 

na: 

 pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 

2 500 000,00 zł, 

 na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 4 390 082,68 zł, 

 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 

2 456 736,70 zł. 

Na dzień 31.12.2020 r. natomiast zamiast planowanego deficytu, pojawiła się nadwyżka 

budżetowa, a także zaciągnięto mniejszy kredyt niż zakładano. Rozchody, czyli planowane 

spłaty kredytów i pożyczek zrealizowano w 100%. Wartości te przedstawiają się w następujący 

sposób: 

 

Również na dzień 31.12.2020 r. saldo operacyjne budżetu Gminy Przecław osiągnęło wartość 

dodatnią: 

 

Nadwyżka budżetu gminy 1 606 547,53 zł

Przychody budżetu gminy 3 880 906,09 zł 

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 700 000,00 zł

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłuch 1 180 906,09 zł

Razem 5 487 453,62 zł

Rozchody budżetu gminy 2 456 736,70 zł

- spłata zaciągniętych kredytów 2 275 000,00 zł

- spłata zaciągniętych pożyczek 181 736,70 zł

Razem 2 456 736,70 zł

Dochody bieżące

60 993 956,28 zł
Wydatki bieżące

56 578 063,29 zł
Nadwyżka operacyjna

4 415 892,99 zł



RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2020 25 

 

Saldo operacyjne może przyjąć postać nadwyżki lub deficytu operacyjnego (tj. odpowiednio 

dodatniej, lub ujemnej różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi). Jest to 

wskaźnik obrazujący sytuacje finansową gminy, zdolność do spłaty rat od zaciągniętych 

kredytów, pożyczek czy wyemitowanych obligacji oraz możliwości samodzielnego 

finansowania inwestycji. Czym wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej tym większa jest 

możliwość realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego nowych przedsięwzięć 

majątkowych, zarówno bezpośrednio przeznaczając tą kwotę na inwestycje lub pośrednio 

spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. To najbardziej syntetyczna 

ocena kondycji finansowej samorządu, potencjału inwestycyjnego samorządu oraz zdolności 

kredytowej. Ponadto nadwyżka operacyjna informuje jednocześnie jakimi środkami dysponuje 

gmina Przecław po pokryciu najbardziej podstawowych potrzeb bieżących. Niezmiernie istotne 

jest to, że można ją przeznaczyć na przykład na inwestycje, bądź spłatę zadłużenia. 

 

Kształtowanie się długu i obciążeń budżetu z tytułu spłaty zadłużenia w 2020 r. w porównaniu 

do lat ubiegłych prezentuje się z kolei w następujący sposób: 
 

na koniec 

2015 r. 

na koniec 

2016 r. 

na koniec 

2017 r. 

na koniec 

2018 r. 

na koniec 

2019 r. 

na koniec 

2020 r. 

Łączna kwota 

długu w 

stosunku do 

wykonanych 

dochodów 

gminy 

Przecław 

11 904 834,00 15 997 154,00 15 968 900,70 18 192 843,71 15 079 570,70 15 322 834,00 

35,42% 38,28% 30,39% 32,10% 23,96% 22,57% 

Obciążenie 

budżetu z 

tytułu spłat 

wcześniej 

zaciągniętego 

zadłużenia w 

stosunku do 

planowanych 

dochodów 

6,56% 5,33% 9,23% 5,36% 4,86% 3,66% 

 

 
Z przedstawionych danych wynika, że łączna kwota długu w 2020 r. wzrosła o 243 263,30 zł 

(tj. o 1,61%) w porównaniu do 2019 r., niemniej jednak stosunek długu do wykonanych 

dochodów budżetowych w 2020 r. (22,57%) wskazuje, że realny poziom zadłużenia gminy 
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Obciążenie budżetu z tytułu spłat wcześniej zaciągniętego zadłużenia w stosunku do
planowanych dochodów
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spada. Potwierdza to również malejąca relacja spłat zadłużenia w poszczególnych latach do 

planowanych dochodów. 

2. Polityka podatkowa 

 

Podatki lokalne są jednym z podstawowych dochodów własnych gminy Przecław  

i świadczą o poziomie jej samodzielności 

finansowej. Zarówno projekt uchwał 

podatkowych przedstawiony przez Burmistrza, 

jak i ich ostateczny kształt przyjęty w drodze 

stosownych uchwał przez Radę Miejską w 

Przecławiu wskazuje, że przyjęta polityka 

podatkowa gminy Przecław ma na celu 

utrzymanie stawek podatkowych na poziomie lat ubiegłych (obowiązujących od 2016 r.). 

Oczywiście samo założenie niepodwyższania zobowiązań podatkowych nie jest wystarczające. 

Poprzedza je dokładna analiza stawek maksymalnych, dochodów utraconych w wyniku 

planowanego obniżenia stawek podatkowych i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych, a w 

końcu oszacowanie wysokości dochodów, które zasilą budżet w kolejnym roku budżetowym. 

Wszystkie te elementy określone dla poszczególnych rodzajów podatków i przedmiotów 

opodatkowania pozwalają zoptymalizować zarówno poziom obciążeń podatkowych 

mieszkańców, wpływy do budżetu gminy oraz wynikający z nich poziom sfinansowania zadań 

publicznych, jak również potrzeb społeczności lokalnej. W 2020 r. wpływy podatkowe z tytułu 

podatków lokalnych stanowiły jedynie 4,74% dochodów budżetowych ogółem i jednocześnie 

mniej niż połowę dochodów własnych. 

Rada Miejska w Przecławiu w 2020 r. korzystając z posiadanych ustawowych uprawnień 

obniżyła określone (maksymalne) stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatki 

od środków transportowych. Średnia stawek podatku od nieruchomości obowiązująca na 

terenie gminy Przecław w 2020 r. wynosiła 60,69% stawek maksymalnych, określonych przez 

Ministra Finansów, tj. o 1,14 punktu procentowego mniej niż w 2019 r., co stanowi o wzroście 

preferencji podatkowych dla podatników Gminy Przecław. Poszczególne rodzaje stawek tego 

podatku kształtowały się natomiast w następujący sposób: 

dochody budżetowe 
ogółem

dochody własne 
ogółem

podatki lokalne 
ogółem 

• 67 143 929,14 zł

• 100,00%

• 7 178 890,45 zł

• 10,69%

• 3 185 367,22 zł

• 4,74%
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W przypadku podatku rolnego, podstawą opodatkowania gruntów będących użytkami rolnymi, 

jest średnia cena żyta określana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dla tego 

rodzaju podatku wyróżniamy tylko dwie stawki: 

 dla gruntów gospodarstw rolnych, 

 dla gruntów pozostałych (tj. użytków rolnych niestanowiących gospodarstw rolnych). 

Obniżenie średniej ceny skupu żyta z 58,46 zł/q do 45,00 zł/q skutkowało zastosowaniem 

następujących stawek podatku rolnego w 2020 r.:  

 
W przypadku podatku leśnego Rada Miejska w Przecławiu nie podjęła uchwały, która 

obniżałaby średnią cenę skupu drewna. Wynika to głównie z niskiej wysokości podatku leśnego 

oraz zwolnień ustawowych lasów w wieku do 40 lat. W 2020 r. stawka podatku leśnego, 

0,95

4,80

0,50

3,15

0,81

23,90

11,18

4,87

8,05

2%
0,70

4,54

0,20
1,00

0,38

15,00

8,00

4,00

1,50

2%
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

stawka max na 2020 r. stawka obowiązująca w gminie Przecław w 2020 r.

0,00 zł

50,00 zł

100,00 zł

150,00 zł

200,00 zł

250,00 zł

300,00 zł

dla gruntów gospodarstw rolnych (od
1 ha przeliczeniowego)

dla gruntów pozostałych (od 1 ha
fizycznego)

146,15

292,30

112,50

225,00

stawka max stawka obowiązująca w gminie Przecław w 2020 r.



RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2020 28 

 

obliczana jako równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna i średniej ceny jego skupu (tj. 196,84 

zł/m3), wynosiła 43,3048 zł od 1 ha lasu. 

O wiele bardziej skomplikowaną i złożoną konstrukcję mają stawki podatku od środków 

transportowych, gdyż przedmiotami opodatkowania są samochody ciężarowe i ciągniki 

siodłowe lub balastowe powyżej 3,5 t, przyczepy lub naczepy powyżej 7 t , a także autobusy. 

Stawki uzależnione są od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu /zespołu pojazdów, liczby 

osi i rodzaju zawieszenia, a w przypadku autobusów od liczby miejsc do siedzenia poza 

miejscem kierowcy. Ich wysokość ograniczana jest nie tylko przez stawki maksymalne, ale dla 

części z nich również przez stawki minimalne. Obniżenie 

stawek podatkowych do poziomu  

z lat ubiegłych oraz wprowadzenie zwolnienia dla 

autobusów służących wyłącznie do systematycznego 

przewozu dzieci i młodzieży do szkół  

i placówek oświatowych wykonywanego na terenie 

gminy Przecław 

spowodowało, że 

wpływy z tytułu 

podatku od środków 

transportowych, które 

powinny zasilić budżet stanowiły 48,64% wpływów 

możliwych do uzyskania z tego tytułu w 2020 r.  

Łącznym skutkiem obniżeń górnych stawek w zakresie 

powyżej przedstawionych rodzajów podatków lokalnych 

było przyznanie preferencji podatkowych podatnikom gminy Przecław w wysokości 

2 375 118,00 zł (tj. o 153 021,00 zł więcej niż w 2019 r.). Ponadto, działając w zakresie swych 

kompetencji Rada Miejska w Przecławiu wprowadziła zwolnienia przedmiotowe w podatku od 

nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych skutkujące kolejnym 

zmniejszeniem wpływów do budżetu w wysokości 782 573,00 zł. Łącznie przyznane 

preferencje przez organ stanowiący wyniosły 3 157 691,00 zł. Do budżetu gminy Przecław  

w 2020 r. powinno z kolei wpłynąć 3 480 236,00 zł, stanowiące 52,43% dochodów możliwych 

do uzyskania bez zastosowania powyżej zaprezentowanych instrumentów lokalnej polityki 

fiskalnej.  

Wpływy podatkowe można przedstawić według wielu różnych klasyfikacji. Łączne dochody 

podatkowe, które wpłynęły do budżetu gminy Przecław w 2020 r. (po korekcie przeksięgowań 

i pomniejszeniu o zwroty nadpłat, czy udzielonych umorzeń) wyniosły łącznie 3 185 367,22 zł, 

z czego od osób fizycznych 1 672 656,83 zł, a od osób prawnych 1 512 710,39 zł. Strukturę tak 

wyszczególnionych wpływów podatkowych -według źródła ich pochodzenia tj. od osób 

fizycznych i prawnych przedstawia umieszczony obok wykres.  

Istotną klasyfikacją dochodów podatkowych jest również rodzaj należności podatkowych, 

których dotyczą. Największy udział w niniejszych dochodach ma podatek od nieruchomości 

(74,63% wszystkich wpływów), zdecydowanie mniejszy –podatek rolny (15,52%), zaś 

52,51%

47,49%
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podobne, bo kształtujące się na poziomie niespełna 5% -wpływy z podatku od środków 

transportowych i podatku leśnego.  

 

Warte przedstawienia jest również 

wyodrębnienie w powyżej 

wskazanych rodzajach podatków 

wpływów pochodzących od osób 

fizycznych i osób prawnych. 

Dzięki takiemu podziałowi 

dostrzec można, że w 2020 r. 

zdecydowana większość wpływów 

z podatku rolnego pochodzi od 

osób fizycznych, a z podatku 

leśnego od osób prawnych. 

Wpływy podatkowe od osób 

prawnych w ponad 81% stanowią podatek od nieruchomości, natomiast ich struktura  

w przypadku osób fizycznych jest bardziej zróżnicowana. Niemniej jednak wśród wpływów od 

osób fizycznych również wiodącą kategorią dochodu jest podatek od nieruchomości (ponad 

68%). 

Największe wpływy podatkowe do budżetu gminy od osób fizycznych w zakresie łącznych 

zobowiązań pieniężnych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego (z wyłączeniem 

podatku od środków transportowych), wpłynęło z miejscowości Tuszyma (28,16%), zaś 

najmniejsze z Wylowa (1,37 %) oraz Zaborcza (2,24 %), co ma swoje odzwierciedlenie w ilości 

mieszkańców zamieszkujących daną miejscowość. 

2 377 132,16 zł 

74,63 %
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158542,11 zł
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Podatnicy podatków lokalnych, należnych gminie Przecław mają kilka możliwości zapłaty 

podatku. Prócz przelewu internetowego oraz tradycyjnego przekazu pocztowego Rada Miejska 

w Przecławiu, w drodze uchwały, na wniosek Burmistrza, określiła inkasentów dla każdej  

z miejscowości, wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. W 2020 r. 

wpłaty podatków lokalnych w drodze inkasa, z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa oraz 

obowiązujące obostrzenia sanitarne z nim związane, stanowiły 14,82% wszystkich 

otrzymanych dochodów podatkowych, tj. o 1,46 punktu procentowego mniej, niż w roku 

poprzednim.  

Zaznaczyć należy, że Burmistrzowi, który jest organem podatkowym przysługuje ustawowe 

uprawnienie do udzielania na wniosek 

podatnika, ulg podatkowych w postaci 

umorzeń zaległości podatkowych, 

odroczenia terminu płatności lub rozłożenia 

na raty, w przypadku wystąpienia przesłanki 

„ważnego interesu podatnika” lub „interesu 

publicznego”. W 2020 r. do Burmistrza 

wpłynęło 50 wniosków o zastosowanie ulg 

podatkowych (tj. umorzenia zaległości 

podatkowych, rozłożenia na raty lub 

odroczenia terminu płatności). Od osób 

fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej 14, zaś w 36 przypadkach 

wnioskodawcami byli przedsiębiorcy, czyli 

podmioty posiadające wpis do rejestru 

przedsiębiorców w KRS oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, posiadające 

wpis do CEIDG. Wzrost liczby podań o zastosowanie ulg podatkowych o ponad 51,51%  

w porównaniu do roku 2019, spowodowany był w większości przypadków trudną sytuacją 

finansową i ekonomiczną, w jakiej znaleźli się podatnicy w związku z wystąpieniem pandemii 

wywołanej wirusem Sars-CoV-2. Liczne obostrzenia, w tym zakazy wykonywania działalności 

gospodarczej przez poszczególne branże, postawiły przedsiębiorców w trudnym położeniu.  
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Po przeprowadzonej analizie załączanych dokumentów księgowych i finansowych, a także 

weryfikacji przywoływanych przez wnioskodawców argumentów, każde z podań rozpatrywane 

było indywidualnie. Zatem przyznane w 2020 r. ulgi w postaci umorzeń zaległości 

podatkowych, odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, jak również rozłożeń na raty 

podatku kształtowały się w łącznej wysokości 69 796,50 zł. W pięciu przypadkach decyzje 

pozytywne -umarzające zaległości podatkowe -doręczone zostały w 2021 r. 

W 2020 r. w stosunku do osób fizycznych nie dotrzymujących terminów płatności wystawiono 

łącznie 806  szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 218 333,58 zł, zaś w stosunku do osób 

prawnych 50 szt. upomnień na łączną kwotę 164 320,85 zł. Z uwagi na sytuację pandemiczną 

na terenie gminy Przecław, wywołaną wirusem Sars-Cov-2, nie wysyłano upomnień na 

zaległości podatkowe powstałe w I kwartale 2020 r. Objęto je postępowaniem upominawczym 

w późniejszym okresie. Po kolejnych ratach upomnienia generowane były systematycznie, po 

upływie ustawowego terminu płatności każdej raty. Na zaległości podatkowe podatników, 

którzy pomimo prawidłowego doręczenia upomnień uchylali się od obowiązku zapłaty podatku 

zostały sporządzone i skierowane do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych tytuły 

wykonawcze, w celu przymusowego wyegzekwowania należności. Na osoby fizyczne w roku 

2020 wystawiono łącznie 210 szt. tytułów wykonawczych, zaś na osoby prawne 30 szt.  

W analizowanym okresie poborcy skarbowi i komornicy sądowi pobrali od dłużników łącznie 

kwotę 37 771,69 zł, na którą składały się należności główne w wysokości 34 064,54 zł, odsetki 

za zwłokę w wysokości 2 338,35 zł oraz koszty upomnień w kwocie 1 368,80 zł. 

Ściągalność zaległości podatkowych w gminie Przecław kształtuje się na wysokim poziomie. 

Nie mniej jednak w 2020 r. poziom zaległości podatkowych wzrósł o ponad 2 punkty 

procentowe w porównaniu do 2019 r. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości podatkowe wynosiły 

307 692,49 zł, co stanowi 8,84% należności z tytułu podatków lokalnych ogółem. 

Rodzaj podatku Zaległości na 

dzień 31.12.2020 

r. 

Ilość pozycji 

z zaległościami 

% zaległości podatkowych 

do należności ogółem 

Podatek od nieruchomości od os. 

prawnych 

115 668,40 10 8,59% 

Podatek rolny od os. prawnych 4 525,93 3 9,92% 

Podatek leśny od os. prawnych 0,00 - - 

Podatek od śr. transportowych od os. 

prawnych 

1 970,00 1 2,01% 

Podatki lokalne od os. prawnych 122 164,33 14 7,47% 

Podatek od nieruchomości od os. 

fizycznych 

133 853,50 189 10,54% 

Podatek rolny od os. fizycznych 30 064,78 186 6,27% 

Podatek leśny od os. fizycznych 619,61 42 4,13% 

Podatek od śr. transportowych od os. fiz. 20 990,27 4 26,17% 

Podatki lokalne od os. fizycznych 185 528,16 421 10,05% 

Podatki lokalne 307 692,49 435 8,84% 

 

Z kolei nadpłaty, które zaliczone zostały na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych 

wynosiły łącznie 12 824,62 zł. Największy udział w nadpłatach mają wpłaty dokonywane przez 

osoby fizyczne (99,41%).  
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Rodzaj podatku Nadpłaty na dzień 

31.12.2020 r. 

Ilość pozycji 

z nadpłatami 

Podatek od nieruchomości od os. prawnych 56,00 6 

Podatek rolny od os. prawnych 15,60 3 

Podatek leśny od os. prawnych 3,00 1 

Podatek od śr. transportowych od os. prawnych 1,00 1 

Podatki lokalne od os. prawnych 75,60 zł 11 

Podatek od nieruchomości od os. fizycznych 8 751,80 220 

Podatek rolny od os. fizycznych 3 624,06 230 

Podatek leśny od os. fizycznych 373,02 35 

Podatek od śr. transportowych od os. fiz. 0,14 1 

Podatki lokalne od os. fizycznych 12 749,02 zł 486 

Podatki lokalne 12 824,62 zł 497 

Zaległości i nadpłaty podatkowe, dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego  

i podatku leśnego od osób fizycznych w podziale na poszczególne sołectwa gminy 

przedstawiają się w następujący sposób: 

 

 

Zaznaczenia wymaga jednak fakt, że przedstawione zaległości dotyczą miejsc położenia 

poszczególnych przedmiotów opodatkowania, a niekoniecznie wynikają z nieregulowania 

zobowiązań podatkowych przez mieszkańców danych miejscowości gminy Przecław. 
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III. REALIZACJE POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGI, UCHWAŁ RADY 

MIEJSKIEJ I ZADAŃ GMINY 

 
 

W gminie Przecław, aby zadbać o jej prawidłowe funkcjonowanie i  rozwój, 

realizowanych jest wiele polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Miejskiej  

w Przecławiu.  

Strategia Rozwoju Gminy Przecław na lata 2016 - 2026 jest jednym z najważniejszych 

dokumentów, który określa priorytety i cele polityki w zakresie rozwoju gminy. Dokument ten 

stanowi zapis świadomych wyborów mieszkańców gminy pokazując zaplanowaną koncepcję 

jej rozwoju w latach 2016 - 2026.  

Dokument został uchwalony przez Radę Miejską w Przecławiu Nr XV/155/2016  

z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Przecław na lata 

2016-2026.  

Ponadto w 2020 r. kontynuowano realizację Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2016-2022, której celem strategicznym jest poprawa warunków życia 

mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni niedostatkiem, marginalizacją  

i wykluczeniem społecznym, aby w konsekwencji doprowadzić do ich reintegracji społecznej.  

 

W 2020 r. Burmistrz Przecławia w imieniu samorządu  realizował programy: 

 Program Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r., 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Przecław w 2020 r., 

 Program usuwania azbestu z terenu Gminy Przecław na lata 2012 – 2032, 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r., 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przecław na lata 2018- 2020; 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Przecław na lata 2018 – 2020, 

 Lokalny  Program  Rewitalizacji  Gminy Przecław na  lata  2017-2023, 

 Program Stypendialny Gminy Przecław „Wybitny Uczeń”, 

 Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

 

Rada Miejska w Przecławiu podczas sesji podjęła 105 uchwał. Uchwały dotyczyły takich 

kategorii jak: 
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Poniższe punkty przedstawiają jak w 2020 r. przebiegła realizacja zadań gminy (Burmistrza 

Przecławia), nałożonych w szczególności przez polityki, przyjęte programy i strategie oraz 

uchwały Rady Miejskiej.  

1. Inwestycje 

Rok 2020 r. był ciężkim rokiem ze względu na koronawirusa i zmieniającą się 

rzeczywistość. Był to czas wielu wyzwań i trudnych decyzji. Pomimo panującej pandemii 

udało się pozyskać wiele środków ze źródeł zewnętrznych, dzięki którym było możliwe 

urzeczywistnienie wielu planów inwestycyjnych, na które nie byłoby stać budżet gminy. Do 

najważniejszych realizowanych przez gminę inwestycji w 2020 r. należą m.in.: 

- Przebudowa budynku szkoły wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania  

z budynku oświaty na żłobek wraz  

z wewnętrznymi instalacjami  

i zagospodarowaniem terenu. 

Utworzenie żłobka zapewniającego 50 

miejsc dla dzieci jest przedsięwzięciem 

oczekiwanym przez wielu mieszkańców 

gminy, zwłaszcza młodych rodziców 

chcących powrócić na rynek pracy. 

Wartość dofinansowania  

wynosiła 1 275 895,50 zł. Koszt całkowity dotyczący żłobka to 2 930 551,97 zł wraz z robotami 

dodatkowymi, w tym koszty kwalifikowalne: 2 630 325,72 zł.  

6; 6%

40; 60%

12; 11%

5; 5%

2; 2%
3; 3%

9; 8%

7; 7%
2; 2%

38; 40%

Uchwały Rady Miejskiej w Przecławiu podjęte w 2020 r. 

dot. wyrażenia zgody na nieodpłatne

nabycie nieruchomości

dot. wyrażenia zgody na odpłatne

nabycie  nieruchomości

dot. budżetu i zmiany budżetu

dot. zmiany WPF

dot. petycji

dot. środowiska

dot. podatków i opłaty lokalnej

dot.  oświaty



RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2020 35 

 

- Adaptacja pomieszczenia po byłej 

Szkole Podstawowej w Przecławiu na 

potrzebny kulturalne tj. przystosowanie 

ich do potrzeb biblioteki i czytelni. 

Całkowita wartość zadania to 130 803,30 zł,   

dofinansowanie  w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020- 60 646,00 zł. 

 

Budowa kontenerowej stacji 

podnoszenia ciśnienia ze stalowym 

zbiornikiem wolnostojącym o pojemności 

150 m3 wraz z przebudową niezbędnej 

infrastruktury i budowa instalacji 

fotowoltaicznej w Przecławiu na ul. 

Weneckiej o całkowitej wartości zadania 

1 355 800,71 zł, wartość dofinansowania 

to 998 962,00 zł. Jest to nowoczesny 

obiekt, zapewniający dostawy wody dla 

mieszkańców naszej gminy w sposób 

bezpieczny i z odpowiednim ciśnieniem. 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie, 

która wykonana została w ramach inwestycji pn.: 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie 

Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji 

Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej 

termomodernizacją” o wartości 1.376.370,00 zł.  

Całkowita wartość projektu wynosi 2 321 614,27 zł, 

dofinansowanie: 1 857 291,00 zł.  

Budowa toru rowerowego typu 

pumptrack. 120-metrowy tor jest 

doskonałą formą rozrywki dla każdego, 

młodszego oraz starszego rowerzysty, 
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zarówno amatorskiego jak i profesjonalnego. Całkowita wartość zadania wyniosła  

149 049,37 zł. Współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- 74 207,00 zł.  

Remont drogi gminnej 

Tuszyma – Biały Bór. 

Całkowita wartość zadania to 

333 695,40 zł, wartość 

dofinansowania w ramach 

Funduszu Dróg 

Samorządowych to 

250 271,00 zł.  
  

Wykorzystując środki  

z budżetu gminy, funduszy 

sołeckich, budżetu 

obywatelskiego, Funduszu 

Dróg Samorządowych, 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz pozyskanych od Marszałka Władysława 

Ortyla, wykonano około 6 km dróg asfaltowych w miejscowościach: Tuszyma, Wylów, Łączki 

Brzeskie, Rzemień, Podole, Dobrynin, Biały Bór, Błonie, 

Kiełków oraz Przecław. Przygotowano trzy odcinki dróg 

rolnych w konstrukcji kamiennej o długości przekraczającej 

1 km w miejscowościach Błonie, Łączki Brzeskie oraz 

Wylów. Łączna długość dróg wykonanych w roku 2020 

 przekracza 7 km.              

Całkowita wartość inwestycji 

drogowych w 2020 r. wyniosła  

1 131 165,23 zł, a wielkość 

pozyskanych środków to 534 041,22 zł. 
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 1.1. Zrealizowane zadania i przedsięwzięcia 

 

Podnoszenie komfortu życia mieszkańców wymaga ciągłych inwestycji. Poniższa 

tabela ukazuje zestawienie najważniejszych zrealizowanych zadań w gminie Przecław:  

 

Zestawienie najważniejszych zrealizowanych zadań w 2020 r.  

w poszczególnych sołectwach gminy Przecław 

  

Lp. Przecław Wartość brutto 

1 Przebudowa ul. Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Antracytową 22 066,20 zł 

2 
Utworzenie miejsc parkingowych w pobliżu Przedszkola w Przecławiu 

na działce 180/16 (przebudowa drogi na działce 180/16) 
21 676,29 zł 

3 Przebudowa II piętra budynku komunalnego przy ul. Rynek 8 910 680,30 zł 

4 
Zakup i montaż trzech lamp na istniejących słupach w Przecławiu  

(słup Nr 4/V, 5/V oraz na placu zabaw)   5 000,00 zł 

5 
Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z 

budynku oświaty na żłobek wraz z zewnętrznymi instalacjami i 

zagospodarowaniem terenu  

2 930 551,97 zł 

6 Budowa kanalizacji w miejscowości Przecław ul. 3-go  Maja i Podlesie 

– projekt  29 669,50 zł 

7 
 Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Podlesie w Przecławiu  

(3 lampy wraz ze słupami) 15 000,00 zł 

8 Budowa placu zabaw przy ulicy Zielonej (Budowa obiektów małej 

architektury na istniejącym placu publicznym w Przecławiu) 
41 820,00 zł 

9 Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej  w Przecławiu na 

potrzeby  kulturalne (biblioteka i świetlica) PROW 130 803,30 zł 

10 Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu – I etap 12 054,00 zł 

11 

Budowa toru rowerowego typu pumptrack – bieżni do rekreacji oraz 

elementów małej architektury w Przecławiu. Zadanie 

współfinansowane w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie Operacji strategicznych rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 149 049,37 zł 

12 Budowa progów zwalniających na ulicach: Leśnej, Antracytowej, 

Ogrodowej w mieście Przecław (zakup i montaż) 8 000,00 zł 

13 Remont piłkochwytów na boisku „Orlik” w Przecławiu 20 356,50 zł 

14 Montaż barierek przy placu zabaw przy ul. Zielonej 1 845,00 zł 

15 Remont poboczy przez uzupełnienie kamienia ul. Podlesie 1 600,00 zł 

16 Montaż luster na skrzyżowaniach ul. Reymonta oraz ul. Mickiewicza 1 660,50 zł 

17 

Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym 

zbiornikiem wolnostojącym o poj. 150 m3 wraz z przebudową 

niezbędnej infrastruktury oraz budowa instalacji fotowoltaicznej 1 355 800,71 zł 

18 Przebudowa drogi gminnej na dz. 109/1, 110/1 10 999,15 zł 

19 
Wykonanie projektu oraz budowa oświetleni przy ul. Leśnej i 

Weneckiej 10 963,45 zł 

  
Przecław 5 679 596,24 zł 
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Lp. Podole Wartość brutto 

1 Przebudowa drogi gminnej nr 635 w Podolu 54 967,16 zł 

2 
Budowa obiektów małej architektury na istniejącym  placu publicznym  

w Podolu 
26 460,38 zł 

3 Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem 6 000,00 zł 

4 Remont świetlicy wiejskiej w Podolu 28 585,24 zł 

  
Podole 116 012,78 zł 

      

 Lp. Tuszyma Wartość brutto 

1 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa 

polegająca na budowie chodnika w km 0+003- km 0+325 i w km 

0+366 km 1+535  w miejscowości Tuszyma Powiat Mielecki 11 316,00 zł 

2 Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515R od ronda do 

przejścia kolejowego- projekt 11 931,00 zł 

3 Przebudowa dróg gminnych 230 007,43 zł 

4 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Przecław poprzez 

wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej 

termomodernizają oraz budowę kanalizacji tłocznej Tuszyma Błonie 

(przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w 

Tuszymie Etap I- wartość projektu w roku 2020- 2 321 614,27 zł 

Modernizacja SUW -

1 376 370,00 zł; 

budowa kanalizacji  

w Tuszymie etap I- 

 577 902,93 zł, 

budowa kanalizacji 

tłocznej Tuszyma-

Błonie- 367 341,34 zł 

5 Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuszymie –aktualizacja dokumentacji 

kosztorysowej 5 000,00 zł 

6 Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem 15 000,00 zł 

7 Remont zjazdu z drogi gminnej nr 1266 na działkę 1275 2 900,00 zł 

8 Wykonanie przepustów, montaż luster przy drogach gminnych w 

sołectwie Tuszyma 1 220,19 zł 

9 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Tuszyma 70 000,00 zł 

10 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tuszymie 20 852,73 zł 

11 Zakup wiaty przystankowej 8 067,86 zł 

  
Tuszyma 2 697 909,48 zł 

      

 Lp. Wylów Wartość brutto 

1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wylów na dz. nr 

ew.gr.433-dofinansowanie ze środków RFIL 124 202,63 zł 

2 Przebudowa drogi gminnej 21 627,76 zł 

3 Budowa oświetlenia przy drogach – przedsięwzięcie wspólne z 

sołectwem Zaborcze 
4 000,00 zł 

4 Wykonanie tablic informacyjnych z numerami domów przy drogach 

sołectwa Wylów 3 000,00 zł 

5 Remont świetlicy wiejskiej w Wylowie – wykonanie ocieplenia stropu 8 500,00 zł 

6  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 16 189,87 zł 
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Wylów 177 520,26 zł 

      

 Lp. Kiełków Wartość brutto 

1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełków na dz.nr ew.gr. 

249,173-dofinansowanie ze środków RFIL 
102 560,84 zł 

2 Dotacja dla OSP Kiełków na zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego 300 000,00 zł 

3 Budowa altany ogrodowej obok SDK w Kiełkowie 34 500,00 zł 

4 Budowa ogrodzenia SDK w Kiełkowie – etap I 7 579,20 zł 

5 Wykonanie projektu technicznego oraz budowa oświetlenia drogi 

gminnej w Kiełkowie - Kąty 
15 000,00 zł 

6 Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Kiełkowie 4 399,45 zł 

7 Zakup wyposażenia sali komputerowej w SP w Kiełków 9 993,22 zł 

  
Kiełków 474 032,71 zł 

      

 Lp. Biały Bór Wartość brutto 

1 Przebudowa dróg gminnych 87 456,75 zł 

2 Remont dróg gminnych kamieniem wraz  z wbudowaniem 15 000,00 zł 

3 Wykonanie tablic informacyjnych z numerami domów przy drogach 

sołectwa Biały Bór 3 365,28 zł 

4 Remont sal w Białoborskim Domu Kultury Pełniącej funkcję świetlicy 

wiejskiej 26 519,49 zł 

5 
Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku 

komunalnego w Białym Borze 
15 050,82 zł 

  
Biały Bór 147 392,34 zł 

      

 Lp. Łączki Brzeskie Wartość brutto 

1 Przebudowa dróg gminnych 34 352,98 zł 

2 Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa o nowe klasy lekcyjne w SP 

Łączki Brzeskie 
3 444,00 zł 

3 Budowa oświetlenia przy drogach 19 000,00 zł 

4 Remont przepustów przy drogach gminnych 1 000,00 zł 

5 Remont dróg gminnych kamieniem i żużlem wraz z wbudowaniem 6 000,00 zł 

6 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 16 189,87 zł 

  
Łączki Brzeskie 79 986,85 zł 

      

 Lp. Dobrynin Wartość brutto 

1 Przebudowa dróg gminnych 23 555,77 zł 

2 Ułożenie kostki brukowej przy sali gimnastycznej SP w Dobryninie 7 951,00 zł 

3 Ułożenie kostki brukowej przy altanie w sołectwie Dobrynin 7 200,00 zł 

4 Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem 16 000,00 zł 

5 Wykonanie tablic informacyjnych z numerami domów  przy drogach 

sołectwa Dobrynin 4 760,10 zł 
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6 
Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie 

Dobrynin 
1 499,97 zł 

  
Dobrynin 60 966,84 zł 

      

 Lp. Rzemień Wartość brutto 

1 Przebudowa dróg gminnych 32 152,59 zł 

2 Budowa obiektów małej architektury na istniejącym  placu publicznym 

przy Przedszkolu w Rzemieniu – Etap II 25 000,00 zł 

3 Budowa oświetlenia przy drogach 1 949,55 zł 

4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Rzemień 102 375,00 zł 

5 Zakup dwóch wiat przystankowych – pętla Rzemień i przy granicy z 

osiedlem Rzemień 
16 378,61 zł 

6 Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem 10 000,00 zł 

  
Rzemień 187 855,75 zł 

      

 Lp. Błonie Wartość brutto 

1 Budowa oświetlenia przy drogach 5 000,00 zł 

2 Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w 

miejscowości Błonie 113 311,94 zł 

3 Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem 10 779,20 zł 

4 Remont przepustu przy drodze gminnej 3 000,00 zł 

5 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 27 948,06 zł 

6 Przebudowa drogi gminnej  18 580,02 zł 

  
Błonie 178 619,22 zł 

      

 Lp. Zaborcze Wartość brutto 

1 
Budowa oświetlenia przy drodze gminnej – przedsięwzięcie wspólne z 

sołectwem Wylów 4 000,00 zł 

2 Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym 

przy świetlicy wiejskiej w Zaborczu 6 300,00 zł 

3 Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Zaborcze 8 500,00 zł 

4 Wykonanie tablic informacyjnych z numerami domów przy drogach 

sołectwa Zaborcze 2 000,00 zł 

5 Zakup lampy na linii istniejącej słup II/2 1 500,00 zł 

6 Remont świetlicy wiejskiej w Zaborczu 4 920,00 zł 

  
Zaborcze 27 220,00 zł 

 

 1.2. Pozyskane środki zewnętrzne  

 

W 2020 r. Burmistrz Przecławia realizowała różnorodne zadania, pozyskując przy tym 

środki finansowe zewnętrzne: unijne bądź krajowe. Z tych środków realizowane są inwestycje 

komunalne (budowa dróg, remonty budynków), projekty edukacyjne oraz społeczne. Poniżej 

przedstawiony jest wykaz pozyskanych środków: 



RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2020 41 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym 
zbiornikiem wolnostojącym o poj. 150 m3 wraz z przebudową 
niezbędnej infrastruktury oraz budowa instalacji fotowoltaicznej  

• Kwota dofinansowana: 998 962,00 zł

• Źródło dofinansowania: Rezerwa celowa z budżetu państwa

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej 

• Kwota dofinansowania: 172 676,54 zł

• Źródło dofinansowania: Fundusz rozw. przew. autub.  o charakterze 
użyteczności publicznej 

Remont drogi gminnej nr 103506R w miesc. Tuszyma
i Biały Bór oraz drogi gminnej nr 103505R w miejsc. Biały Bór

• Kwota dofinansowania: 250 271,00 zł

• Źródło dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych

Partycypacja w planowaniu

• Kwota dofinansowania: 29 966,20 zł

• Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach 
Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w obrębie miejscowości Błonie, Łączki Brzeskie, Wylów

• Kwota dofinansowania: 65 527,00 zł

• Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego

Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku Szkoły 
Podstawowej w Łączkach Brzeskich

• Kwota dofinansowania: 1 200 000,00 zł

• Źródło dofinansowania:  Fundusz Inwestycji Lokalnych



RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2020 42 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu uźytkowania 
z budynku oświaty na żłobek wraz z wewnętrznymi instalacjami i 
zagospodarowaniem terenu

• Kwota dofinansowania: 1 275 895,50 zł

• Źródło dofinansowania: Resortowy program rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+"

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

• Kwota dofinansowania: 5 425,00 zł oraz 7 750,00 zł

• Źródło dofinansowania: WFOŚiGW i NFOŚiGW

Umiem pływać- edycja 2020

• Kwota dofinansowania: 19 140,00 zł

• Źródło dofinansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Budowa toru rowerowego typu pumptrack- bieżni do rekreacji 
oraz elementów małej architektury w Przecławiu

• Kwota dofinansowania: 74 207,00 zł

• Źródło dofinansowania: PROW na lata 2014-2020

Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej 
w Przecławiu na potrzeby kulturalne 

• Kwota dofinansowania: 60 646,00 zł

• Źródło dofinansowania: PROW na lata 2014-2020

Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku 
komunalnego w Białym Borze

• Kwota dofinansowania: 7 525,00 zł

• Źródło dofinansowania: Budżet Województwa Podkarpackiego
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Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego

• Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł

• Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Zdalna Szkoła +- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego

• Kwota dofinansowania: 105 000,00 zł

• Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Remont drogi Kiełków, Wylów

• Kwota dofinansowania: 205 135,71 zł

• Źródło dofinansowania: Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego 
w oddziałach przedszkolnych w Przecławiu i Dobryninie

• Kwota dofinansowania: 259 562,77 zł

• Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020

Organizacja szkoleń i warszatów w Domu Kultury w Przecławiu

• Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł

• Źródło dofinansowania: Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 
2017-2020
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 1.3. Plany inwestycyjne 

 

Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, na realizację nowych 

inwestycji w 2021 r. Burmistrz Przecławia planuje przeznaczyć 5 428 005,93 zł. Planowaną 

największą inwestycją w 2021 r. jest „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły 

Podstawowej w Łączkach Brzeskich”, na którą otrzymaliśmy duże dofinansowanie z rezerwy 

celowej Premiera Mateusza Morawieckiego o  wartości 1 075 260,00 zł, a także w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 1 200 000,00 zł. Przebudowa szkoły wpłynie 

znacząco na poprawę warunków kształcenia uczniów.  

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości  606 600,00 zł w ramach Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej będzie zmodernizowana sala gimnastyczna przy Szkole 

Podstawowej w Przecławiu. Inwestycja poprawi standardy kształcenia naszych dzieci, które  

w warunkach komfortowych będą uczestniczyć w zajęciach z wf, czy innych zajęciach 

sportowych. Fakt ten ma  również wymiar ekonomiczny, gdyż znacząco spadną koszty 

funkcjonowania tej placówki.  

W  planach jest także dalsza budowa, przebudowa dróg gminnych. Na ten cel Burmistrz 

będzie starała się o pozyskanie kolejnych środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 

a także, jeśli mieszkańcy tak zadecydują, pomogą w tym środki z Funduszu Sołeckiego  

i Budżetu Obywatelskiego. 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie planowanych inwestycji: 
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Lp. Nazwa zadania 
Szacowana wartość 

zadania (zł) 

1. 

"Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach 

Brzeskich"- wkład własny ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych 

1 200 000 

2. 

"Rozbudowa i przebudowa drogi ul. Zielona w miejscowości Przecław wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami 

budowlanymi" - wkład własny do dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych 

sfinansowany środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

822 056 

3. 

"Budowa chodników przy drogach powiatowych w Łączkach Brzeskich, 

Kiełkowie i Przecławiu na terenie gminy Przecław" - dotacja celowa dla 

Powiatu Mieleckiego 

400 000 

4. 
"Przebudowa dróg gminnych", w tym ze środków otrzymanych z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 278.473,63: 
358 473 

5. 
"Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przecławiu"- 

ul. Zielona 
306 615 

6. 
"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie 

Gminy Przecław- etap I" 
280 000 

7. Zakup gruntu 220 000 

8. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma- Ropczyce- Wiśniowa 

polegająca na budowie chodnika w km 0+003 - km 0+325 i w km 0+366 - 

km 1+535 w miejscowości Tuszyma Powiat Mielecki- dotacja celowa do 

Województwa Podkarpackiego 

150 000 

9. 
"Przebudowa nawierzchni dróg na dz. ewid. Nr 2039, 1985 i 308/2 w 

Tuszymie" 
100 000 

10. 

"Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515R na odcinku od ronda do 

przejazdu kolejowego" 

 

100 000 

11. 
"Przebudowa przepustów w ciągu dróg gminnych" 

 
100 000 

12. 

"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Przecławiu - dostosowanie 

głównego wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych" 

 

100 000 

13. 
"Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu" 

 
100 000 

14. 

"Poprawa efektywności energetycznej w Budynku Szkoły Podstawowej w 

Przecławiu" 

 

91 500 

 

15. 

"Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na asfaltowe w sołectwie Tuszyma 

położonych na działkach gminnych z ewentualnym ich projektowaniem: nr 

dz. 1184 oraz 1135" 

 

90 000 

16. 

"Uzbrojenie terenów objętych planem zagospodarowania przestrzennego w 

Przecławiu i Błoniu" 

 

100 000 

17. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 869 w miejscowości Podole" 67 330 
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18. 
"Przebudowa drogi gminnej nr 644 w miejscowości Łączki Brzeskie" 

 
60 586 

19. 
"Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 844 w miejscowości Błonie" 

 

58 000 

 

20. 
"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Rzemień" 

 
55 125 

21. 
"Modernizacja gminnych mieszkań komunalnych" 

 
50 000 

22. 

"Zakup wyposażenia miejsc organizacji czasu wolnego dla mieszkańców 

Gminy Przecław" 

 

50 000 

23. 
"Budowa oświetlenia ulicznego" 

 
50 000 

24. 
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór" 

 
49 586 

25. 
"Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Podlesie- II etap" 

 
40 000 

26. 
"Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu- etap II" 

 
40 000 

27. 
"Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Wylów" 

 
36 441 

28. 
"Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 173 w miejscowości Kiełków" 

 
30 000 

29. 

"Budowa dodatkowego oświetlenia i monitoringu na placu zabaw (ul. 

Zielona)" - zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

 

29 500 

30. 

"Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu przy 

Samorządowym Domu Kultury w Kiełkowie" 

 

28 500 

31. 
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrynin (Grądy)" 

 
26 000 

32. 
"Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Błoniu- etap II" 

 
24 006 

33. 
"Budowa oświetlenia drogi gminnej Rzemień - Rejowiec" 

 
23 234 

34. 

"Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na asfaltowe w sołectwie Tuszyma 

położonych na działkach gminnych z ewentualnym ich projektowaniem: nr 

dz. 1911 oraz 2077/2 i 2079/7" 

 

20 000 

35. 

Wkład własny do zadania "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych" 

 

20 000 

36. 

"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Rzemień w 

części bojowej" 

 

20 000 

37. 
"Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 169 i 9 w miejscowości Zaborcze" 

 
20 000 

38. 
"Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Dobrynin" 

 
17 000 

39. 
"Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w   Rzemieniu" 

 
16 000 

40. 
"Budowa oświetlenia drogi gminnej w Łączkach Brzeskich (na Kolonię)" 

 
16 000 

41. 
Wkład własny do zadania "Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania 

skutków klęsk żywiołowych" 
15 000 
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Jak widać z powyższej tabeli Burmistrz Przecławia, pomimo pandemii, nie zwalnia tempa  

i dalej będzie realizować duże inwestycje! Wszystko po to, aby żyło się nam lepiej w naszej 

Małej Ojczyźnie. 

2. Mienie gminne 

 
Mienie jednostki samorządu terytorialnego (komunalne) to kontrolowane przez tę 

jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości. Do gminnych  jednostek 

organizacyjnych objętych informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego  na 

dzień 31 grudnia 2020 r należą: 

1) Samorządowe Przedszkola  -  2 jednostki,  

2) Szkoły Podstawowe -  5 jednostek,  

3) Zespół  Szkolno-Przedszkolny - 1 jednostka,   

4) Urząd Miejski  - 1  jednostka, 

5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 jednostka, 

6) Dom Kultury w   Przecławiu  - 1 jednostka 

7) Gminna Biblioteka Publiczna – 1 jednostka, 

8) Klub Seniora +   (od dnia 16 grudnia 2018  r.) 

9) Liceum Ogólnokształcące- 1 jednostka 

Razem   w/w -  14   jednostek. 

Podstawowe informację na temat mienia komunalnego gminy Przecław zostały przedstawione  

poniżej. 

Stan mienia komunalnego i obrót mieniem w 2020 roku przedstawia  się następująco: 

 

 

42. 
"Budowa oświetlenia drogi gminnej w Kiełkowie" 

 
15 000 

43. 

"Budowa monitoringu rynku w Przecławiu" - zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców 

 

15 000 

44. 
"Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. 3-go Maja w Przecławiu" 

 
12 000 

45. 
"Budowa oświetlenia drogi gminnej w Białym Borze" 

 
10 000 

46. 

"Budowa obiektów małej architektury na istniejącym publicznym placu 

zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Rzemieniu- etap III wykonanie 

nawierzchni bezpiecznej" 

 

7 552 

47. 
"Budowa ogrodzenia Samorządowego Domu Kultury w Kiełkowie- etap II" 

 
6 000 

48. 
"Budowa oświetlenia drogi gminnej w Zaborczu" 

 
1 500 

 Podsumowanie 

 

 około 5 320 000 
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Nieruchomości nabyte przez gminę Przecław w 2020 r. 

 

Lp. Forma nabycia Podstawa Nabycia Miejscowość Pow. [ha] 

1 
Nieodpłatnie  

w drodze decyzji 

Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 

N-VII.7510.3.2019 z dnia 20.02.2019 r. 
Łączki Brzeskie 0.1442 

2 
Nieodpłatnie  

w drodze decyzji 

Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 

N-VII.7532.1.29.2020 z dnia 28.05.2020 r. 
Biały Bór 9.0119 

3 
Nieodpłatnie  

w drodze decyzji 

Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak  : 

N-VII.7532.1.28.2020 z dnia 28.05.2020 r. 
Kiełków 8.0301 

4 
Nieodpłatnie  

w drodze decyzji 

Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 

N-VII.7532.1.27.2020 z dnia 28.05.2020 r. 
Przecław 0.0100 

5 
Nieodpłatnie  

w drodze decyzji 

Decyzje Wojewody Rzeszowskiego 

RL.IX.M-g-473-34/78 RL.IX-S.c.-

0473/302/78 
Kiełków 0.3359 

6 
Nieodpłatnie  

w drodze decyzji 

Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 

N-VII.7510.12.2020 z dnia 30.09.2020 r. 
Rzemień 1.1040 

7 
Nieodpłatnie  

w drodze decyzji 

Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 

N-VII.7510.8.2020 z dnia 05.08.2020 r. 
Kiełków 0.1373 

8 
Nieodpłatnie  

w drodze decyzji 

Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 

N-VII.7532.1.19.2020 z dnia 06.03.2020 r. 

(nieodpłatne nabycie) 
Tuszyma 6.9287 

9 
Odpłatnie  

w drodze umowy 

Akt notarialny Rep. A 2952/2020 z dnia 

23.07.2020 r.- (umowa sprzedaży) 
Tuszyma 0.0090 

10 
Nieodpłatnie  

w drodze umowy 

Akt notarialny Rep. A Nr 4137/2020 z dnia 

27.07.2020 r.- nieodpłatne nabycie 

(darowizna) 
Łączki Brzeskie 0.0039 

11 
Nieodpłatnie  

w drodze umowy 

Akt notarialny Rep. A Nr 4131/2020 z dnia 

27.07.2020 r. - nieodpłatne nabycie 

(darowizna) 
Dobrynin 0.0098 

12 
Odpłatnie  

w drodze umowy 

Akt notarialny Rep. A 3719/2020 z dnia 

26.08.2020 r.- (umowa sprzedaży) 
Przecław 0.0039 

13 
Nieodpłatnie  

w drodze umowy 

Akt notarialny Rep. A 7093/2020 z dnia 

26.11.2020 r.- nieodpłatne nabycie  

(darowizna) 
Rzemień 0.0024 

14 
Odpłatnie  

w drodze umowy 

Akt notarialny Rep. A 3709/2020 z dnia 

26.08.2020 r. (umowa sprzedaży) 
Przecław 0.0070 

15 
Odpłatnie w drodze 

umowy 

Akt notarialny Rep. A 3726/2020 z dnia 

26.08.2020 r. (umowa sprzedaży) 
Przecław 0.0083 

16 
Nieodpłatnie w 

drodze umowy 

Akt notarialny Rep. A. 7099/2020 z dnia 

26.11.2020r.- nieodpłatne nabycie (umowa 

darowizny) 
Łączki Brzeskie 0.0022 

17 
Zamiana w drodze 

umowy z dopłatą 

Akt notarialny Rep. A 7108/2020 z dnia 

26.11.2020r. - umowa zamiany z dopłatą  
Kiełków 0.0235 

18 
Odpłatnie w drodze 

umowy 

Akt notarialny Rep. A 3249/2020 z dnia 

17.06.2020 r. 
Dobrynin 0.0544 

19 
Odpłatnie w drodze 

umowy 

Akt notarialny Rep. A Nr 3242/2020 z dnia 

17.06.2020 
Wylów 0.0800 

   Razem :  25.9065 

 

Nieruchomości zbyte przez gminę Przecław w 2020 r. 
 

Lp. Forma zbycia Podstawa wykreślenia z ewidencji  Miejscowość Pow.[ha] 

1 Sprzedaż 
Akt notarialny Rep. A 7117/2020  

z dnia 26.11.2020 r. 
Rzemień 0.1497 

2 Zamiana 
Akt notarialny Rep. A 7108/2020  

z dnia 26.11.2020 r. 
Kiełków 0.0159 

   Razem:  0.1656 
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                  W ramach obrotu nieruchomościami w 2020 r. najliczniejszą grupę stanowiły 

sprawy z zakresu komunalizacji, dokonane na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - 

Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych. W wyniku złożonych wniosków, decyzji Wojewody Podkarpackiego, gmina 

Przecław nabyła własność nieruchomości o łącznej powierzchni 25.7021 ha. Zdecydowaną 

większość tych nieruchomości stanowią drogi. Dokonanie regulacji stanu prawnego tych dróg, 

stwarza możliwość pozyskiwania funduszy zewnętrznych na ich modernizacje, a to z kolei 

przyczyni się do rozwoju infrastruktury drogowej oraz zapewnienia spójności komunikacyjnej 

w gminie Przecław.  

 

Wykaz nabytych i zbytych nieruchomości przez gminę Przecław w latach 2018-2020 

(wielkość w ha) 

 
Zestawienie zmian w 2020 r. Stan na 

31.12.2019 r. 

Zmiany  

w 2020 r. 

Stan na  

31.12.2020 r. 

Suma powierzchni działek zabudowanych  

i zainwestowanych  [ha] 

78.3537 1.7386 80.0923 

Suma powierzchni działek 

niezabudowanych [ha] 

85.4668 24.0023 109.4691 

Suma powierzchni działek stanowiących 

własność Gminy oddanych w wieczyste 

użytkowanie [ha] 

0.3745 - 0.3745 

Suma powierzchni działek  przekazanych 

Gminie w wieczyste użytkowanie [ha] 

0.1738 - 0.1738 

Powierzchnie na koniec roku [ha] 164.3688 25.7409 190.1097 

 

 

2018
2019

2020

0,2826 0,8005
0,1656

0,2804 0,7653
0,1861

9,5518

53,0229

25,7204
Nieruchomości zbyte w drodze
odpłatnych rozporządeń

Nieruchomości nabyte w drodze
odpłatnych rozporządzeń

nieruchomości nabyte w drodze
nieodpłatnych rozporządzeń
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Mienie 

komunalne 

gminy Przecław 

Stan na 2019 r.  Nabycia 2020   Zbycia 2020 Stan na 2020 

Powierzchnia 

[ha] 
164,3688 25,9065 0,1656 190,1097 

Wartość [zł] 25 024 194,28    4 957 624,21    14 566,11    29 967 252,38    

 

Majątek własny gminy Przecław: 

 

Lp. Składniki majątku 
Jednostka 

miary 

Stan na 

31.12.2019 r. 

Stan na 

31.12.2020 r. 

A Składniki bilansowe    

1. Budynki i lokale, w tym: szt. 30 30 

 budynki szt. 28 28 

 lokale szt. 2 2 

2. Budowle szt. 370 379 

3.  Środki transportu, w tym: szt. 11 11 

 Samochód służbowy Urzędu Miejskiego szt. 1 1 

 Samochód  TRAFIC Szt. 1 1 

4. Grunty skomunalizowane ha 164,3688 190,1097 

5. Grunty nieskomunalizowane w tym: ha 103,2912 86,4834 

a) Drogi ha 84,8561 71,1903 

 wewnętrzne ha 15,6588 8,0679 

 dojazdowe ha 69,1973 63,1224 

b) Rowy ha 18,4351 15,2931 

 

Inne, niż własnościowe prawa majątkowe 

Lp. 
Składniki majątku (sposób 

użytkowania) 

Stan na 

31.12.2019 

(ha) 

Stan na 

31.12.202

0 (ha) 

różnica 

1. Zarząd 0,00 0,00 0,00 

2. 

Wieczyste użytkowanie 

(odpłatne prawo wieczystego 

użytkowania) 

0,1738 0,1738 0,00 

3. Wieczyste użytkowanie (nieodpłatne) 0,00 0,00 0,00 

4. Udział w posiadaniu 0,00 0,00 0,00 

Ogółem 0,1738 0,1738 0,00 
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Mienie oddane w dzierżawę 

Lp. Mienie oddane w dzierżawę 

Stan na 

31.12.2019 

(ha) 

Stan na 

31.12.2020 

(ha) 

różnica 

1. Grunty rolne 18,1429 19,3923 1,2494 

2. Działki zabudowane 0,0000 0,1228 0,1228 

Ogółem 18,1429 19,5151 1,3722 

 

Dane o  posiadanych  przez gminę Przecław  akcjach i udziałach w spółkach w wartości 

nominalnej. 

Nazwa Spółki 

Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2020 

Ilość 

udziałów 

Wartość 

udziału 

Ogólna 

wartość 

(zł) 

Ilość 

udziałów 

Wartość 

udziału 

Ogólna 

wartość 

(zł) 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Przecławiu 6 192 500 3 096 000 6 192 500 3 096 000 

Dwa Brzegi 

Samorządowa Spółka 

z o.o. w Przecławiu  15 030 50 751 500 15 030 50 751 500 

SUMA   3 847 500   3 847 500 

3. Ład przestrzenny 

 

W 2020 r. 4,05% (545 ha) powierzchni gminy Przecław było pokryte obowiązującymi 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Na koniec 2020 r. sytuacja nie uległa 

zmianie i powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

gminy pozostała niezmienna. Na podstawie uchwał z 2018 r. zostały wszczęte procedury 

mające na celu uchwalenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz sporządzenia nowego planu miejscowego. Głównym celem zmian studium 

oraz sporządzania planu jest umożliwienie gminie Przecław dalszego rozwoju, rozwiązanie 

problemów komunikacyjnych obszaru objętego planem, wyznaczenie na terenach gminnych 

terenów rekreacyjnych.  
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Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Przecław 

L.p. Miejscowość Nr planu Nr uchwały Obszar [ha] 
Przeznaczenie 

terenów w planie 

1. 
Przecław, 

Błonie 

Obszar 2 

„Przecław” 

Obszar 3 

„Błonie” 

Uchwała nr 

XXXIII/209/2001 Rady 

Gminy Przecław z dnia 3 

listopada 2001r. 

240,4 

Tereny pod 

zabudowę: 

mieszkaniową, 

usługową i 

użytkowanie 

rolnicze  

2. Tuszyma 1/2003 

Uchwała nr XI/91/2003 

Rady Gminy w 

Przecławiu z dnia 15 

grudnia 2003r. 

2,58 

Tereny pod 

zabudowę 

usługowo-

handlową 

3.  Rzemień 2/2003 

Uchwała nr XII/94/2003 

Rady Gminy w 

Przecławiu z dnia 30 

grudnia 2003r.  

10,17 
Tereny na cele 

rekreacyjne 

4. Tuszyma 1/2004 

Uchwała nr 

XXXIII/204/2006 Rady 

Gminy Przecław z dnia 

17 marca 2006r.  

19,5 

Tereny pod 

zabudowę 

mieszkaniową, 

usługową oraz 

produkcyjną 

5. Rzemień 1/2005 

Uchwała nr 

XXXIX/248/2006 Rady 

Gminy Przecław z dnia      

27 października 2006r. 

54,5 

Tereny pod 

eksploatację 

kruszywa 

naturalnego 

6. Tuszyma 2/2005 

Uchwała nr 

XXXIII/234/2009 Rady 

Gminy Przecław z dnia 

23 czerwca 2009r.  

21 

Tereny pod 

zabudowę 

mieszkaniową oraz 

usługową 

7. Przecław 4/2006 

Uchwała nr VII/55/2007 

Rady Gminy Przecław z 

dnia 27 kwietnia 2007r.  

16,5 

Tereny pod 

zabudowę 

mieszkaniową oraz 

usługową 

8. Rzemień 1/2008 

Uchwała nr 

XXXV/250/2009 Rady 

Gminy Przecław z dnia 

29 września 2009r. 

10,5 

Tereny pod 

zabudowę 

mieszkaniową oraz  

usługowo-

produkcyjną 

9. Rzemień 2/2008 

Uchwała nr 

XLII/297/2010 Rady 

Miejskiej w Przecławiu z 

dnia 22 marca 2010r. 

46 

Tereny pod 

zabudowę 

mieszkaniową oraz  

usługowo-

produkcyjną 

10. Zaborcze 1/2011 

UCHWAŁA NR 

XXXIV/266/2013 

RADY MIEJSKIEJ W 

PRZECŁAWIU  z dnia 

27 listopada 2013 r 

54 

Tereny pod 

zabudowę 

mieszkaniową oraz  

Usługową 
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11 Rzemień 

I zmiana 

MPZP nr 

2/2008 

Uchwała nr 

XXXVIII/298/2014 Rady 

Miejskiej w Przecławiu z 

dnia 18 marca 2014 r 

4,08 

Tereny pod 

zabudowę 

mieszkaniową oraz 

usługowo – 

produkcyjną 

 

4.  Transport 

 

Publiczny transport zbiorowy na terenie gminy Przecław w 2020 r. był realizowany 

przez operatorów DWA BRZEGI Samorządowa Sp. z o.o. (której 100% udziałowcem jest 

gmina Przecław) oraz MKS Mielec Sp. z o.o. 

 

 

  
Zdjęcia Dwa Brzegi sp. z o.o.  

 
 

 

Zestawienie linii komunikacyjnych obsługiwanych przez Spółkę „Dwa Brzegi” 

  
Lp. Linia komunikacyjne nr linii 

długość 

linii [km] 

li
n

ie
 r

e
g

u
la

rn
e
 

1 
Łączki Brzeskie- Mielec przez Podole, 

Tuszymę 
8 38,515 

2 
Zaborcze-Mielec przez Przecław, 

Dobrynin 
9 34,760 

3 Zaborcze-Mielec przez Tuszymę 10 29,305 
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Zestawienie linii komunikacyjnych obsługiwanych przez MKS Mielec 

 

 Lp. Linia komunikacyjna Nr linii Długość 

linii na 

terenie 

Gminy 

Przecław 

[km] 

L
in

ie
 k

o
m

u
n

ik
a

cj
i 

m
ie

js
k

ie
j 

1. Mielec- Przecław Rynek przez 

Podleszany 

5 11,80 

2. Mielec- Rzemień ZSR 5 4,2 

 

 

W dniu 29.11.2019 r. Burmistrz Przecławia złożyła wniosek do Wojewody 

Podkarpackiego o objęcie w roku 2020 organizatora – gminy Przecław dopłatą do przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu Rozwoju 

Przewozów Autobusowych. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i została podpisana w dniu 

30.12.2019 r. umowa w sprawie udzielenia dofinansowania do przewozów autobusowych  

o charakterze użyteczności publicznej na kwotę 106 078,71 zł – dopłata w kwocie nie wyższej 

niż 1,00 zł do wozokilometra realizowanego na trzech liniach użyteczności publicznej. W dniu 

14.07.2020 r. w związku ze zwiększeniem dopłaty z 1,00 zł do 3,00 zł podpisano Aneks nr 1 

do umowy z dnia 30.12.2019 r. Łącznie za rok 2020 uzyskano dofinansowanie na kwotę  

172 676,54 zł, wkład własny gminy - 86 904,13 zł, zrealizowano w tym zakresie 73 268,43 

wozokilometrów.  

4 Tuszyma-Mielec przez Dobrynin 11 28,366 

li
n

ia
 u

ży
te

c
zn

o
śc

i 
 

p
u

b
li

cz
n

ej
 

5 Przecław- Zaborcze 1 22,420 

6 Łączki B.- Przecław przez Podole 3 22,290 

7 Przecław- Dobrynin przez Tuszymę 5 25,400 
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W 2020 r. w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej funkcjonowały 3 linie: 

- linii nr 3 – Łączki Brzeskie – Przecław przez Podole, 

- linii nr 5 – Przecław – Dobrynin przez Tuszymę, 

- linii nr 1 – Przecław – Zaborcze. 

Wykaz obsługiwanych przez Spółkę „DWA BRZEGI” linii komunikacyjnych 

 

Do powyższych linii Burmistrz otrzymała rekompensatę przekazywaną przez Marszałka 

Województwa Podkarpackiego przeznaczoną na pokrycie straty ponoszonej przez operatora  

tj. DWA BRZEGI z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego w kwocie 39 140,01 zł.  

  

W 2020 roku Spółka DWA BRZEGI realizowała zadania własne gminy poprzez transport 

uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. 
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Liczba uczniów dowożonych w 2020 r. 

Ilość uczniów dowożonych do czerwca 2020 r.

Ilość uczniów dowożonych od września 2020 r.
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Ponadto Spółka zapewniała dowozy dla 16 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. 

Transport uczniów niepełnosprawnych odbywał się codziennie w obecności dwóch opiekunów. 

Wykaz ośrodków do których dowożone są osoby niepełnosprawne 

 

 

 

Liczba pasażerów, kilometrów w ramach prowadzonego transportu zbiorowego 

 

Realizacja zadania 
w zakresie przewozu 

osób 
niepełnosprawnych

Specjalistyczny 
Ośrodek 
Szkolno 

Wychowawczy 
w Mielcu

OREW w Mielcu i Woli 
Pławskiej

Niepubliczne 
Przedszkole  

"Szczęśliwe Dziecko" w 
Mielcu
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Na dzień 31 grudnia  2020 r. 

Spółka DWA BRZEGI 

dysponowała łącznie 13 

autobusami. W stosunku  do 

roku 2019 stan  środków 

transportowych zmniejszył się 

o dwa autobusy, które zostały 

zezłomowane ze względu na 

zły stan techniczny pojazdów. 

Zatrudnienie w Spółce na 

koniec 2020 r. wynosiło 15 

osób obejmujących 14,5 

etatów. W 2020 r., w ramach umowy zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej  

w Przecławiu, kontynuowano usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych na placach 

zabaw i parkach rehabilitacyjno – wypoczynkowych w Błoniu, Podolu, Przecławiu przy  

ul. Zielonej oraz na obiekcie Sportowym Stadion Miejski w Przecławiu.  

 

Wpływ COVID- 19 na działalność Spółki DWA BRZEGI w 2020 r. 

 

Spółka „Dwa Brzegi” odnotowała znaczny spadek przychodów w czasie trwania 

pandemii niż w okresie przed pandemią. Ograniczenia wprowadzone w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem COVID- 19 w różnych 

instytucjach publicznych, m. in. szkołach podstawowych i ponadpodstawowych poprzez 

wprowadzenie nauki zdalnej, przedszkolach i obiektach prowadzących działalność sportową, 

zmusiła Spółkę do zawieszenia niektórych kursów na liniach użyteczności publicznej i liniach 

regularnych. Obowiązujący przez cały czas stan pandemii spowodował znaczne ograniczenia 

liczby pasażerów w środkach publicznego transportu zbiorowego. Znacznie zmniejszyła się 

ilość pasażerów korzystających z tych przewozów w okresie pandemii niż przed pandemią,  

a co za tym idzie przychód ze sprzedaży biletów spadł o ok 90%. 

Spadek przychodów spowodował konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów, 

ponoszonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego zarówno pracowników 

Spółki jak i pasażerów. Spółka musiała zabezpieczyć się w związku z tym w maseczki ochronne 

i płyny dezynfekcyjne niezbędne do zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa. 

 W poprawie kondycji finansowej Spółki z pewnością pomogą różne mechanizmy wsparcia 

finansowego ze strony państwa i gminy, jak również wsparcia  przewidzianego w ustawie 

 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych.  
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5. Ochrona środowiska 

 

Do zadań własnych gminy należy ochrona środowiska i zapewnienie ochrony 

wszystkim elementom otoczenia przed niekorzystnym wpływem działalności człowieka.  

Ochrona środowiska to działania mające na celu kształtowanie środowiska, w którym żyjemy, 

tak aby elementy przyrody łączyły się harmonijnie z wytworami techniki  

i cywilizacji. Podstawowym warunkiem ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska jest 

wykorzystanie zdobyczy  nauki, technik, a także rachunek ekonomiczny uwzględniający 

problemy środowiska. Na tych podstawach muszą być oparte wszelkie działania w skali gminy, 

regionu  i kraju, a ze względu na globalny charakter niektórych zagrożeń także w skali 

ogólnoświatowej.  

Burmistrz Przecławia współdziała z mieszkańcami w kształtowaniu środowiska poprzez 

udzielanie wsparcia finansowego do zadań z zakresu ochrony powietrza, powierzchni ziemi 

oraz organizacji gospodarki odpadami.  

Na podstawie umowy dotacyjnej 3811/2020/OZ/R/DA z dnia 30.06.2020r. gminie 

zostało przyznane dofinansowane na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Przecław”. Kwota dotacji obejmowała środki WFOŚiGW i NFOŚiGW  

w Rzeszowie odpowiednio w kwocie: 5 425 zł oraz 7 750 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 

34 049,16 zł przy środkach własnych Gminy 20 874,16 zł. W ramach przyznanych środków 

wywieziono azbest z 32 gospodarstw (pryzmy). Razem usunięto 70,06 Mg azbestu. 

 

 
  

W 2020 r. Burmistrz Przecławia zawarła umowę dotyczącą doraźnych zleceń na 

wyłapywanie/odławianie oraz umieszczanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki  

w schronisku z Przedsiębiorcą panem Maciejem Glijer- BAROS z/s w Suchedniowie. Na koszt 

gminy w 2020 r. zapewniono opiekę 18 psom i 2 kotom. Koszt realizacji całego zadania 

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt wyniósł w 2020 r. 29 682,00 zł. 
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Jak co roku przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Podkarpackiego, który jest inicjatorem   

akcji „Sadzenia drzew miododajnych w województwie 

podkarpackim, sposobem na ochronę bioróżnorodności w 

woj. podkarpackim”, podjęliśmy inicjatywę sadzenia 

drzewek na terenie gminy Przecław. Głównym celem akcji 

było kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz 

poszerzenie wiadomości o ekosystemie. Sadzenie drzew 

miododajnych przyczynia się do stworzenia i poprawy 

warunków bytowania pszczół i owadów zapylających, które 

są fundamentem naszego ekosystemu. Łącznie posadzono 

50 drzew miododajnych w miejscowości Błonie, Łączki 

Brzeskie, Kiełków, Podole i Przecław. 

Ponadto w ramach ogólnopolskiej 

akcji #sadziMY 2020 

zainicjonowanej przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej i Pierwszej Damy 

przedstawiciele samorządu 

gminy Przecław oraz dyrektorzy  

i uczniowie szkół podstawowych 

wzięli udział w sadzeniu drzew 

otrzymanych z Nadleśnictwa 

Tuszyma. Posadzono wiele 

sadzonek na terenie całej gminy, które będą wpływać korzystnie na klimat i nasze 

samopoczucie.   

 

  

0

20 000

40 000

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020

16 668,49 zł 17 936,40 zł
29 682,00 zł

Koszty realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt w latach 2018-2020



RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2020 60 

 

6. Gospodarka odpadami komunalnymi 

 

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, która weszła w życie z dniem 6 września 2019 r. spowodowała wiele zmian  

w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Na ich podstawie gmina Przecław 

dostosowała akty prawa miejscowego do nowych uregulowań począwszy od dnia  

01.01.2020 r. Nie mniej jednak w dalszym ciągu gminnym systemem odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych objęci byli właściciele nieruchomości 

zamieszkałych (czyli tych, na których zamieszkują mieszkańcy), jak również właściciele 

nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno -wypoczynkowe. 

Przeprowadzone postępowanie przetargowe dostosowane zostało do określonych ustawowo 

wymogów. Przetarg nieograniczony nie mógł opierać się -tak jak we wcześniejszych latach -

na ryczałcie, gdyż zgodnie z nowowprowadzonym art. 6f ust. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów 

komunalnych, zaś podstawę ustalenia wynagrodzenia za zagospodarowywanie odpadów 

komunalnych stanowi stawka za 1 Mg zagospodarowanych odpadów komunalnych. Sytuację 

pogorszył występujący już końcem 2019 r. problem z wstrzymywaniem przyjmowania 

odpadów przez instalacje komunalne z naszego rejonu, jak również ogromny wzrost cen ich 

zagospodarowania. Zniesienie rejonizacji -zamiast otworzenia hermetycznego rynku, 

wprowadzenia większej konkurencyjności, a tym samym obniżenia cen - spowodowało, że 

teren województwa podkarpackiego i małopolskiego stały się miejscem zagospodarowania 

odpadów pochodzących z innych województw. Otwarcie jedynej oferty w trybie przetargu 

publicznego na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Przecław w 2020 r.” wskazało z jak ogromnymi 

kosztami gmina Przecław będzie musiała się zmierzyć (ponad 2 mln zł, podczas gdy szacowane 

koszty wynosiły ok. 1,24 mln zł). Unieważnienie przetargu, przeprowadzenie ponownej 

procedury oraz poluzowanie niektórych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

spowodowało, że do przetargu stanęły dwa podmioty. Pogłębiające się trudności na rynku 

„śmieciowym” spowodowały, że zaproponowane wartości usługi były jeszcze wyższe. 

Ostatecznie do obsługi systemu gospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy 

Przecław wyłonione zostało przedsiębiorstwo DEZAKO Sp. z o. o., z siedzibą przy 

ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica. Podmiot ten świadczył również usługę utworzenia  

i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który funkcjonował pod 

adresem Tuszyma 140 D, 39-321 Tuszyma, od poniedziałku do piątku w godz. od 13:00 do 

17:00 oraz w soboty w godz. od 8:00 do 14:00 (oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). 

Z uwagi na ustawowy obowiązek bilansowania się kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi wpływami z opłat za gospodarowanie odpadów 

komunalnych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, koniecznym stało 

się zmienienie metody ustalenia tejże opłaty. Od dnia 1 stycznia 2020 r. miesięczna opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
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stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, 

która ustalona została w wysokości 23,50 zł od każdego mieszkańca. Przedstawiona stawka 

była stawką podstawową, zakładającą opłatę przy ustawowym obowiązku selektywnego 

gromadzenia odpadów komunalnych przez wszystkich właścicieli nieruchomości (kolejny, 

nowy obowiązek wszystkich właścicieli nieruchomości -brak możliwości zadeklarowania 

nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych). Nowelizacja ustawy dała natomiast możliwość 

skorzystania ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych przy spełnieniu łącznie trzech następujących 

przesłanek: 

 zabudowaniu nieruchomości budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 

 wyposażeniu nieruchomości w kompostownik przydomowy, 

 kompostowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne powstałych na tejże 

nieruchomości w przydomowym kompostowniku.  

Zwolnienie określono w miesięcznej kwocie 2,00 zł, która podlegała odliczeniu od miesięcznej 

stawki podstawowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego 

mieszkańca. Tym samym 

miesięczna stawka opłaty, po 

uwzględnieniu zwolnienia 

określonego na 2020 r., 

wynosi 21,50 zł od 

1  mieszkańca. Należy dodać, 

że zwolnienie nie mogło i 

nadal nie może mieć 

zastosowania, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie 

wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny.  

Jednocześnie nałożono na gminę oraz podmiot odbierający odpady komunalne bezwzględne 

obowiązki do dokonywania kontroli m.in. w zakresie weryfikowania obligatoryjnej segregacji, 

jak i zadeklarowanego w deklaracji posiadania oraz korzystania z przydomowego 

kompostownika. Niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny 

spowoduje zastosowanie „stawki podwyższonej”, której miesięczna wysokość wynosi 47,00 zł 

od osoby. Stanowi ona minimalną wartość narzuconą przez ustawodawcę, określoną od dwu- 

do czterokrotności stawki opłaty podstawowej (w tym przypadku 23,50 zł x 2). Z kolei w razie 

stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację na podstawie której 

zastosowano zwolnienie z części opłaty: 

 nie posiada kompostownika przydomowego lub 

 nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym, lub 

23,50 zł/os/mc - 2,00 zł/os/mc 21,50 zł/os/mc

stawka podstawowa dla 
nieruchomości 
zamieszkałych

zwolnienie z części 
opłaty (posiadanie 
kompostownika i 
kompostowanie 

bioodpadów)

stawka opłaty po uwzgl. 
zwolnienia -przy 

spełnieniu obowiązku 
segregacji

23,50 zł/os/mc x 2 47,00 zł/os/mc

stawka podstawowa dla 
nieruchomości 
zamieszkałych

dwukrotność 
stawki (min. 2x, 

max. 4x -wg 
ustawy)

stawka opłaty -po 
stwierdzeniu braku 
selektywnej zbiórki 

odpadów
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 uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez 

niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności 

informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym 

- burmistrz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do przedmiotowego zwolnienia od 

pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z wyżej 

wymienionych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej 

niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała 

się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Z kolei ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, 

na których znajdowały się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część 2020 roku: 

 w przypadku zastosowania stawki podstawowej (przy wypełnieniu obowiązku 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) wynosiła 169,00 zł na rok, zaś 

 w przypadku zastosowania stawki podwyższonej (po stwierdzeniu niewywiązywania 

się z obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych) wynosiła  

507,00 zł na rok (jako trzykrotność podstawowej stawki opłaty). 

Na dzień 31.12.2020 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Przecław objęto 2 936 nieruchomości, w tym 2 918 nieruchomości zamieszkałych i 18 domków 

letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –

wypoczynkowe. Z uwagi na wielkość gospodarstw domowych, stanowiących nieruchomości 

zamieszkałe, a także lokalizację i ilość domków letniskowych lub innych nieruchomości 

rekreacyjno -wypoczynkowych, podział ten wyglądał jak poniżej: 

Ilość osób 
zamieszkująca 

nieruchomość: 

Biały  

Bór 
Błonie Dobrynin Kiełków 

Łączki 

Brzeskie 
Podole Przecław Rzemień  Tuszyma Wylów  Zaborcze Razem 

1-osobowe 34 27 34 33 32 39 64 51 109 16 18 457 15,57% 

2-osobowe 40 46 48 61 35 50 92 85 148 10 22 637 21,70% 

3-osobowe 44 37 54 34 47 49 81 74 106 11 9 546 18,60% 

4-osobowe 40 33 43 37 59 47 95 86 137 10 15 602 20,50% 

5-osobowe 26 29 38 20 31 28 48 43 62 9 3 337 11,48% 

6-osobowe 21 14 15 16 19 21 26 17 49 0 5 203 6,91% 

7-osobowe 10 7 10 4 14 8 9 6 20 0 2 90 3,07% 

8-osobowe 2 3 2 0 4 3 1 3 6 0 1 25 0,85% 

9-osobowe 1 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 7 0,24% 

10-osobowe 0 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 7 0,24% 

11-osobowe 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0,07% 

12-osobowe 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0,07% 

28-osobowe 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,03% 

39-osobowe 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,03% 

48-osobowe 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,03% 

Razem 218 198 245 208 242 248 418 367 642 56 76 2918 99,39% 

Domki 

letniskowe* 
2 3 0 0 2 1 3 1 4 0 2 18 0,61% 

Łącznie 220 201 245 208 244 249 421 368 646 56 78 2936 100,00% 

*domki letniskowe lub inne nieruchomości rekreacyjno -wypoczynkowe 

Wskazać należy, że 2 580 nieruchomości zamieszkałych (tj. 88,42%) zadeklarowało posiadanie 

kompostownika przydomowego oraz kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne, a tym samym podlegało częściowemu zwolnieniu z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Natomiast pozostałe 338 nieruchomości zamieszkałych (tj. 11,58%) 

bioodpady oddawało -zgodnie z harmonogramem ich wywozu podmiotowi odbierającemu 
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odpady z terenu nieruchomości, bądź odwoziło do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. Ilość nieruchomości zamieszkałych, kompostujących lub niekompostujących 

bioodpady, objętych systemem w poszczególnych sołectwach gminy Przecław na dzień 

31.12.2020 r. przedstawiała się w następujący sposób: 

Nowa metoda ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

dostosowane do niej wzory deklaracji pozwoliły na określenie rzeczywistej ilości osób 

zamieszkujących gminę Przecław, która na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 9 804 osoby, na 

11 980 osób zameldowanych. Zestawienie danych dotyczących liczby osób zamieszkałych oraz 

zameldowanych w poszczególnych miejscowościach gminy Przecław przedstawia się 

następująco: 

Wskazać należy, że łączna ilość nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych do celów rekreacyjno -wypoczynkowych  

w porównaniu do roku 2019 -nie uległa zmianie. Nie mniej jednak w trakcie roku 

przeprowadzano liczne weryfikacje dotyczące wprowadzania się mieszkańców do nowych 

nieruchomości, urodzeń, zgonów, czy naturalnych przepływów migracyjnych (zameldowań, 

wymeldowań). Podmiot odbierający odpady komunalne podczas wykonywania usługi z terenu 

nieruchomości zamieszkałych w 2020 r. przeprowadzał kontrole właściwej segregacji 

oddawanych odpadów i stwierdził nieprawidłowości w zakresie selektywnego gromadzenia 

odpadów komunalnych, o czym stosownymi powiadomieniami informował Burmistrza 
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Przecławia oraz właścicieli danych nieruchomości. Następstwem wpływu do organu 

podatkowego ww. powiadomień było ustawowo obligatoryjne wydanie przez Burmistrza 

Przecławia decyzji określających podwyższoną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za okres w którym doszło do nieprawidłowości. Ponadto organ podatkowy 

przeprowadził 15 kontroli w zakresie posiadania zadeklarowanych kompostowników 

przydomowych i kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne.  

Nie stwierdzono w tym zakresie żadnych nieprawidłowości. Mieszkańcy posiadali 

kompostowniki i kompostowali w nich bioodpady. 

Na terenie gminy Przecław nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.  

Po zawarciu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych pomiędzy gminą, a przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne  

z nieruchomości zamieszkałych oraz zgodnie z indywidualnie zawieranymi umowami na 

wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, przedsiębiorstwa wpisane do rejestru 

działalności regulowanej przekazywały selektywnie zebrane odpady komunalne do instalacji 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (zgodnie z hierarchią sposobów postępowania  

z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), natomiast 

zmieszane odpady komunalne i odpady zielone bezpośrednio do instalacji komunalnych. 

W 2020 r. gmina Przecław nie osiągnęła 

jednego z wymaganych poziomów recyklingu, 

który ustalono na poziomie 50%. Dotyczy on 

poziomu recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia odpadów komunalnych  

tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 

Brak wywiązania się z ustawowo określonego 

wskaźnika stanowić będzie podstawę do 

zastosowania art. 9z ust. 2 pkt 1 ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

tj. nałożenia w formie decyzji na gminę 

Przecław kary administracyjnej przez 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska. Analogiczna sytuacja zaistniała w roku 2019. Jednakże z uwagi na 

przesunięte w czasie terminy do złożenia poszczególnych sprawozdań przez podmioty 

zbierające /odbierające odpady komunalne, a tym samym przesunięcie terminu do sporządzenia 

sprawozdania burmistrza z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi -pozyskano tą 

informację dopiero w ostatnim kwartale 2020 r. Burmistrz Przecławia przekazała w terminie  

(tj. do 31.03.2021 r.) przedmiotowe sprawozdanie za 2020 rok Marszałkowi Województwa 

Podkarpackiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Dane dotyczące ilości 

odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych gminy Przecław w 2020 r. oraz przyjętych  

i zagospodarowanych z PSZOK kształtują się następująco: 

9,63%

(max 35%)

• poziom ograniczenia 
masy odpadów 
komunalnych 
ulegających 
biodegradacji 
przekazywanych 
do składowania

29,60%

(min. 50%)

• poziom recyklingu i 
przygotowania do 
ponownego użycia 
następujących frakcji 
odpadów 
komunalnych: 
papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i 
szkła

100%

(min. 70%)

• poziom recyklingu, 
przygotowania do 
ponownego użycia i 
odzysku innymi 
metodami innych niż 
niebezpieczne 
odpadów budowlanych 
i  rozbiórkowych

Poziomy 

recyklingu 
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Rodzaj powstałych odpadów 

Nieruchomości 

zamieszkałe 

(Mg) 

Nieruchomości 

niezamieszkałe 

(Mg) 

Podmioty 

zbierające 

odpady 

komunalne 

PSZOK Łącznie  % 

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 20 03 01 
1062,5 180,317     1242,817 65,91% 

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 20 02 03 
  17,22     17,22 0,91% 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 

07 
34,8     44,9388 79,7388 4,23% 

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego 17 01 07, 

materiały izolacyjne 17 06 04, z 

budowy, remontów, demontażu 

17 09 04 

      9,6956 9,6956 0,51% 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne 20 01 36, 20 01 35, 

20 01 23 

3,715     6,34 10,055 0,53% 

Zużyte opony 16 01 03 5,24     6,4964 11,7364 0,62% 

Opakowania z papieru i tektury 

15 01 01 
23,79 3,17   3,8218 30,7818 1,63% 

Odpady ze szkła 15 01 07 169,73 2,29   2,4849 174,5049 9,26% 

Opakowania z metali 15 01 04, 

metale 20 01 40 
    10,708   10,708 0,57% 

Opakowania z tworzyw 

sztucznych 15 01 02 
242,23 9,955   3,6962 255,8812 13,57% 

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 15 01 10 

      0,6082 0,6082 0,03% 

Lampy fluoroesencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć 20 01 21 
      0,018 0,018 0,00% 

Farby, tusze, kleje, lepiszcze i 

żywice 20 01 28 
      0,3699 0,3699 0,02% 

Baterie i akumulatory 20 01 33       0,0311 0,0311 0,00% 

Zmieszane odpady 

opakowaniowe 15 01 06 
15,336 0,76     16,096 0,85% 

Odzież 20 01 10       0,9033 0,9033 0,05% 

Odpady ulegające biodegradacji 

20 02 01 
18,475 0,71   0,087 19,272 1,02% 

Leki 20 01 32   0,121   0,0596 0,1806 0,01% 

Odpady komunalne nie 

wymienione w innych 

podgrupach 20 03 99 

  1,68     1,68 0,09% 

Inne niewymienione frakcje 

zebrane w sposób selektywny 20 

01 99 (popiół) 

  3,21     3,21 0,17% 

Razem 1575,816 219,433 10,708 79,5508 1885,5078 100,00% 

Wskazać należy, że z terenu nieruchomości niezamieszkałych w 2020 r. odpady komunalne na 

podstawie zawartych umów odbierały jedynie trzy podmioty: Dezako Sp. z o. o., Firma 

Usługowo –Transportowa Stawnuk Dariusz Zieliński oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

Mirosław Olejarczyk.  

Przypomnienia wymaga, że ustawa zobowiązuje samorząd do samofinansowania  

i zbilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wynikiem tej reguły jest 
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brak możliwości dofinansowywania kosztów funkcjonowania niniejszego systemu przez 

gminę. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą w całości pokryć 

koszty jego funkcjonowania, przy czym nie mogą być przeznaczone na żaden inny cel. W 2020 

r. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Przecław, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

przedstawiały się w następujący sposób: 

Lp. Rodzaj kosztów Typ poniesionych wydatków  Kwota (zł) 
Struktura 

wydatków 

1. 

koszty odbierania, transportu, 

zbierania, odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych 
zakup usług -na podstawie zawartych 

umów z DEZAKO Sp. z o.o.  

2 019 

869,47 
92,34% 

2. 
koszty tworzenia i utrzymania 

PSZOK 

3. 

koszty obsługi administracyjnej 

systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

wynagrodzenia, składki na 

ubezpieczenie i pochodne od 

wynagrodzeń, licencje na programy 

komputerowe 

152 610,69 6,98% 

zakup wyposażenia i materiałów 

biurowych, usług pozostałych, koszty 

postępowań, prowizji, opłat 

komorniczych 

10 369,92 0,47% 

szkolenia, nagrody konkursowe 4 674,69 0,21% 

4. 

koszty edukacji ekologicznej w 

zakresie prawidłowego 

postępowania odpadami 

komunalnymi 

Łącznie 
2 187 

524,77 
100,00% 

Powyższe zestawienie nie uwzględnia kosztów wykonania usługi odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy 

Przecław, dotyczących miesiąca grudnia 2020 r., a także ogólnorocznych rozliczeń -w tym 

zagospodarowania pozostałych odpadów przyjętych w PSZOK. Faktury (po korektach) 

opiewały na łączną kwotę 140 919,22 zł. Ich wpływ do tutejszego urzędu miał miejsce  

w miesiącu styczniu 2021 r., a co za tym idzie wydatek poniesiono w nowym roku. 

Wymiar wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 r. wynosił 

2 302 554,05 zł. W trakcie roku nastąpiły zmiany oraz korekty deklaracji, które spowodowały: 

 przypis zobowiązań na kwotę 331 106,00 zł, 

 odpis zobowiązań na kwotę 55 769,03 zł. 

Wobec powyższego należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w 2020 

r. powinny wpłynąć do budżetu wynosiły łącznie 2 655 529,72 zł (zaległości z lat ubiegłych BO 

+ wymiar + przypisy – odpisy). Dochodów wykonanych było natomiast 2 495 255,67 zł (wpłaty 

–  zwroty nadpłat). 

Saldo końcowe wyniosło 168 296,47 zł, z czego zaległości (tj. zobowiązania, których termin 

płatności minął) stanowiły 61 438,22 zł + należności dotyczące IV raty opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 r. z terminem płatności do 31 grudnia 2020 
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r. (na tenże dzień nie stanowiły jeszcze zaległości) wynosiły 98 835,83 zł - nadpłaty stanowiące 

8 975,42 zł. 

 
Udział poszczególnych miejscowości w kwocie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 r. przedstawiała się w następujący sposób: 

 
W ciągu 2020 roku do osób fizycznych nie dotrzymujących terminów płatności wystawiono 

łącznie 617 szt. upomnień na łączną kwotę 147 427,58 zł. Z uwagi na sytuację pandemiczną 

wywołaną wirusem Sars-Cov-2, nie wysyłano upomnień na zaległości podatkowe powstałe  

w IV kwartale 2019 r. i po I kwartale 2020 r. Objęto je postępowaniem upominawczym  

w późniejszym okresie. Wcześniej jednak wysłano 226 informacji o wysokości zaległości  

w ramach miękkiej egzekucji. Po kolejnych ratach upomnienia generowane były 

systematycznie. Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

którzy pomimo skutecznych doręczeń upomnień uchylali się od obowiązku zapłaty opłaty, 

zostały sporządzone i skierowane do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych tytuły 

wykonawcze, w celu przymusowego wyegzekwowania należności. Łącznie w roku 2020 

wystawiono 185 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, z których łączna wyegzekwowana przez poborców skarbowych kwota 

należności głównej, odsetek i kosztów upomnień wynosi 20 033,88 zł. 

Na dochody gminy Przecław, w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

w 2020 r. złożyły się wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, koszty upomnień, opłata prolongacyjna  

i kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym w łącznej wysokości 2 505 637,73 zł. Z kolei 

na koszty funkcjonowania całego systemu wydatkowana została kwota 2 187 524,77 zł. Daje 

to nadwyżkę za 2020 r. w wysokości 318 112,96 zł, która wykorzystana zostanie zgodnie  

BO; 77 638,70 zł

wymiar opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi

2 302 554,05 zł

wymiar opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi

2 302 554,05 zł

przypisy -odpisy

275 336,97 zł

wpływy opłaty -zwroty 

nadpłat

2 495 255,67 zł

zaległości

61 438,22 zł

należności niewymagalne -IV 

rata opłaty za 2020 r.; 

98 835,83 zł

0 zł
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1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

planowane wpływy należności po zmianach wpłaty należności pozostałe do

zapłaty (nieuwzględniające

nadpłat)

6 332,74 zł

4 713,20 zł

2 749,50 zł

5 805,68 zł

8 788,69 zł

3 892,40 zł
3 199,10 zł

5 710,10 zł

13 492,11 zł

3 118,20 zł 3 636,50 zł
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z dyspozycją art. 6r ust 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

a mianowicie na utworzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

na terenie gminy Przecław. 

7. Gospodarka wodno-ściekowa 

  

Zadania własne gminy obejmujące sprawy dotyczące wodociągów i zaopatrzenia  

w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości  

i porządku, Burmistrz Przecławia realizowała poprzez Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Przecławiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiada 

gmina Przecław. 

W roku 2020 w Spółce zatrudnienie kształtowało się na podobnym poziomie co w roku 

2019.  Łącznie zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 31 grudnia było 19 osób, 1 osoba na 

umowę zlecenie, 1 umowa o zarządzanie, 3 członków Rady Nadzorczej. 
Spółka w 2020 roku osiągnęła przychód na poziomie 3 025 915,08 zł netto i tym samym 

odnotowała wzrost przychodu w każdym dziale działalności. Sytuacja ta spowodowana była 

ograniczeniem kosztów (głównie usług zewnętrznych) oraz zwiększeniem efektywności 

pracowników. Zwiększenie ilości odbiorców wody i dostawców ścieków przełożyło się na 

wzrost sprzedaży w/w obszarach. Spółka osiągnęła zwiększenie przychodów względem 

poprzedniego roku o 5,73 %. Poniższa tabela przedstawia źródła i wartość osiągniętych 

przychodów.  
 

Przychody netto ze sprzedaży w 2020 r. Wartość 

Usługa dostarczania wody 1 149 658,59 zł 

Usługi odbioru i oczyszczania ścieków  1 095 494,61 zł 

Usługi remontowo-budowlane  708 540,00 zł 

Utrzymanie rynku 72 222,24 zł 

RAZEM 3 025 915,08 zł 
 

 

 

37,99%

30,83%

5,38%

20,77%

2,39% 2,54%

0,10%

Struktura przychodów w 2020 r. (%)

Woda

Odprowadzanie ścieków

Wywóz nieczystości płynnych

Sprzedaż GRB

Rynek

Pozostałe przychody

operacyjne

Przychody finansowe
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Na koniec 2020 roku Spółka posiadała 3486 czynnych odbiorców wody i 1365 czynnych 

dostawców ścieków przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. Pobór i sprzedaż wody 

przedstawia się następująco.  

 

 

 

 

 

2 077 229,45 zł

1 025 087,17 zł

762 160,96 zł

623 270,23 zł

68 220,00 zł

2 478 738,36 zł

1 113 094,70 zł

881 356,61 zł

800 146,89 zł

67 409,43 zł

2 862 007,63 zł

1 149 658,59 zł

1 095 494,25 zł

703 944,04 zł

76 818,20 zł

3 025 915,08 zł

Usługa dostawy
wody

Usługi odbioru
ścieków

Usługi GRB

Utrzymanie
rynku

RAZEM

Wartość przychodów osiągniętych przez Spółkę w porównaniu do lat 
ubiegłych
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Pobór i sprzedaż wody z wodociągu gminnego Tuszyma  za rok 2020 
w porównaniu do lat ubiegłych

Sprzedaż wody uzdatnionej
[tys. m3]

Pobór wody surowej [tys. m3]
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Od czerwca 2018 roku obowiązuje nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz 

odprowadzenie ścieków. Została ona zatwierdzona przez operatora rynku Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na okres trzech lat i obowiązuje do 27 kwietnia 2021 roku.  

 

Wysokość cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 

 
 

L.p. 

 

Taryfowa grupa 

odbiorców 

 

Wyszczególnienie 

Cena/stawka netto 

w okresie  od 1 do 

12 miesiąca 

Cena/stawka netto 

w okresie od 13 do 

24 miesiąca 

Cena/stawka 

netto w 

okresie od 

25 do 36 

miesiąca 

 

 

 

1. 

Grupa 1 

Odbiorcy usług 

zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę rozliczani za ilości 

dostarczanej wody według 

wskazań wodomierza 

głównego 

 

Cena w zł za 1 m³ 

dostarczanej wody 

 

2,76 

 

2,82 

 

2,90 

 

 

Opłata stała 

abonamentowa 

zł/odb/okres rozliczeniowy 

 

2,40 

 

2,40 

 

2,40 

 

 

 

2. 

Grupa 2 

Odbiorcy usług 

zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę rozliczani za ilości 

dostarczanej wody na 

podstawie przepisów 

dotyczących przeciętnych 

norm zużycia 

 

Cena w zł za 1 m³ 

dostarczanej wody 

 

 

2,76 

 

 

2,82 

 

 

2,90 

Opłata stała 

abonamentowa 

zł/odb/okres rozliczeniowy 

 

2,00 

 

2,00 

 

2,00 

 

 

 

3. 

Grupa 3 

Odbiorcy usług 

zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę rozliczani w 

oparciu o wskazania 

wodomierza mierzącego 

ilość wody bezpowrotnie 

zużytej 

Cena w zł za 1 m³ 

dostarczanej wody 

 

2,76 

 

2,82 

 

2,90 

Opłata stała 

abonamentowa 

zł/odb/okres rozliczeniowy 

 

2,20 

 

2,20 

 

2,20 

 

 

 

119 816
131 743

138 082
144 480

3 000 6 000 6 000 8 000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2 017 2 018 2 019 2 020

Odbiór ścieków dopływających i dowożonych na OS w Błoniu za rok 
2020 w porównaniu do lat ubiegłych

Ścieki dopływające na OS
[tys. m3]

Ścieki dowożone na OS [tys.
m3]
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Wysokość cen i stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
 

L.p. 

 

Taryfowa grupa odbiorców 

 

Wyszczególnienie 

Cena/stawka netto 

w okresie  od 1 do 

12 miesiąca   

Cena/stawka netto 

w okresie od 13 do 

24 miesiąca 

Cena/stawka 

netto w 

okresie od 25 

do 36 

miesiąca 

 

 

 

1. 

 

 

 

Grupa 1 

Gospodarstwa domowe 

 

Cena w zł za 1 m³ 

odprowadzanych ścieków 

 

5,88 

 

5,92 

 

6,03 

Opłata stała 

abonamentowa 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

 

2,00 

 

2,00 

 

2,00 

 

 

 

2. 

 

 

Grupa 2 

Zakłady przetwórstwa 

mięsnego, ubojnie oraz 

myjnie 

 

 

Cena w zł za 1 m³ 

odprowadzanych ścieków 

 

8,28 

 

8,43 

 

8,67 

Opłata stała 

abonamentowa 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

 

2,00 

 

2,00 

 

2,00 

 

 

3. 

 

 

Grupa 3 

Pozostali odbiorcy 

 

Cena w zł za 1 m³ 

odprowadzanych ścieków 

 

7,05 

 

7,18 

 

7,38 

Opłata stała 

abonamentowa 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

 

2,00 

 

2,00 

 

2,00 

 

Podstawową działalnością GRB jest wykonywanie przyłączy wodociągowych  

i kanalizacyjnych. W 2020 roku zostało wykonanych 121 przyłączy, co stanowi podobną liczbę 

względem roku ubiegłego.   

 

Zestawienie liczbowe wykonanych nowych przyłączy w 2020 roku w porównaniu do lat 

ubiegłych przedstawia poniższa tabela. 

Wykonanie nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych 

rok wodociągowe kanalizacji sanitarnej razem 

2017 41 74 115 

2018 49 48 97 

2019 72 51 123 

2020 72 49 121 
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Budżet Kosztów 2020 roku ukształtował się na poziomie 2 874 482,70 zł co stanowi wzrost o 

około 4,15 % w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten uwzględnia takie czynniki jak: 

zmiana w zakresie skali działalności, zwiększenie ilości świadczonych usług, wzrost kosztów 

pracy. Wzrost części pozycji kosztowych wynika głównie z wyższych kosztów zakupu 

materiałów i energii oraz realizowanych usług obcych. Struktura kosztów prostych wg rodzaju 

jest typowa jak dla Spółek usługowych. Dlatego największą pozycję stanowią wynagrodzenia 

wraz ze świadczeniami, łącznie jest to 52,69 %. Następną pozycją w kosztach jest zakup 

materiałów i energii łącznie 26,66%. Kolejna pozycja to usługi obce na poziomie 14,66 %. 

Pozostałe koszty łącznie to 5,99 %. Poniższy wykres  przedstawia strukturę kosztów 

rodzajowych.   

 

Za rok 2020 Spółka odnotowała zysk w wysokości 222 836,79 zł. 

41
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Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o. w 2020 roku zrealizował następujące  

zadania inwestycyjne w oparciu o środki własne:  

 wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę  

,,Kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem wolnostojącym  

o pojemności 150 m3, wraz z przebudowa niezbędnej infrastruktury i budową instalacji 

fotowoltaicznej; 

 dalsza modernizacja SUW Tuszyma; 
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 II etap prac związanych z utwardzeniem placu manewrowego na terenie siedziby 

Spółki; 

 remonty parku maszynowego min.: przyczep transportowych, koparko-ładowarek, 

koparki Atlas, ciągników, kosiarki rotacyjnej i bijakowej, piaskarek RCW-3, wozu 

asenizacyjnego; 

 montaż i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych - dołożenie 6 szt. nowych 

hydrantów i likwidację 3 szt. niesprawnych oraz przywrócenie do sprawności 5 szt.; 

 II etap rozbudowy kolektorów sanitarnych (przedłużenie sieci k.s.) o średnicy fi 200 ok 

250mb w m. Błonie;  

 rozbudowa sieci wodociągowych w następujących miejscowościach: Przecław, Błonie, 

Wylów, Dobrynin, Rzemień, Tuszyma, o łącznej długości 900m; 

 wykonanie ogrodzenia SUW Tuszyma oraz stacji podnoszenia ciśnienia na ulicy 

Weneckiej w Przecławiu; 

 wykonanie monitoringu 3 przepompowni ścieków; 

 dalsza rozbudowa systemu odczytu radiowego o kolejne 60 szt. Obecnie 

zamontowanych jest 136 zestawów. 

Spółka w dalszym ciągu kładzie duży nacisk na poszerzenie i modernizację bazy sprzętowej  

w oparciu o środki własne. W sposób znaczący udało się zwiększyć stan posiadanego sprzętu 

co przełożyło się na zwiększenie możliwości zakresu świadczeń usług przez Spółkę.  

 

 

Rok 2020 był kluczowym rokiem jeżeli chodzi o przeprowadzenie i zakończenie dwóch 

najważniejszych inwestycji które mają wpływ na jakość wody w gminie Przecław, czyli stacji 

uzdatniania wody w Tuszymie oraz stacji podnoszenia ciśnienia na ulicy Weneckiej  

w Przecławiu. Przeprowadzenie przez gminę Przecław w/w inwestycji w połączeniu  

z inwestycjami prowadzonymi przez Spółkę doprowadziły do wyeliminowania problemów  

z czasowym brakiem wody lub znacznym spadkiem ciśnienia w wodociągu gminnym, jak 

również przyczyniły się do znacznej poprawy jakości wody pitnej.  Jeżeli chodzi o samą 

jednostkę to w dalszym ciągu wykonywane są działania polegające na głębokiej modernizacji 

majątku będącego w posiadaniu Spółki lub pozostającego w jej użytkowaniu. Z roku na rok 

Spółka ponosi coraz większe nakłady inwestycyjne, co jest widoczne w każdym obszarze 

działalności.  
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8.   Edukacja 

 

 8.1. Gminna sieć szkół i przedszkoli 

Prowadzenie i zakładanie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych jest zadaniem 

własnym gminy wynikającym z art. 8 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

(t. j.: Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.). Decyzją Rady Miejskiej w Przecławiu na podstawie: 

a) Uchwały Nr VI/60/2019 z dnia 7 maja 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Przecław od 

dnia 01 września 2019 roku, 

b) Uchwały Nr VI/61/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Przecław, 

c) Uchwały Nr X/105/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przekształcenia Zespołu 

Szkół w Przecławiu, 

 

sieć szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Przecław kształtuje się następująco: 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobryninie, 

2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kiełkowie, 

3. Szkoła Podstawowa im. ks. Tadeusza Wiatra w Łączkach Brzeskich, 

4. Szkoła Podstawowa im. Walerii Szalay – Groele w Przecławiu, 

5. Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu, 

6. Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie wchodząca  

w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie. 

Natomiast sieć przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych przedstawia się następująco: 

1. Samorządowe Przedszkole w Przecławiu, 

2. Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu, 

3. Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie, 

4. Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie, 

5. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kiełkowie, 

6. Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. ks. Tadeusza Wiatra w Łączkach 

Brzeskich. 
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Ponadto gmina Przecław prowadzi także Liceum Ogólnokształcące w Przecławiu, które  

w związku z reformą systemu oświaty, powstało w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół  

w Przecławiu i zakończeniem z dniem 31.08.2019 r. działalności gimnazjum wchodzącego  

w skład ww. zespołu. 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Dobryninie, Dobrynin 217, 39-322 Rzemień 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

w Kiełkowie, Kiełków 57 A, 39-320 Przecław 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im Tadeusza Wiatra w 

Łączkach Brzeskich, Łączki Brzeskie 136, 

39-320 Przecław 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Walerii Szalay – 

Groele w Przecławiu, ul. Zielona 50,  

39-320 Przecław 
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Szkoła Podstawowa im. Marii 

Dąbrowskiej w Rzemieniu, Rzemień 257, 

39-322 Rzemień 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

w Tuszymie, Tuszyma 482, 39-321 Tuszyma 

 

 

 

 

Samorządowe Przedszkole w Przecławiu 

ul. Wenecka 41, 39-320 Przecław 

 

 

 

 

 

 

Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu 

Rzemień 261, 39-322 Rzemień 
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Przedszkole w Tuszymie w Zespole Szkolno = Przedszkolnym w Tuszymie 

Tuszyma 482, 39-321 Tuszyma 

 

Gminna baza oświatowa zapewnia pełną realizację zadań statutowych i w zdecydowanej 

większości odpowiada potrzebom uczniów. Szkoły i przedszkola dysponują łącznie 120 

pomieszczeniami do nauki. Bazę dydaktyczno – wychowawczą stanowi: 

 22 sale do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

 54 sale w szkołach podstawowych, w tym 30 przystosowanych do edukacji 

wczesnoszkolnej, 

 8 pracowni komputerowych, 

 9 pracowni specjalistycznych, 

 5 dużych oraz 2 małe sale sportowe, 

 7 boisk przy szkole w tym Orlik, 

 6 bibliotek szkolnych, 

 6 stołówek, 

 3 świetlice, 1 salę widowiskową,  

 7 placów zabaw oraz 4 siłownie zewnętrzne. 

 

 8.2. Uczniowie i wychowankowie 

 

Gmina Przecław, o czym już była mowa wcześniej, jest samorządem, w którym występują 

pozytywne trendy demograficzne i sukcesywny wzrost liczby mieszkańców, co ma obecnie 

przełożenie na zwiększenie liczby uczniów w szkołach. 

W poszczególnych szkołach liczba uczniów i oddziałów w roku 2020 przedstawiała się 

następująco: 
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Nazwa placówki 

Okres                               

01.01.2020-31.08.2020 

Okres                                    

01.09.2020-31.12.2020 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów  

Liczba 

dzieci 

SP Dobrynin 8 136 8 145 

SP Kiełków 8 64 8 62 

SP Łączki Brzeskie 8 75 8 81 

SP Przecław 20 401 20 417 

SP Rzemień 8 104 8 108 

SP w ZSP Tuszyma 11 221 12 233 

RAZEM SP 63 1001 64 1047 

LO w Przecławiu 1 12 1 12 

Ogółem w gminie 64 1013 65 1059 

 

Ogólna liczba dzieci we wszystkich typach szkół zwiększyła się od września 2020 r. o 46 

osób tj. o 4,6% , ale równocześnie, pomimo ogłoszonej rekrutacji do pierwszej klasy liceum 

ogólnokształcącego i szerokich działań promocyjnych, nie został utworzony oddział kl. I z 

powodu braku chętnych.  

Rok 2020 był również kolejnym okresem znaczącej dynamiki wzrostu liczby dzieci 

korzystających z edukacji przedszkolnej. Analizując potrzeby rodziców, w tym względzie  

i dostrzegając priorytetowe znaczenie edukacji przedszkolnej dla rozwoju najmłodszych 

mieszkańców gminy, Burmistrz Przecławia zagwarantował dostęp do miejsc w tej edukacji dla 

wszystkich chętnych. Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych w roku 2020 przedstawiała się jak niżej: 

 

Nazwa placówki 

Okres                               

01.01.2020-31.08.2020 

Okres                                    

01.09.2020-31.12.2020 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów  

Liczba 

dzieci 

Samorządowe Przedszkole 

Rzemień 
3 74 3 75 

Samorządowe Przedszkole 

Przecław 
8 195 8 196 

Przedszkole w ZSP Tuszyma 4 103 4 100 
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Oddział Przedszkolny                  

w SP Dobrynin 2 43 2 50 

Oddział Przedszkolny               

w SP Kiełków 
1 9 1 10 

Oddział Przedszkolny               

 w SP Łączki Brzeskie 
2 34 2 45 

RAZEM  20 458 20 476 

 

Rosnącą z roku na rok liczbę dzieci objętych opieką przedszkolną doskonale obrazują 

poniże wykresy. Według przedstawionych danych w okresie od 01.01.2020 do 31.08.2020 

edukacją przedszkolną objętych było ok. 74 % dzieci z terenu Gminy Przecław, czyli o 6% 

więcej niż w roku poprzednim. Natomiast w okresie od 01.09.2020 do 31.12.2020 objętych 

było już ok. 80 % dzieci, tj. o 1% więcej niż w 2019 roku. 

 

 

 

 

3 lata 4 lata 5 lat 6 lat

liczba urodzeń 133 157 134 159

liczba uczęszczających 88 117 100 128
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 8.3. Organizacja kształcenia i wychowania 

 

a) Kadra pedagogiczna w Gminie Przecław w roku 2020 wg etatów 

 

 
 

Stan zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów oraz 

realizowanej liczby godzin zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz organizacji kształcenia 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niewielki wzrost liczby etatów od września 

2020 r. jest skutkiem zwiększonej liczby oddziałów, a także koniecznym zapewnieniem 

uczniom posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wsparcia nauczycieli 

specjalistów. 

Wszyscy zatrudnieni nauczyciele mają dostęp do środków przeznaczonych na 

dokształcanie i doskonalenie zawodowe celem podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju 

zawodowego. Prowadzona polityka kadrowa oraz działania obejmujące doskonalenie 

zawodowe sprawiają, iż aktualny poziom wykształcenia nauczycieli jest bardzo dobry.  

 

b) Wysokość otrzymanej subwencji i dotacji 

Gmina Przecław na realizację zadań oświatowych otrzymała w 2020 roku: 

 

1. „subwencję oświatową” w łącznej wysokości 12 329 896,00 zł, w tym:  

 

 podstawowa kwota subwencji w wysokości 12 215 051,00 zł  

 zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o środki, zwane „ogólną kwotą 

korygującą” w wysokości 63 500,00 zł,  

 zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymanej na podstawie wniosków Burmistrza Przecławia z tytułu: 

 dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych  

w wysokości 41 345,00 zł – Szkoła Podstawowa w Rzemieniu, 
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 dofinansowania w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne  

w nowo wybudowanych obiektach oświatowych lub nowych pomieszczeniach do 

nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach publicznych prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 10 000,00 zł – Zespół Szkolno –

Przedszkolny w Tuszymie. 

 

2.  dotację na dzieci w wychowaniu przedszkolnym w wysokości: 

 

dotacja na dzieci uczęszczające do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
414 593,50 zł 

dotacja na dzieci objęte nauką specjalną  4 304,00 zł 

RAZEM 418 897,50 zł 

Analizując budżet w zakresie realizacji zadań oświatowych można zauważyć wzrost nie 

tylko kwoty subwencji oświatowej, ale także istotny wzrost wydatków.    

W 2018 roku na realizację powyższych zadań przeznaczono łącznie 16 313 656,77 zł,  

w 2019 roku 17 386 861,70 zł a w 2020 r. 17 750 776,71 zł. Szczegółową strukturę wydatków 

przedstawiają poniższe wykresy.  
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2018 2019 2020
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Struktura wydatków na oświatę w latach 
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Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ 

prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność i jest zobowiązany do 

wykonywania zadań wobec niej w zakresie m. in. wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt 

niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, a także wykonywanie remontów 

obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych.   

W związku z powyższym, w roku 2020 Burmistrz Przecławia przeznaczyła na 

modernizację istniejącej bazy lokalowej oraz doposażenie placówek edukacyjnych w niezbędne 

pomoce dydaktyczne i sprzęt środki w łącznej wysokości 259 392,55 zł.   

Zrealizowano następujące działania: 

 zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci i uczniów m. in.: pracownia komputerowa, 

magiczny dywan, tablice interaktywne, projektory, tablety graficzne itp. na łączną 

kwotę 99 744,00 zł, 

 zakupiono sprzęty i wyposażenie na łączną kwotę 62 420,00 zł m. in.: oczyszczacze 

powietrza, generator ozonu, wykładzinę i elementy do siedzenia dla dzieci w reżimie 

sanitarnym, fotele biurowe, kosiarkę spalinową, urządzenie wielofunkcyjne itp., 

 zakupiono sprzęt i wyposażenie do kuchni tj.: zmywarkę do Szkoły Podstawowej  

w Przecławiu i piece konwekcyjne do Szkoły Podstawowej w Dobryninie i Łączkach 

Brzeskich na łączną kwotę 50 000,00 zł. W piece konwekcyjne, które służą 

przygotowywaniu zdrowszych posiłków wyposażonych jest już 5 placówek.   

 przeprowadzono bieżące drobne prace remontowe we wszystkich placówkach, m. in.: 

malowanie ścian, układanie paneli, wymiana oświetlenia, wykonanie posadzki, itp. na 

łączną kwotę 47 228,55 zł. 

 

c) Wysokość dodatkowych środków przeznaczonych na oświatę i wychowanie.  

 

 Oddziały przedszkolne w Samorządowym Przedszkolu w Przecławiu i Szkole 

Podstawowej w Dobryninie  

 

Gmina Przecław uzyskała dofinansowanie na utworzenie nowych oddziałów 

przedszkolnych w Samorządowym Przedszkolu w Przecławiu i Szkole Podstawowej  

11 143 055,00 zł
12 004 678,00 zł 12 329 896,00 zł
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w Dobryninie dla 45 dzieci w ramach projektu pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania 

przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Przecławiu i Dobryninie, Gmina Przecław”, 

realizowanym w okresie 01.09.2019r. do 31.08.2020r. w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Jakość 

edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji i kompetencji 

w regionie.  

 

Całkowita wartość projektu – 288 403,07 zł 

Wnioskowane dofinansowanie: 259 562,76 zł, w tym środki wspólnotowe 245 142,60 zł  

i środki krajowe z budżetu państwa: 14 420,16 zł 

Wkład własny: 28 840,31 zł. 

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju spowodowaną COVID-19 w ramach 

inicjatywy rządu RP zostały podjęte działania wspomagające zdalne nauczanie w szkołach 

podstawowych. Efektem tych działań była pomoc skierowana do rodzin z terenu naszej gminy, 

która poprzez realizację poniższych projektów ułatwiły pełny dostęp do edukacji w trybie 

zdalnym. Zrealizowano następujące projekty: 

 

 Projekt - Zdalna szkoła  

 

Projekt Zdalna szkoła – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w 

systemie kształcenia zdalnego realizowany 

był w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze 

środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi 

priorytetowej POPC – Powszechny dostęp 

do szybkiego internetu, Działanie 1.1 

Wyeliminowanie terytorialnych różnic  

w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.  
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W ramach projektu zakupiono 40 szt. laptopów, które następnie użyczono uczniom szkół 

podstawowych do realizacji zdalnego nauczania. 

Wartość dofinansowania 70 000,00 zł. 

Wkład własny gminy: 23 037,20 zł. 

Całkowita wartość zadania: 93 037,20 zł. 

 

 Projekt - Zdalna szkoła + 

 

Projekt Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi 

priorytetowej POPC – Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu 

o wysokich przepustowościach. 

 

W ramach projektu zakupiono 48 szt. 

laptopów wraz z akcesoriami (torba na 

laptopa i mysz przewodowa), które 

następnie użyczono uczniom szkół 

podstawowych do realizacji zdalnego 

nauczania. W pierwszej kolejności 

laptopy zostały użyczone dzieciom  

z rodzin wielodzietnych. 

Wartość dofinansowania 105 000,00 zł. 

Wkład własny gminy: 113,50 zł. 
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d) Kształcenie, wychowanie i opieka, w tym kształcenie specjalne realizowane  

w placówkach oświatowych na terenie gminy. 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j.: Dz. 

U z 2020r. poz. 910 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do zapewnienia 

odpowiednich warunków nauki, wychowania i opieki oraz warunków umożliwiających 

stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętej 

kształceniem specjalnym. 

Z budżetu gminy finansowane są liczne zajęcia specjalistyczne dla dzieci i uczniów, 

którzy legitymują się orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajęcia 

świetlicowe zapewniające opiekę uczniom dojeżdżającym i przebywającym w szkole przed  

i po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 
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Rok 2020 był trudnym okresem ze względu na stan epidemiologiczny również w obszarze 

edukacji, wymagającym wielu zmian organizacyjnych w szczególności związanych z formą 

kształcenia zdalnego. Dostosowanie do nowych realiów wymagało wysiłku nie tylko ze strony 

uczniów i ich rodziców, ale również kadry placówek oświatowych. Nowe wyzwanie zostało 

skutecznie podjęte przez wszystkie placówki oświatowe we współpracy z jst. Wypracowano 

organizację pracy z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Praca w szkołach  

i przedszkolach skoordynowana została w sposób umożliwiający realizację koniecznych zadań 

i działań bezpośrednio z uczniami z zachowaniem limitów i norm bezpieczeństwa. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, została ograniczona 

działalność placówek. W kolejnych okresach 2020 roku zmiany w funkcjonowaniu jednostek 

przedstawiały się następująco:  

 

 12 i 13 marca  - organizacja zajęć opiekuńczych w szkołach, 

 od 16 marca - szkoły i przedszkola zamknięte – dzieci i uczniowie objęci zdalnym 

nauczaniem, 

 od 6 maja - możliwość wznowienia pracy placówek oświatowych (brak chętnych 

dzieci), 

 od 18 maja  – rozpoczęcie pracy przez Samorządowe Przedszkole Przecław (12 dzieci) 

i Przedszkole Tuszyma (4 dzieci) - dzieci nieuczęszczające do przedszkoli objęte były 

nauczaniem zdalnym, 

 od 25 maja – pracę wznowiły pozostałe przedszkola i oddziały przedszkolne (oprócz 

SP Kiełków - brak chętnych rodziców pracujących), 
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 od dnia 25 maja – szkoły prowadziły: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, za zgodą 

rodziców zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego i konsultacje dla chętnych uczniów klas ósmych, 

 od 24 października do 31 grudnia – ponowne ograniczenie działalności placówek 

oświatowych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19, 

 od 9 listopada – obowiązek prowadzenia działalności opiekuńczej dla dzieci osób 

zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób 

realizujących zadania publiczne w związku z zwalczaniem COVID-19 uczęszczających 

do klas I-III szkoły podstawowej. 

 

 8.4. Działania na rzecz dzieci i uczniów 

 

             Burmistrz Przecławia realizując obowiązek bezpłatnego transportu wynikający z art. 

32, art. 39 i art. 39 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  zapewniała dowóz 

dzieci i uczniów odpowiednio do szkół i przedszkoli oraz obowiązek dowozu dzieci i uczniów 

niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych położonych na terenach sąsiednich gmin lub 

refunduje rodzicom wydatki związane z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych.  

 

• Dowóz dzieci i uczniów do placówek edukacyjnych położonych na terenie Gminy  

Przecław 

 

• Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych położonych 

na terenie innych gmin 

 

Okres 01.01.2020 - 31.08.2020 Okres 01.09.2020 - 31.12.2020 
RAZEM 

liczba dzieci kwota liczba dzieci kwota 

21 71 823,00 zł 20 77 085,00 zł 138 084,00 zł 

 

• Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek 

edukacyjnych położonych na terenie innych gmin wykonywany na podstawie 

umów zawartych pomiędzy rodzicami dzieci/uczniów a Burmistrzem Przecławia 

 

 

 

 

Okres 01.01.2020 - 31.08.2020 Okres 01.09.2020-31.12.2020 
RAZEM 

liczba dzieci kwota liczba dzieci kwota 

129 18 430,59 zł 119 15 611,55 zł 34 042,14 zł 
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Okres 01.01.2020 - 31.08.2020 Okres 01.09.2020-31.12.2020 
RAZEM 

liczba dzieci kwota liczba dzieci kwota 

12 8 799,00 zł 11 7 501,50 zł 16 300,50 zł 

Analizując powyższe dane można zauważyć, że koszty dowozu w związku z sytuacją 

epidemiologiczną spowodowaną COVID-19 spadły średnio o ok. 64 % w porównaniu do 

kosztów poniesionych w roku 2019. 

Ponadto gmina Przecław realizuje zobowiązania wobec innych gmin, przekazując dotację 

z własnych środków w związku z uczęszczaniem dziecka będącego jej mieszkańcem,  

a korzystającego z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

położonych na terenach innych gmin. 

 

• Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy Przecław  

w przedszkolach poza Gminą 
 

Okres 01.01.2020 - 31.08.2020 Okres 01.09.2020-31.12.2020 
RAZEM 

liczba dzieci kwota liczba dzieci kwota 

48 228 206,17 zł 41 110 907,21 zł 339 113,38 zł 

Koszty pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą z roku na rok wzrastają pomimo, że liczba 

dzieci maleje.  
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Ponadto gmina Przecław wykonując zadania oświatowe będące w kompetencji organu 

prowadzącego otrzymała dotację na realizację następujących programów: 

• Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 
ćwiczeniowe w wysokości 111 776,37 zł: 
 

W ramach otrzymanej dotacji wyposażono wszystkich uczniów klas I-VIII w podręczniki  

i materiały ćwiczeniowe niezbędne do realizacji podstawy programowej. 

• Pomoc materialna dla uczniów – kwota dotacji – 54 974,41 zł, wkład własny gminy 
– 6 108,26. Realizacja programu wyniosła łącznie 61 082,67 zł 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest przez Burmistrza Przecławia 

na podstawie art. 90p ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, jako zadanie 

własne gminy. W ramach tego zadania Burmistrz Przecławia wydała 138 pozytywnych decyzji 

przyznające prawo do otrzymania stypendium szkolnego dla uczniów w trudnej sytuacji 

materialnej w łącznej wysokości 59 222,67 zł i zasiłki szkolne dla 3 uczniów wysokości 

1 860,00 zł. 

 

 Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych na łączną kwotę 

71 142,30 zł 
 

Na podstawie art. 122 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe   Burmistrz Przecławia przyznaje 

dofinansowanie pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianym pracownikiem 

zamieszkałym na terenie gminy Przecław i który zakończył naukę zawodu. W ramach tego 

zadania Burmistrz Przecławia dokonała zwrotu kosztów kształcenia młodocianych uczniów na 

podstawie 10 pozytywnych decyzji na łączną kwotę 71 142,30 zł. 
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W zakresie edukacji realizowane są także dodatkowe programy wspierające uczniów. 

 

Burmistrz Przecławia wspiera także rozwój aktywności fizycznej wśród uczniów szkół 

podstawowych poprzez naukę pływania i pozalekcyjne zajęcia sportowe. 

 

• Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dla uczniów klas I - III 

 

W ramach projektu każdy uczestnik powinien odbyć 20 godzinne szkolenie  

w czterostopniowym stylu pływania. Jednakże ze względu na sytuację epidemiologiczną  

w kraju spowodowaną COVID-19, która ograniczyła działalność krytych pływalni każdy  

z uczestników zrealizował 15 godzin. Zajęcia pływania odbywały się w Gminnym Ośrodku 

Sportu i Rekreacji Gminy Dębica w Pustkowie – Osiedlu, do którego uczestnicy zajęć mieli 

zapewniony bezpłatny transport i opiekę. 

Łączna liczba uczniów –  135 

Kwota dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki – 19 140,00 zł. 

Wkład własny JST – 23 776,82 zł. 

Łączny koszt realizacji zadnia – 42 916,82 zł. 

 

 Program wspierania uczniów zdolnych „Wybitny uczeń” 2019/2020” 

 

W roku 2020 na podstawie uchwały Nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 

30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Stypendialnego Gminy Przecław Burmistrz 

Przecławia nagrodziła najzdolniejszych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przecław 

oraz uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę.  

 

Liczba laureatów (stypendystów): 65 osób ze szkół podstawowych prowadzonych przez 

gminę Przecław, kwota przeznaczona na stypendia to 22 980,00 zł. 
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 8.5. Opieka nad dziećmi do lat 3 

 

Burmistrz Przecławia przystąpiła do realizacji bardzo ważnego z punktu widzenia 

społecznego zadania tj. zapewnienie opieki dla najmłodszych mieszkańców gminy poprzez 

utworzenie Samorządowego Żłobka „Psotna Andzia” w Przecławiu. Inicjatywa ta stanowi 

szansę dla rodziców chcący kontynuować aktywność zawodową do zapewnienia całodobowej 

opieki nad ich dziećmi. 

W związku z powyższym w ostatnim kwartale roku 2020 podjęto szereg licznych działań 

niezbędnych do uruchomienia funkcjonowania Samorządowego Żłobka „Psotna Andzia”  

w Przecławiu, który swoim zasięgiem obejmie opiekę nad 50 dziećmi w wieku do 3 lat.  

Zadanie zrealizowano na łączną kwotę 210 248,19 zł, a w tym: 

 zakup mebli dziecięcych, biurowych i socjalnych, dywanów, ręczników, łóżeczek, 

pościeli, tablic informacyjnych itp. na łączną kwotę – 105 858,21 zł, 

 zakup rejestratora czytnika do elektronicznego rozliczenia pobytu dziecka w żłobku na 

kwotę 8 050,00 zł, 

 zakup wyposażenia kuchni, sprzętu AGD itp. na łączną kwotę 41 234,70 zł, 

 zakup sprzętu komputerowego i RTV na kwotę 21 024,00 zł, 

 zakup zabawek na kwotę 34 080,84 zł. 

9.   Pomoc społeczna 

Zadania samorządu gminy Przecław z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. Burmistrz 

Przecławia, jako organ wykonawczy administracji publicznej, realizowała za pośrednictwem 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu, dalej MOPS Przecław. Strategicznym 

celem działalności w tym zakresie było umożliwienie osobom i rodzinom wymagającym 

wsparcia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie były w stanie pokonać 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Swoją działalnością MOPS Przecław 

wspierał potrzebujących w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb,  

a także zapobiegał negatywnym zjawiskom poprzez podejmowanie działań zmierzających do 

życiowego usamodzielnienia oraz reintegracji ze środowiskiem. Potrzeby ubiegających się  

o określone świadczenia były uwzględniane, jeżeli odpowiadały celom i mieściły się  

w możliwościach pomocy społecznej. Główne zadania zrealizowane przez sekcję pracowników 

socjalnych pomocy społecznej to: przyznawanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej 

świadczeń pieniężnych lub rzeczowych, usług opiekuńczych, praca socjalna,  analizowanie  

i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, rozwijanie 

nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.  

W 2020 r. prawo do świadczeń z pomocy społecznej co do zasady miały osoby i rodziny 

w sytuacji gdy dochód nie przekraczał ustalanego kwotowo kryterium w zależności od składu 

rodziny: dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł, dla każdej osoby w rodzinie 528,00 zł  

i występowała co najmniej jedna z przesłanek generujących trudności życiowe,  

a w szczególności bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, 

wielodzietność, alkoholizm, przemoc w rodzinie. Jednym z wyjątków od zasady podstawowego 

kryterium dochodowego była realizacja pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole  
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i w domu”, w przypadku którego kryterium uprawniające zwiększone było do 150% 

wspomnianego kryterium podstawowego. Program ten uwzględniał pomoc w formie gorącego 
posiłku wyłącznie dla dzieci w szkole oraz powszechnego zasiłku celowego na zakup żywności 

oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  

Przyznawanie  świadczeń  z  pomocy  społecznej oraz w przypadku rozstrzygnięć  

z zakresu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

było  co do zasady poprzedzane  przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez danego 

pracownika socjalnego, przypisanego do jednego z 6 rejonów opiekuńczych, w miejscu 

zamieszkania lub pobytu osoby czy  rodziny  ubiegającej  się  o  dane świadczenie. 

Przeprowadzane były również wywiady kontrolne u osób już uprawnionych do świadczeń,  

w szczególności u osób uprawnionych do zasiłku stałego, specjalistycznych usług 

opiekuńczych oraz skierowanych do domu pomocy społecznej. Z uwagi na obowiązujący od 

marca 2020 r. stan epidemii ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej, 

dokonywane dotychczas podczas wizyty w środowisku zamieszkania, zastąpiono w większości 

przypadków wywiadami telefonicznymi, i tak uzyskane informacje zapisywano  

w kwestionariuszu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Ponadto, niezależnie od spełniania 

kryterium dochodowego, udzielane były świadczenia w postaci pracy socjalnej.  

W przypadku części przyznanych świadczeń osoby/rodziny uprawnione, z uwagi na 

przekroczenie kryterium dochodowego, były zobowiązane do współfinansowania za 

realizowane usługi tj. specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pobyt w schronisku.  

 Szczegółowe dane na temat przyznanych w 2020 r. świadczeń pomocy społecznej przedstawia 

poniższa tabela. 

Forma pomocy 

 2020 r. 

Osoby  Rodziny  Liczba 

świadczeń  

Kwota w zł  

Zasiłki stałe  51 42 454 264 697,75 

Zasiłki okresowe  25 25 126 44 882,02 

Dożywianie dzieci  

w szkołach   

158 58 5 967 20 064,10 

Zasiłek na posiłek 723 110 764 286 738,00 

Zasiłek na posiłek  

(środki własne 175% kryt. 

dochodowego) 

2 2 10 1 976,00 

Zasiłki celowe 77 77 101 84 430,04 

- w tym pobyt osób 

bezdomnych w schronisku 

3 3 28 14 900,00 

- w tym specjalne zasiłki 

celowe 

5 9 7 5 500,00 

Praca socjalna  121 40 - - 
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Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze  

6 6 1 187 36 797,00 

Pobyt osób w domu pomocy 

społecznej  

3 3 26 67 107,35 

Składki na ubezp. zdrowotne 

za osoby pobierające zasiłki 

stałe 

38 38 409 21 776,68 

 

Ponadto w ramach systemu wsparcia oraz zabezpieczenia socjalnego osób i rodzin, 

Burmistrz Przecławia w 2020 r. za pośrednictwem MOPS Przecław  realizowała szereg innych 

zadań mających na celu optymalne zaspokojenie potrzeb społecznych i indywidualnych 

lokalnej wspólnoty samorządowej. Należały do nich przede wszystkim zadania zlecone  

z zakresu administracji centralnej, w ramach następujących ustaw: 

 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 o świadczeniach rodzinnych, 

 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, 

 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

 o dodatkach mieszkaniowych, 

 prawo energetyczne, 

 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

 o karcie dużej rodziny. 
 

Zadania gminy z zakresu wspierania rodziny realizowano przede wszystkim poprzez 

pracę asystenta rodziny, który na bieżąco współpracował z pracownikami socjalnymi z danego 

rejonu opiekuńczego. Praca asystenta rodziny koncentrowała się w szczególności na pomocy 

w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica, na wzmacnianiu ich kompetencji rodzicielskich, 

pomocy w egzekwowaniu obowiązku szkolnego, doradztwie w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, pomocy w planowaniu budżetu rodzinnego, w wyrobieniu właściwych nawyków 

higienicznych, utrzymywaniu czystości w otoczeniu, prowadzeniu zbiórek odzieży, zabawek. 

W 2020 r. asystent rodziny świadczył pracę na rzecz 13 rodzin, w skład których łącznie 

wchodziło 31 dzieci. Z uwagi na osiągnięcie zakładanych celów współpraca z 5 rodzinami 

uległa zakończeniu. Nie zanotowano przy tym powrotu dzieci do rodzin biologicznych. Łącznie 

w pieczy zastępczej, według stanu na koniec 2020 r. przebywało 5 dzieci, na co łącznie 

przeznaczono 30 940,89 zł. 

Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Burmistrz 

Przecławia w 2020 r. na bieżąco weryfikował stan działań powołanego stosowanym 

zarządzeniem i właściwego liczbowo i merytorycznie Zespołu Interdyscyplinarnego, 

zajmującego się koordynowaniem, standaryzacją, analizą i rozwiązywaniem lokalnych 

problemów przemocy w rodzinie. Do indywidualnych spraw problemów przemocy Zespół 

Interdyscyplinarny powoływał z kolei grupy robocze. Obsługę organizacyjno - techniczną 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Przecław 

zapewniał MOPS Przecław. Ponadto kierownictwo oraz pracownicy socjalni MOPS 

zaangażowani byli w merytoryczną pracę Zespołu Interdyscyplinarnego oraz poszczególnych 
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grup roboczych. Głównym ich celem było zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie 

oraz stworzenie jednolitego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych 

w przemoc w rodzinie. Podczas 8 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, do których doszło 

w 2020 r., omawiano temat zjawiska przemocy na terenie gminy Przecław, sytuacje w 

konkretnych rodzinach dotkniętych zjawiskiem przemocy oraz kwestie możliwości udzielenia 

odpowiedniego wsparcia tym rodzinom. W związku z tym rozpatrzono 45 przypadków 

„Niebieskich Kart – A”, z czego 34 wszczynające procedurę przeciwdziałania przemocy. 

Pozostałe stanowiły kontynuację istniejącego już problemu przemocy w danej rodzinie.  

W związku z tym powołano 12 grup roboczych. W pozostałych przypadkach powoływano 

zespoły monitorujące bezpieczeństwo rodziny lub uznawano, że występujące problemy mają 

wyłącznie charakter konfliktu. Łącznie pracowało 17 grup roboczych, z czego 5 

kontynuujących działania wobec rodziny z lat poprzednich. Grupy te na swych posiedzeniach, 

w obecności członków rodzin lub w ramach kontaktu telefonicznego (ze względu na stan 

epidemii), rozpatrywały problem przemocy w rodzinie w ramach konkretnego indywidualnego 

przypadku. Na wniosek poszczególnych grup roboczych Zespół Interdyscyplinarny podjął 

rozstrzygnięcie o zakończeniu 23 spraw w ramach procedury przeciwdziałania przemocy w 

związku z ustaniem aktów przemocy i w jednym przypadku z powodu braku zasadności 

dalszych działań. 

Burmistrz Przecławia jako organ, również za pośrednictwem MOPS Przecław, realizował 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie ustalania prawa do wypłaty 

świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, świadczeń wychowawczych, świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń „Dobry Start”. Prawa do wspomnianych świadczeń 

co do zasady przyznawane były po spełnieniu określonego kryterium dochodowego (674,00 zł 

zasiłek rodzinny, 764,00 zł zasiłek rodzinny i zasiłek opiekuńczy uzależniony od 

niepełnosprawności, 800,00 zł świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wyjątkiem w zakresie 

weryfikacji kryterium dochodowego były wybrane świadczenia rodzinne uzależnione od 

występowania niepełnosprawności (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne), zasiłek 

dla opiekuna, świadczenia „Dobry Start” oraz świadczenie wychowawcze. 

Uprawnienie do wspominanych świadczeń również co do zasady przyznawane było na 

roczny okres świadczeniowy, z wyłączeniem świadczenia wychowawczego, które miało 

przedłużony okres uprawnienia. Wymagało to cyklicznej weryfikacji dochodów w ramach 

prowadzonego postępowania administracyjnego. Wyjątkiem były wnioski osób/ rodzin 

ubiegających się o świadczenia z tytułu niepełnosprawności przyznawane na okres ważności 

orzeczenia (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna), 

świadczenia rodzicielskie oraz świadczenia jednorazowe związane z urodzeniem dziecka  

i rozpoczęciem roku szkolnego. Ponadto osobom uprawnionym do świadczeń opiekuńczych 

uzależnionych od niepełnosprawności opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne. Wnioski, składane były zarówno w formie tradycyjnej (papierowej) jak  

i elektronicznej, głównie poprzez system bankowości elektronicznej. W zakresie 

merytorycznym złożone wnioski rozpatrywane były przez pracowników sekcji świadczeń oraz 

kierownictwo MOPS Przecław. Poniższa tabela przedstawia dane z zakresu skali 

przedsięwzięcia dotyczącego ustalenia prawa oraz wypłaty wspomnianych świadczeń.  
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Burmistrz Przecławia, także za pośrednictwem MOPS Przecław w 2020 r. realizowała 

również obowiązki organu właściwego dłużnika. W związku z tym przeprowadzono 

postępowania wobec 91 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy 

Przecław, mające na celu wyjaśnienie przyczyn niewywiązywania się z obowiązku 

alimentacyjnego oraz zwiększenie skuteczności egzekucji alimentów. W tym celu podjęto 

następujące działania: 

1) wystosowano 11 zapytań do Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu o aktywizację 

zawodową bezrobotnych dłużników alimentacyjnych, 

Forma pomocy 

2020 r. 

Liczba 

świadczeń  

Kwota w zł 

 

Świadczenia rodzinne, w tym: 24 298 6 597 140 

- zasiłki rodzinne 9 430 1 264 874 

- dodatki do zasiłku rodzinnego 6 235 810 200 

- jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka 

98 98 000 

- zasiłki pielęgnacyjne 4 381 944 980 

- świadczenia pielęgnacyjne 3 821 2 893 079 

- specjalny zasiłek opiekuńczy 111 68 260 

Świadczenie za życiem - - 

Zasiłek dla opiekuna 12 7 440 

Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

571 226 657 

Świadczenia rodzicielskie 310 283 650 

Świadczenia wychowawcze 29 690 14 739 619 

Świadczenia „Dobry start”  1 660 498 000 

Karta Dużej Rodziny 181 451,00 

Składki emerytalno-rentowe 

opłacane od świadczenia 

pielęgnacyjnego oraz specjalnego 

zasiłku opiekuńczego 

1 979 489 682 

Składki na ubezp. zdrowotne za 

osoby pobierające św. 

pielęgnacyjne oraz specjalny 

zasiłek opiekuńczy 

453 64 746 
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2) na podstawie  46 wystosowanych wezwań przeprowadzono 37 wywiadów 

alimentacyjnych oraz odebrano 37 oświadczeń majątkowych, w celu ustalenia sytuacji 

rodzinnej, majątkowej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, 

3) wydano 7 decyzji o uchylaniu się od zobowiązań alimentacyjnych, 

4) przekazano do komorników 64 wykazów o podjętych działaniach wobec dłużników 

alimentacyjnych,  

5) do organu właściwego wierzyciela przekazano 24 informacje o podjętych działaniach 

wobec dłużników alimentacyjnych, 

6) przekazano 16 zobowiązań do dłużników o zarejestrowanie w PUP w Mielcu, 

7) skierowano do prokuratury 23 wnioski o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

niealimentacji, 

8) skierowano do starosty 7 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 

alimentacyjnego, 

9) skierowano do innych organów właściwych dłużnika 16 wniosków o podjęcie działań 

wobec dłużników alimentacyjnych, 

Kwota zaległości dłużników alimentacyjnych na koniec 2020 r., biorąc pod uwagę cały 

okres funkcjonowania funduszu alimentacyjnego w gminie Przecław (od 2008 r.), wyniosła  

3 493 656,00 zł (w tym 986 101,00 zł tytułem odsetek)  zł, natomiast kwota odzyskanych 

należności w rozpatrywanym roku wyniosła  93 816,00 zł.  

W 2020 r. Burmistrz Przecławia za pośrednictwem pracowników socjalnych prowadziła 

także postępowania administracyjne i wydawał decyzje w zakresie uprawnienia do dodatku 

mieszkaniowego. Jest to świadczenie stanowiące formę pomocy dla osób/rodzin, które ze 

względu na niskie dochody nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem 

mieszkania. Decyzje z zakresu dodatku mieszkaniowego wydawane były na okres 6 miesięcy. 

Kryteriami przyznawania dodatku mieszkaniowego był dochód wspólnie zamieszkujących 

osób oraz powierzchnia mieszkania. Z tego tytułu dla 1 rodziny wypłacono 12 świadczeń  

w kwocie 5 950,61 zł.  

Ostatnim wymagającym wspomnienia, istotnym ze względu na zaangażowanie kadrowe 

zadaniem zleconym z zakresu administracji centralnej, realizowanym w 2020 r. przez 

Burmistrza Przecławia, za pośrednictwem MOPS Przecław, było prowadzenie postępowań  

z zakresu wydawania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Posiadanie karty umożliwia 

rodzinom wielodzietnym korzystanie w określonych placówkach usługowych i handlowych  

z systemu ulg i zniżek. Karta dedykowana jest rodzinom z minimum trójką dzieci, a przy jej 

przyznawaniu nie są brane pod uwagę dochody rodziny. Karta wydawana była bezpłatnie 

każdej osobie, która została zgłoszona we wniosku. Łącznie w 2020 r. złożono 46 wniosków 

na podstawie których wydane zostało 181 kart, z czego dla rodziców 100, natomiast dla dzieci 

81. 

10.   Zadania związane z organizacją wyborów 

 

Burmistrz Przecławia w ramach obowiązków nałożonych ustawą z dnia 5 stycznia 2011 

r. - Kodeks wyborczy realizowała obowiązki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

wyborów na Prezydenta RP w 2020 r., które odbywały się nie tylko w lokalach wyborczych, 
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ale także korespondencyjnie. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone ze względu na pandemię 

koronawirusa. Choć rozwiązanie to zostało przyjęte przede wszystkim z myślą o osobach, które 

w dniu głosowania przebywały na obowiązkowej kwarantannie, to jednak PKW wskazała,  

że prawo do głosowania korespondencyjnego posiada każdy wyborca. 

Pierwsze głosowanie odbyło się 28 czerwca 2020 r. między godziną 7:00 a 21:00. 

Ponowne głosowanie odbyło się 12 lipca 2020 r. Poniższe wykresy  przedstawiają frekwencję 

wyborczą w poszczególnych obwodach gminy: 

 

 

 

 

62,79%

62,93%

65,22%

64,36%

65,81%

64,75%

60,26%

66,01%

62,56%

63,68%

83,33%

Frekwencja wyborcza w poszczególnych obwodach głosowania 
gminy Przecław - wybory Prezydenta RP 

I Tura Przecław

Kiełków

Rzemień

Tuszyma

Łączki Brzeskie

Dobrynin

Biały Bór

Podole

Błonie

Zaborcze

Prywatny Dom Opieki Barbara
Markulis

65,48%
65,83%

67,00%

68,59%

70,72%

66,08%
65,47%

71,98%

67,97%

69,05%

75,00%

Frekwencja wyborcza w poszczególnych obwodach głosowania gminy 
Przecław - wybory Prezydenta RP

II Tura
Przecław

Kiełków

Rzemień

Tuszyma

Łączki Brzeskie

Dobrynin

Biały Bór

Podole

Błonie

Zaborcze

Prywatny Dom Opieki Barbara
Markulis
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11.   Ochrona zdrowia 

 

               Burmistrz Przecławia współdziała z różnymi jednostkami organizacyjnymi 

zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną. W 2020 r. zapewniona została pomoc  

i wsparcie w zorganizowaniu pobytu dwóch cytomammobusów w celu wykonania bezpłatnych 

badań profilaktycznych dla mieszkanek gminy, z których skorzystało kilkaset kobiet. We 

wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy funkcjonują gabinety profilaktyki 

zdrowotnej.  

  

Gmina Przecław nie prowadzi działań w zakresie obsługi zdrowotnej, jednakże na terenie 

gminy działa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przecławiu wraz z filią w Łączkach 

Brzeskich oraz  NZOZ „Puls” w Rzemieniu, mające podpisane kontrakty z NFZ. Teren gminy 

sąsiaduje z miastem Mielec, w którym istnieje powiatowy szpital z pełnym wyposażeniem 

medycznym i farmaceutycznym. W gminie  funkcjonują ośrodki rehabilitacyjne, w których 

mieszkańcy mogą korzystać z poradni rehabilitacyjnej oraz zabiegów fizjoterapeutycznych 

prywatnie lub w ramach umowy NFZ. W miejscowości Kiełków funkcjonuje Rodzinny Dom 

Seniora, który jest w pełni przystosowaną placówką, której zadaniem jest zapewnienie 

profesjonalnej opieki osobom starszym i niepełnosprawnym. Jest to prywatny dom opieki  

z całodobową opieką pielęgniarską oraz nadzorem lekarzy. 

 

11.1. Podjęte działania w związku z pandemią koronawirusa 

 

               W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co V-2 Burmistrz 

Przecławia wprowadziła liczne środki bezpieczeństwa, starając się pomóc mieszkańcom 

gminy, również tym powracającym zagranicy.  

Burmistrz Przecławia systematycznie zwoływała  posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, który na bieżąco realizował oraz rozpowszechniał wytyczne i polecenia Rady 

Ministrów,  Wojewody Podkarpackiego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Uruchomiono 

gminną infolinię, gdzie każdy mieszkaniec mógł uzyskać informację na temat możliwej 

pomocy w sprawie koronawirusa lub instrukcji postępowania w przypadku podejrzenia 

zakażenia wirusem COVID-19. 

Przygotowano komunalne 

mieszkania dla osób potrzebujących 

powracających zagranicy, 

podlegających kwarantannie. Osoby 

starsze, niepełnosprawne, samotne 

wymagające wsparcia, objęte 

kwarantanną, które nie były w stanie 

uzyskać pomocy ze strony rodziny, 

sąsiadów lub innych osób, mogły 

zgłaszać telefonicznie informacje  

o wszelkich problemach związanych 

z zaspokojeniem niezbędnych 
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potrzeb bytowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przecławiu. Cyklicznie przeprowadzano na 

terenie gminy prewencyjną dezynfekcję newralgicznych 

miejsc w przestrzeni publicznej, tj. przystanków, ławek, 

barierek, chodników itp. w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Przeprowadzano 

na bieżąco mycie i dezynfekowane autobusów Spółki 

„Dwa Brzegi”. Przekazano za pośrednictwem jednostek 

OSP bezpłatne maseczki ochronne do każdego 

gospodarstwa domowego na terenie gminy. Ponadto pod 

koordynacją Domu Kultury w Przecławiu i wsparciu 

finansowym Urzędu Miejskiego w Przecławiu 

zorganizowano akcję szycia maseczek. Przyłączyło się do 

niej kilka pań szyjących z terenu gminy oraz 

Stowarzyszenie Razem dla Wsi Zaborcze. W akcję szycia 

maseczek we własnym zakresie zaangażowały się także 

panie ze Stowarzyszenia Prężne Sioło. Maseczki zostały 

przekazane w pierwszej kolejności do jednostek 

oświatowych, a następnie rozdano je chętnym mieszkańcom w miejscach publicznych, tj.  

w okolicach sklepów czy remiz.  

W ramach wsparcia w walce z koronawirusem Burmistrz Przecławia udzieliła pomocy w 

formie materialnej i finansowej dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w 

Mielcu oraz Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Z gminnych środków zakupiono dla 

szpitala maseczki ochronne w ilości 1000 szt. oraz przekazano dotację celową wysokości  16 

tys. zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu aparatu do 

hemodializy. Powiatowej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego przekazano 

sprzęt medyczny na wyposażenie 

ambulansu, który został wskazany 

przez pogotowie jako niezbędny  

w walce z COVID-19. Wartość 

wsparcia to 19 912,95 zł. Ponadto 

zaopatrzono Posterunek Policji  

w Przecławiu w środki ochronne,  

tj. maseczki, rękawiczki, środki 

dezynfekcji, jednostki ochotniczych 

straży pożarnych z terenu gminy 

zaopatrzone zostały w środki oraz okulary ochronne, pracownicy wykonujący swoje obowiązki 

w terenie (MOPS) również zostali wyposażeni w środki ochronne.  
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Zestawienie kosztów poniesionych w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19 

   

Lp. Rodzaj wydatków 

Wydatki poniesione w okresie 

09.03-31.12.2020 r.  

(w zł) 

1 Pomoc medyczna, w tym leki, sprzęt i wyroby 

medyczne, koszty opieki zdrowotnej lub infrastruktury 

ochrony ludności, analizy laboratoryjne 
 - 

2 Sprzęt ochrony osobistej 50 885,75 

3 Specjalna pomoc dla ludności i wrażliwych grup -  

4 Wsparcie dla utrzymania operacyjności personelu 

medycznego i innych służb ratowniczych 35 912,95  

5 Opracowanie szczepionek lub leków -  

6 Wzmocnienie zdolności planowania gotowości i 

powiązanej komunikacji -  

7 Urządzenia sanitarne budynków i obiektów 2 706,26  

8 Badania zdrowia -  

9 Ocena i zarządzanie ryzykiem -  

10 Powiązane dodatkowe koszty personelu -  

11 Inne (proszę określić jakie): 28 953,66 

11.1 w tym Adaptacja (przystosowanie) pomieszczeń 10 289,20  

11.2 w tym Dezynfekcja przestrzeni publicznej 8 800,00  

11.3 Pozostałe 9 864,46  

SUMA 118 458,62    

 

11.2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii 

 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

należy do zadań własnych gminy. W wykonaniu powyższych działań Burmistrz wspiera się 

działaniami Gminnej  Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Podstawowym zadaniem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia 

spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury spożywania. Głównym celem działań 

profilaktycznych Komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych 

oraz zwiększenie zdolności rdzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja 

zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu 

życia. W 2020 roku łączna wysokość wpływów  z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wyniosła   175 748,98 zł a wydatki  na realizację zadań Gminnego Programu  

Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów  Alkoholowych i Narkomanii wyniosły  

131 658,88 zł. 

W 2020 roku odbyło się 9 spotkań członków Komisji. Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2020 roku podjęła szereg działań związanych z profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób uzależnionych. Osoby uzależnione 
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były zapraszane do punktu konsultacyjnego w celu przeprowadzenia rozmów informacyjno-

motywujących do podjęcia leczenia odwykowo terapeutycznego. Podejmowane były działania, 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie programów 

edukacyjno – informacyjnych oraz promocji zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu, 

narkotyków i innych środków uzależniających lub odurzających.  

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w imieniu Burmistrza 

realizowała określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych: 

 w ramach działań w zakresie profilaktyki na terenie gminy w 2020 roku zakupiono dla 

Szkoły Podstawowej im. ks. Tadeusza Wiatra w Łączkach Brzeskich dostęp on-line do 

„Projektu Kino Szkoła - Filmowe Drogowskazy” dla klas IV-VIII  

Na ten cel wydatkowano kwotę  - 800,00zł 

 współfinansowano prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – wkład 

własny do realizacji projektu „Umiem pływać” dla uczniów klas III szkól 

podstawowych z terenu gminy Przecław. Na ten cel wydatkowano kwotę  - 15 100,00zł 

 organizowano alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży na 

podstawie opracowanych programów. Na ten cel wydatkowano kwotę 9 582,70zł 

 wsparto finansowo i organizacyjnie wiele imprez środowiskowych i artystycznych.  

Na ten cel wydatkowano kwotę – 7 334,48  zł 

 przygotowano bazę materialną służącą alternatywnym formą spędzania czasu wolnego 

tj. budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym w Podolu, 

budowa placu zabaw w Przecławiu ul. Zielona, budowa obiektów małej architektury na 

istniejącym placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Rzemieniu. Na ten cel 

wydatkowano kwotę – 67 260,38 zł 

 członkowie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych wzięli udział 

w szkoleniach. Na ten cel wydatkowano kwotę 295,00 zł 

 opłacono koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego i obsługi gminnej komisji,  

tj. funkcjonowanie stałych dyżurów ekspertów, wynagrodzenie członków gminnej 

komisji z tyt. działań administracyjnych, zakup wyposażenia,  materiałów biurowych  

i  materiałów profilaktycznych. Na ten cel wydatkowano kwotę –31 286,32 zł 

 

W 2020 roku Komisja opiniowała 18 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż lub 

podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży  

z uchwała Rady Miejskiej. Komisja w roku 2020 współpracowała z innymi instytucjami  

w szczególności z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przecławiu, Zespołem 

Interdyscyplinarnym, policją, Dyrektorami Szkół, Ośrodkiem Terapii Uzależnień.  
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Na terenie gminy Przecław wg uchwały Rady Miejskiej ustalono poniżej wskazane limity 

punktów sprzedaży i funkcjonuje następująca wykazana liczba tych punktów które posiadają 

aktualnie wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu : 

- do spożycia w miejscu zakupu (gastronomia): 

 do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 7- wydanych zezwoleń 5 

 powyżej 4,5 d 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa  5 – wydanych zezwoleń 1 

 powyżej 18 % zawartości alkoholu 5 – wydanych zezwoleń 2  

- do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) 

 do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 28- wydanych zezwoleń 21 

 powyżej 4,5 d 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa  20 –  zezwoleń 16 

 powyżej 18 % zawartości alkoholu 20 – wydanych zezwoleń 18  

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie  złożonych oświadczeń przedstawia 

poniższa tabela: 

rok A B C Razem 

2016 3 242 211,62 zł 490 836,06 zł 2 829 523,98 zł 6 562 571,66 zł 

2017 3 293 341,93 zł     512 221,96 zł 3 109 338,04 zł 6 914 901,93 zł 

2018 3 516 720,84 zł     504 884,84 zł 3 301 027,19 zł 7 322 632,87 zł 

2019 3 801 114,92 zł 537 616,70 zł 3 879 907,21 zł 8 218 638,83 zł 

2020 3 817 612,10 zł 599 316,29 zł 4 168 680,41 zł 8 585 608,80 zł 

 

12.   Bezpieczeństwo 

 

Jednym z priorytetów działań gminy Przecław jest bezpieczeństwo mieszkańców.  

W tym celu gmina m.in. współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Mielcu. W 2020 r. 

Burmistrz udzieliła wsparcia 

finansowego w wysokości 

25 000,00 zł na zakup radiowozu 

dla posterunku policji  

w Przecławiu.  Samochód  

z pewnością poprawił warunki 

służby funkcjonariuszy, co 

przełoży się także na 

wzmocnienie poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców.   

Burmistrz Przecławia wspomaga 

finansowo także Ochotnicze 
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Straże Pożarne z terenu gminy w zakupie odpowiednich sprzętów, a także nowoczesnych 

samochodów bojowych.  

 

Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa na terenie naszej gminy jest podnoszenie 

standardów dróg. Czynione są działania w celu ich remontów i modernizacji. Projektowane  

i modernizowane jest oświetlenie przy drogach i obiektach publicznych, montowane są progi 

zwalniające. Dodatkowo systematycznie czyszczone są rowy, koszone są trawy, wycinane 

drzewa oraz krzewy dla lepszej widoczności na drodze. 

 

 12.1. Zarządzanie kryzysowe 

 

Burmistrz Przecławia jako szef zarządzania kryzysowego, koordynuje działania  

w zakresie  bezpieczeństwa, które polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, 

przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, 

reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz 

odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Organem pomocniczym Burmistrza  

w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania 

Kryzysowego. Jest on powoływany przez Burmistrza, który określa jego skład, organizację, 

siedzibę oraz tryb pracy.  

 W 2020 roku gmina Przecław wykonywała następujące działania z zakresu zarządzania 

kryzysowego, które polegało na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do 

przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku 

wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów  

i infrastruktury krytycznej tj.: 

1. W związku z ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzeniem nr 6 z dnia  

17.01.2020r. wprowadzono pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy 

stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) obowiązujący od dnia 23.01.2020 r. od 

godz. 00.01 do godziny 23:59 do dnia 29.01.2020 r. tym samym przeciwdziałając  

i minimalizując skutki ataków terrorystycznych lub sabotażowych oraz stworzono 

warunki organizacyjne, poprzez standaryzację działań porządkowo – ochronnych dla 

zapewnienia bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania organu po uzyskaniu informacji 

o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, 

którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. 

2. Monitorowano oraz alarmowano mieszkańców z terenu gminy Przecław  

o niekorzystnych warunkach atmosferycznych jakie miały miejsce w miesiącu czerwcu 

2020 r. tj. burze i lokalne podtopienia. 

3. W związku z ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzeniem nr 89 z dnia  

25.06.2020r. w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (stopień 

BRAVO) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) 

obowiązujący od dnia 26.06.2020 r od godz 00:01 do dnia 29.06.2020 r. do godz. 23:59 

na całym terytorium Rzeczpospolitej Polski, w celu realizacji zadania jest 

przeciwdziałanie i minimalizacja skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych 

oraz stworzenie warunków organizacyjnych, poprzez standaryzację działań 

porządkowo – ochronnych dla zapewnienia bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania 
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organu po uzyskaniu informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. 

4. W związku z ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzeniem z dnia  

09.07.2020r.  wprowadzono pierwszy stopień alarmowy (stopień BRAVO) oraz 

pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO -CRP) od dnia 10.07.2020 r od godz 

00:01 do dnia 13.07.2020 r. do godz. 23:59, tym samym przeciwdziałając i 

minimalizując skutki ataków terrorystycznych lub sabotażowych oraz stworzono 

warunki organizacyjne, poprzez standaryzację działań porządkowo – ochronnych dla 

zapewnienia bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania organu po uzyskaniu informacji 

o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, 

którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. 

5. Przeciwdziałano w rozprzestrzenianiu się pandemii wywołanej zakaźną chorobą 

COVID-19.  

 

 W dniu 10 października 2020 

roku odbyło się Gminne 

Ćwiczenie Obronne Gminy 

Przecław pk. „PRZECŁAW - 

PAŹDZIERNIK 2020”  

z udziałem żołnierzy 33. 

Batalionu Lekkiej Piechoty  

z Dębicy, który jest 

pododdziałem 3. Podkarpackiej 

Brygady OT. W ramach tego 

ćwiczenia dokonano zgrywania 

gminnego systemu kierowania 

oraz ogniw wykonawczych w 

czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa. 

 

 12.2. Wspieranie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 

 

Burmistrz Przecławia w swojej działalności wspiera Ochotnicze Straże Pożarne.  

Na terenie gminy Przecław funkcjonuje obecnie 8 jednostek ochotniczych straży pożarnych,   

w tym 4 włączone są do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Są to: OSP Przecław, OSP 

Rzemień, OSP Tuszyma i OSP Kiełków.   

Członkami zwyczajnymi (czynnymi) jednostek jest 345 osób, w tym 286 mężczyzn i 59 kobiet, 

poza tym 45 członków honorowych oraz 28 członków wspierających. Łącznie członkami 

jednostek OSP z terenu Gminy Przecław jest 418 osób, w tym 59 kobiet.  
W 2020 roku funkcjonowało 4 Kobiece Drużyny Pożarnicze oraz 8 Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych. Członkami MDP było 94 osoby, w czym 63 chłopców i 31 dziewcząt.  
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Udział jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej gminy  w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych w 2020 roku przedstawiał się następująco: 

 Pożary: 74 wyjazdów, 

 Miejscowe zagrożenia: 79 wyjazdów, 

 Alarmy fałszywe: 3 

Jednostka Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Razem 

OSP Biały Bór 6 0 0 6 

OSP Dobrynin 5 1 0 6 

OSP Kiełków 7 14 1 22 

OSP Łączki Brzeskie 2 1 0 3 

OSP Podole 2 0 1 3 

OSP Przecław 18 28 1 47 

OSP Rzemień 14 13 0 27 

OSP Tuszyma 22 22 0 44 

 

Wydatki z budżetu Gminy Przecław poniesione na finansowanie jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w latach 2018-2020 

L.p. Jednostka OSP 2018 rok 2019 rok 2020 rok 

1 OSP Rzemień 27 710,20 zł 353 169,71 zł 50 224,71 zł 

2 OSP Dobrynin 7 668,94 zł 19 449,89 zł 12 540,72 zł 

3 OSP Biały Bór 9 766,33 zł 13 170,33 zł 11 033,76 zł 

4 OSP Tuszyma 48 454,44 zł 20 017,75 zł 24 264,22 zł 

5 OSP Przecław 77 393,66 zł 68 473,13 zł 70 448,13 zł 

6 OSP Łączki Brzeskie 13 864,37 zł 8 128,69 zł 14 745,86 zł 

7 OSP Kiełków 91 172,05 zł 64 388,15 zł 334 018,43 zł 

8 OSP Podole 5 126,92 zł 12 885,71 zł 11 188,45 zł 

Łącznie 281 156,91 zł 559 683,36 zł 528 464,28 zł 

 

W 2020 r. Burmistrz udzieliła wsparcia w formie dotacji dla jednostek ochotniczych straży 

pożarnych w celu i doposażenia w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych  

i usuwania skutków katastrof.  
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Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przecław dla jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Przecław w 2020 roku 

L.p. Jednostka Nazwa zadania Kwota dotacji 

1 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Dobryninie 

Wkład własny na realizację zadania publicznego : 

„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży 

pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. 

1 669.58 zł 

2 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Przecławiu 

Wkład własny do projektu na zadanie „Remont 

budynku OSP Przecław Etap II” 

20 000,00 zł 

Wkład własny na realizację zadania publicznego : 

Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony 

przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego” 

4 000,00 zł 

3 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Kiełkowie 

Wkład własny na realizację zadania publicznego : 

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej  

w miejscowości Kiełków celem zwiększenia 

potencjału technicznego”. 

2 340,00 zł 

Zakup średniego samochodu pożarniczego 

(ratowniczo-gaśniczego) dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kiełkowie 

300 000,00 zł 

4 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Tuszymie 

Wkład własny na realizację zadania publicznego: 

„Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony 

przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego” 

2 000,00 zł 

5 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Rzemieniu 

Wkład własny na realizacje zadania publicznego pt.: 

„Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w 

miejscowości Rzemień celem zwiększenia potencjału 

technicznego” 

1 850,00 zł 

 

Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy dysponują 17 samochodami 

pożarniczymi, w tym 7 lekkich, 8 średnich, 2 ciężkie. 
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W 2020 r. został zakupiony nowy średni pojazd ratowniczo-gaśniczy marki MAN TGM 18.320 

4x4 BB dla OSP Kiełków za kwotę 851 160,00 zł, jego dofinasowanie zostało pozyskane  

z kilku źródeł tj.: Narodowy/Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

– 310 000,00 zł, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – 200 000,00 zł, środki własne OSP 

Kiełków (w tym z Fundacji Orlen) - 41 160,00 zł, gmina Przecław - 300 000,00 zł.  

Zakup nowego wozu strażackiego zwiększy gotowość bojową jednostki ochrony 

przeciwpożarowej, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo na terenie gminy Przecław 

oraz dostępność i wysoką jakość prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, poprzez szybszy 

i bezpieczny dojazd sił oraz środków ratowniczych na miejsce zdarzenia. 

13.   Partycypacja społeczna i współpraca z podmiotami zewnętrznymi 

 

 13.1.  Budżet obywatelski 

 

        Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym jest demokratycznym procesem, 

w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w perspektywie 

kolejnego roku budżetowego. Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Przecław i sołectwa Tuszyma w 2020 r. przedstawią poniższe tabele.  

  

 



RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2020 109 

 

 

 

L.p. Zadania realizowane w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Przecław- środki 

będące w dyspozycji Zarządu Osiedla 

ZAMKOWE w 2020 r. 

Planowane 

wydatki na 

2020 rok  

(w zł) 

Zrealizowane 

wydatki 

w 2020 r.  

(w zł) 

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy 

Podlesie w Przecławiu (3 lampy wraz ze słupami) 

15 000,00  15 000,00 

2. Zakup i montaż trzech lamp na istniejących 

słupach w Przecławiu  (słup Nr 4/V, 5/V oraz na 

placu zabaw)  

5 000,00 5 000,00 

3. Piknik rodzinny- zakupy 1 000,00 981,94 

4. Zakup i montaż 3 luster/2 szt. na skrzyżowaniu 

ulic Reymonta z Ogrodową oraz 1 szt. na 

skrzyżowaniu ulic Mickiewicza z Krzywą/ 

2 400,00 1 660,50 

5. Remont poboczy dróg gminnych (uzupełnienie 

kamienia na poboczach przy ul. Podlesie w 

Przecławiu) 

1 600,00 1 600,00 

RAZEM 25 000,00 24 242,44 

 

L.p. Zadania realizowane w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Przecław- środki będące 

w dyspozycji Zarządu Osiedla WENECJA w 

2020 r. 

Planowane 

wydatki na 

2020 rok  

(w zł) 

Zrealizowane 

wydatki 

w 2020 r.  

(w zł) 

1. Zakup stolika z ławkami do Samorządowego 

Przedszkola w Przecławiu 

1 000,00 824,10  

L.p. Zadania realizowane w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Przecław 

Planowane 

wydatki na 

2020 rok  

(w zł) 

Zrealizowane 

wydatki 

w 2020 r.  

(w zł) 

1. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców 

Przecławia-zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego 

dla OSP Przecław 

24 565,33  24 565,33 

2. Zakup sprzętu i strojów sportowych dla uczniów 

ze Szkoły Podstawowej im. Walerii Szalay-Groele 

w Przecławiu  

10 040,00  10 040,00 

3. Remont piłkochwytów na boisku „Orlik” w 

Przecławiu 

20 112,96  20 112,96 

4. Utworzenie miejsc parkingowych w pobliżu 

Przedszkola w Przecławiu na działce 180/16 

(przebudowa drogi na działce 180/16) 

22 044,68  21 676,29  

5. Budowa progów zwalniających na ulicach: 

Leśnej, Antracytowej, Ogrodowej w mieście 

Przecław (zakup i montaż) 

8 000,00 8 000,00  

RAZEM 84 762,97 84 394,58 
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2. Budowa placu zabaw przy ulicy Zielonej (Budowa 

obiektów małej architektury na istniejącym placu 

publicznym w Przecławiu)  

19 500,00 19 500,00 

3. Festyn Osiedlowy –zakupy 1 000,00  1 000,00 

4. Zakup i montaż lustra przy ul. Kilińskiego w 

Przecławiu  

800,00 553,50  

5. Doposażenie placu zabaw przy ul. Zielonej w 

elementy zwiększające bezpieczeństwo (zakup i 

montaż barierek)  

2 700,00 1 845,00 

RAZEM 25 000,00 23 722,60 

 

L.p. Zadania realizowane w ramach Budżetu 

Obywatelskiego sołectwa TUSZYMA w 2020 r. 

Planowane 

wydatki na 

2020 rok  

(w zł) 

Zrealizowane 

wydatki 

w 2020 r.  

(w zł) 

1. Przebudowa dróg gminnych na  dz. nr 217, 255/1, 

448/1, 251, 1184 w Tuszymie 

 

100 000,00 87 069,78 

  

 

 

 13.2. Fundusz sołecki 

 

Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na 

wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Zrealizowane 

zadania w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020 przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 Zadanie do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego 

Plan  

po 

zmianach  

(w zł) 

Realizacja  

na 

31.12.2020 r. 

(w zł) 

Realizacja  

(w %) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Biały Bór Remont dróg gminnych kamieniem 

wraz z wbudowaniem 
15 000,00 15 000,00 100,00 

Wykonanie tablic informacyjnych z 

numerami domów przy drogach 

sołectwa Biały Bór 

3 365,28 3 365,28 100,00 

Przebudowa dróg gminnych w 

miejscowości Biały Bór 
39 000,00 39 000,00 100,00 

Zakup wyposażenia i umundurowania 

do utrzymania gotowości bojowej dla 

OSP Biały Bór 

3 000,00 2 755,20 91,84 

Organizacja Święta Rodziny przy 

Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Tuszymie  

1 000,00 0,00 0,00 
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Zakup plandeki na podłogę do wiaty 

przy świetlicy wiejskiej w Białym 

Borze 

4 000,00 4 000,00 100,00 

Remont dużej Sali w Białoborskim 

Domu Kultury pełniący funkcję 

świetlic wiejskiej 

10 079,20 10 079,20 100,00 

Remont kuchni w Białoborskim Domu 

Kultury 6 334,72 6 334,70 100,00 

RAZEM – FUNDUSZ SOŁECKI  

BIAŁY BÓR 

81 779,20 80 534,38 98,48 

Błonie Remont dróg gminnych kamieniem 

wraz z wbudowaniem 
10 779,20 10 779,20 100,00 

Remont przepustu przy drodze 

gminnej 
3 000,00 3 000,00 100,00 

Zakup wyposażenia do utrzymania 

gotowości bojowej dla OSP Przecław 
2 000,00 2 000,00 100,00 

Budowa oświetlenia ulicznego przy 

drogach gminnych w sołectwie Błonie 
5 000,00 5 000,00 100,00 

Przebudowa budynku komunalnego na 

świetlicę wiejską w miejscowości 

Błonie 
60 000,00 60 000,00 100,00 

Zakup elementów wyposażenia do 

ćwiczeń na ogólnodostępnym boisku 

ORLIK w Przecławiu  

1 000,00 0,00 0,00 

RAZEM – FUNDUSZ SOŁECKI BŁONIE 81 779,20 80 779,20 98,78 

Dobrynin Remont dróg gminnych kamieniem 

wraz z wbudowaniem 
16 000,00 16 000,00 100,00 

Wykonanie tablic informacyjnych z 

numerami domów przy drogach 

sołectwa Dobrynin 

4 760,10 4 760,10 100,00 

Przebudowa dróg gminnych w 

miejscowości Dobrynin 
34 079,20 23 555,77 69,12 

Zakup wyposażenia i umundurowania 

do utrzymania gotowości bojowej dla 

OSP Dobrynin 

3 863,43 3 863,43 100,00 

Ułożenie kostki brukowej przy Sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawowej w 

Dobryninie 

7 951,00 7 951,00 100,00 

Wykonanie oświetlenia altany 

wiejskiej w sołectwie Dobrynin 
1 500,00 1 500,00 100,00 

Zakup materiałów do altany w 

sołectwie Dobrynin 
1 425,47 1 425,47 100,00 

Ułożenie kostki brukowej przy altanie 

w sołectwie Dobrynin  
7 200,00 7 200,00 100,00 
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Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska 

sportowego w sołectwie Dobrynin 
1 500,00 1 499,97 100,00 

Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska 

sportowego w sołectwie Dobrynin 
500,00 0,00 0,00 

Zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin 

poprzez organizację letnich zajęć 

piłkarskich 

2 507,53 832,00 33,18 

Zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin 

poprzez organizację letnich zajęć 

piłkarskich 

431,04 142,27 33,01 

Zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin 

poprzez organizację letnich zajęć 

piłkarskich 

61,43 0,00 0,00 

RAZEM – FUNDUSZ SOŁECKI DOBRYNIN 81 779,20 68 730,01 84,04 

Kiełków Zakup umundurowania i wyposażenia 

do gotowości bojowej oraz sprzętu 

ratowniczo – gaśniczego dla OSP 

Kiełków 

10 000,00 10 000,00 100,00 

Zakup wyposażenia Sali 

komputerowej w SP w Kiełków 
10 000,00 9 993,22 99,93 

Zakup paliwa oraz materiałów 

eksploatacyjnych do kosiarki 

spalinowej do utrzymania czystości i 

porządku w sołectwie Kiełków 

300,00 298,01 99,34 

Wykonanie projektu technicznego oraz 

budowa oświetlenia drogi gminnej w 

Kiełkowie - Kąty 

15 000,00 15 000,00 100,00 

Zakup wyposażenia do kuchni 

świetlicy wiejskiej w Kiełkowie 
4 400,00 4 399,45 99,99 

Budowa ogrodzenia Samorządowego 

Domu Kultury w Kiełkowie – etap I 
7 579,20 7 579,20 100,00 

Budowa altany ogrodowej obok 

Samorządowego Domu Kultury w 

Kiełkowie 34 500,00 34 500,00 100,00 

RAZEM – FUNDUSZ SOŁECKI KIEŁKÓW 81 779,20 81 769,88 99,99 

Łączki 

Brzeskie 

Remont przepustów przy drogach 

gminnych 
1 000,00 1 000,00 100,00 

Remont dróg gminnych kamieniem i 

żużlem wraz z wbudowaniem 
7 500,00 6 000,00 80,00 

Przebudowa dróg gminnych w 

miejscowości Łączki Brzeskie 
46 779,20 34 352,98 73,44 
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Zakup wyposażenia do utrzymania 

gotowości bojowej dla OSP Łączki 

Brzeskie 

6 000,00 6 000,00 100,00 

Budowa oświetlenia drogi gminnej w 

Łączkach Brzeskich – Poręby 
19 000,00 19 000,00 100,00 

Wykonanie monitoringu na 

ogólnodostępnym placu zabaw w 

Łączkach Brzeskich 1 500,00 1 198,61 79,91 

RAZEM – FUNDUSZ SOŁECKI ŁĄCZKI 

BRZESKIE 

81 779,20 67 551,59 82,60 

Podole Remont dróg gminnych kamieniem 

wraz z wbudowaniem 
6 000,00 6 000,00 100,00 

Przebudowa drogi gminnej nr 635 w 

Podolu 
39 000,00 39 000,00 100,00 

Zakup wyposażenia i sprzętu w celu 

zapewnienia gotowości bojowej dla 

OSP Podole 

4 897,86 4 897,86 100,00 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Podole 800,00 450,00 56,25 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Podole 

– remont kosiarki 
200,00 200,00 100,00 

Zakup huśtawki na plac zabaw w 

miejscowości Podole 
2 300,01 0,00 0,00 

Wyposażenie ogólnodostępnej 

świetlicy wiejskiej w Podolu – zakup 

zmywarko – wyparzarki w ramach 

pobudzania aktywności społecznej i 

obywatelskiej mieszkańców sołectwa, 

wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowej 

6 103,44 6 100,00 99,94 

Zakup strojów ludowych dla sołectwa 

Podole 
2 500,00 2 500,00 100,00 

Remont świetlicy wiejskiej w Podolu 
19 977,89 19 977,89 100,00 

RAZEM – FUNDUSZ SOŁECKI PODOLE 81 779,20 79 125,75 96,75 

Rzemień Zakup dwóch wiat przystankowych – 

pętla Rzemień i przy granicy z 

osiedlem Rzemień 

17 200,00 16 378,61 95,22 

Remont dróg gminnych kamieniem 

wraz z wbudowaniem 
10 000,00 10 000,00 100,00 

Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Rzemień  30 000,00 30 000,00 100,00 

Zakup wyposażenia i umundurowania 

dla jednostki OSP Rzemień 
9 159,20 9 159,20 100,00 
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Budowa obiektów małej architektury 

na istniejącym placu publicznym przy 

Samorządowym Przedszkolu w 

Rzemieniu – etap II 

7 620,00 7 620,00 100,00 

Budowa oświetlenia drogi gminnej w 

Rzemieniu obok numeru 213 
2 000,00 1 949,55 97,48 

Zakup wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej w Rzemieniu 5 800,00 3 569,11 61,54 

RAZEM – FUNDUSZ SOŁECKI RZEMIEŃ 81 779,20 78 676,47 96,20 

Tuszyma Remont dróg gminnych kamieniem 

wraz z wbudowaniem 
15 000,00 15 000,00 100,00 

Remont zjazdu z drogi gminnej nr 

1266 na działkę 1275 
2 900,00 2 900,00 100,00 

Wykonanie przepustów, montaż luster 

przy drogach gminnych w sołectwie 

Tuszyma 

1 748,80 1 220,19 69,77 

Przebudowa nawierzchni dróg 

gminnych w sołectwie Tuszyma 
70 000,00 70 000,00 100,00 

Zakup materiałów i wyposażenia dla 

OSP Tuszyma w celu utrzymania 

gotowości bojowej 

6 000,00 6 000,00 100,00 

Organizacja zajęć edukacyjnych dla 

młodych mieszkańców Tuszymy – 

Dziecięcy Zespół Ludowy przy 

Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Tuszymie  

1 488,90 1 488,90 100,00 

Zakup wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej w Tuszymie zlokalizowanej 

przy Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Tuszymie – zakup 

szafek na odzież 

2 378,44 2 378,44 100,00 

Remont świetlicy wiejskiej 

zlokalizowanej przy Zespole Szkolno 

– Przedszkolnym w Tuszymie poprzez 

wymianę wykładziny podłogowej 

9 100,00 9 100,00 100,00 

Zakup wyposażenia zabawowego na 

ogólnodostępny plac zabaw przy 

Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Tuszymie 

700,00 700,00 100,00 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w 

Tuszymie 
4 329,29 4 329,29 100,00 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w 

Tuszymie 
23,37 23,37 100,00 
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Zakup elementów do sceny modułowej 

do działalności kulturalnej dla 

sołectwa Tuszyma 

9 000,00 9 000,00 100,00 

RAZEM – FUNDUSZ SOŁECKI TUSZYMA 122 668,80 122 140,19 99,57 

Wylów Wykonanie tablic informacyjnych z 

numerami domów przy drogach 

sołectwa Wylów 

3 000,00 3 000,00 100,00 

Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Wylów 
21 627,76 21 627,76 100,00 

Budowa oświetlenia przy drodze 

gminnej - przedsięwzięcie wspólne z 

sołectwem Zaborcze 

4 000,00 4 000,00 100,00 

Remont świetlicy wiejskiej w 

Wylowie – wykonanie ocieplenia 

stropu 

8 500,00 8 500,00 100,00 

RAZEM – FUNDUSZ SOŁECKI WYLÓW 37 127,76 37 127,76 100,00 

Zaborcze Remont dróg gminnych kamieniem 

wraz z wbudowaniem 
5 000,00 5 000,00 100,00 

Wykonanie tablic informacyjnych z 

numerami domów przy drogach 

sołectwa Zaborcze 

2 000,00 2 000,00 100,00 

Zakup lampy na linii istniejącej słup 

II/2 
1 500,00 1 500,00 100,00 

Budowa oświetlenia przy drodze 

gminnej – przedsięwzięcie wspólne z 

sołectwem Wylów 

4 000,00 4 000,00 100,00 

Zakup strojów ludowych do świetlicy 

wiejskiej w Zaborczu 
3 000,00 3 000,00 100,00 

Remont świetlicy wiejskiej w 

Zaborczu 
5 000,00 4 920,00 98,40 

Budowa obiektów małej architektury 

na istniejącym placu przy świetlicy 

wiejskiej w Zaborczu 

7 637,08 6 300,00 82,49 

Budowa oświetlenia placu zabaw w 

miejscowości Zaborcze 
8 500,00 8 500,00 100,00 

RAZEM – FUNDUSZ SOŁECKI ZABORCZE 36 637,08 35 220,00 96,13 

 

RAZEM – FUNDUSZ SOŁECKI GMINA 

PRZECŁAW 

 

768 888,04 731 655,23 95,16 
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 13.3. Działania podejmowane na rzecz zwiększenia aktywności społecznej 

mieszkańców 

 

   13.3.1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

 Burmistrz Przecławia współpracuje z organizacjami pozarządowymi w oparciu  

o założenia rocznego Programu Współpracy. Jest to dokument programowy określający 

podstawowe zasady współpracy samorządu gminy z organizacjami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. Program określa ramowe zasady i formy współpracy oraz zasady 

wspierania przez samorząd działalności organizacji pozarządowych, jak również wysokość 

środków przeznaczonych na jego realizacje, sposób tworzenia programu wraz z przebiegiem 

konsultacji oraz sposób jego oceny. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

 
Współpraca z organizacjami odbywa się na zasadach partnerstwa, pomocniczości, 

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności 

każdej ze stron. 

Program współpracy zawiera wskaźniki oceny realizacji, będące miernikami efektywności 

Programu, których realizację w 2020 r. przedstawiono poniżej: 

budowanie partnerstwa i dialogu społecznego pomiędzy samorządem gminy Przecław  

a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego dla lepszego rozpoznawana i zaspokajania potrzeb społecznych.   
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Nazwa miernika Wartość miernika 

Liczba ogłoszonych konkursów ofert 1 

Liczba ofert które wpłynęły w odpowiedzi na 

otwarte konkursy ofert 

23 

 

Wysokość środków zaangażowanych przez 

organizacje na realizację Programu 

3 500,00 zł 

Liczba ofert złożonych w trybach 

pozakonkursowych 

1 

Liczba podpisanych umów 1 

 
Współpraca gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy  

i pozafinansowy. Współpraca finansowa była ograniczona w stosunku do lat poprzednich  

z powodu trwającej pandemii.   

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 

Podstawowej w Przecławiu złożyło 

uproszczoną ofertę realizacji zadania 

publicznego w trybie art. 19 a ustawy o 

działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na zadanie pn. „Letnia 

Akademia Umiejętności”. Realizacja 

zadania została dofinansowana kwotą 

dotacji w wysokości 3 500,00 zł. 

 

 

 

Pozafinansowy charakter współpracy wyrażał się w 

różnorodnych innych formach współdziałania i promowania 

działalności organizacji. Podejmowano współpracę z 

organizacjami pozarządowymi następujących formach: 

 konsultacji rocznego "Programu współpracy Gminy 

Przecław z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego  

na 2021 rok"  

 wzajemnej wymiany doświadczeń oraz konsultacji, 

 udzielania wsparcia technicznego i organizacyjnego w postaci: 

-wspierania podmiotów w zakresie udostępniania lokali na prowadzenie działalności 

statutowej, 

- udostępnianie materiałów promocyjnych, 

- informowanie o dostępnych szkoleniach i publikacjach dla organizacji pozarządowych, 

- informowania o ogłaszanych konkursach i innych potencjalnych źródłach finansowania, 
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- pomocy w nawiązywaniu kontaktów zewnętrznych, 

- obejmowania patronatem Burmistrza Przecławia przedsięwzięć, 

 wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działań, 

 współpracy przy pozyskiwaniu środków finansowych, 

 udzielanie wsparcia organizacyjnego i promocyjnego przy organizacji różnych 

inicjatyw obywatelskich, 

 promowania dobrego wizerunku organizacji pozarządowych oraz prezentacji 

działalności i osiągnięć organizacji, 

 doradztwa i udzielania pomocy merytorycznej dotyczącej działalności sektora 

pozarządowego poprzez konsultacje telefoniczne, pocztę elektroniczną  

lub spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń, 

 pomoc w szybkim i bezpośrednim dotarciu z informacja do szerokiego grona odbiorców 

– umożliwienie korzystania z tablic ogłoszeń, gablot informacyjnych, publikowanie 

informacji na stronie internetowej, w biuletynie „Goniec Przecławski”. 

 

   13.3.2. Sport 

 

Gmina Przecław oferuje różnorakie możliwości do uprawiania sportu i poprawy kondycji 

fizycznej. Chętni mogą skorzystać z oferty klubów i organizacji sportowych, aby rozwijać 

swoje umiejętności m.in. w piłce nożnej. Do dyspozycji mieszkańców są boiska piłkarskie, sale 

sportowe oraz kompleksy typu orlik.  

Burmistrz Przecławia stara się rozwijać i wzmacniać aktywność sportową zarówno wśród 

dzieci i młodzieży, jak i wśród dorosłych.   

W 2020 r. Burmistrz Przecławia ogłosiła otwarty konkurs w zakresie finansowego wspierania 

rozwoju sportu w gminie Przecław. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano 6 umów  

o dofinansowanie zadań na kwotę 90 000,00 zł. Umowy o dofinansowanie zawarto  

z następującymi klubami sportowymi: 

- Ludowy Klub sportowy TEAM Przecław, 

- Ludowy Klub Sportowy SKORPION Wylów 

- Klub Sportowy „Szkółka Młodego Piłkarza Tuszymka” 

- Klub sportowy POTOK Dobrynin 

- Klub Sportowy ISKRA w Łączkach Brzeskich 
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zdj. Klub Sportowy „Szkółka Młodego Piłkarza Tuszymka”                                     zdj. Ludowy Klub sportowy TEAM Przecław 

 

W ramach promocji sportu na terenie gminy organizowane są  także pozalekcyjne zajęcia 

sportowe. Zajęcia odbywają się w ramach programu Szkolny Klub Sportowy. SKS ma na celu 

stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć 

sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania 

fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, 

skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, 

rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi 

formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.  

Ze względu na pandemię pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS w 2020 r. 

zostały chwilowo zawieszone, jednak wraz z otwarciem obiektów sportowych przywrócono 

zajęcia, które zwłaszcza w czasie pandemii przybrały na wartości. Każda możliwość podjęcia 

aktywności fizycznej okazała się „na wagę złota”. Nie bez powodu podkreśla się, że ruch to lek 
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– a dodatkową dawkę tego naturalnego lekarstwa dzieci, młodzież otrzymują na zajęciach 

organizowanych w ramach Programu. Oczywiście w trosce o bezpieczeństwo zajęcia odbywały 

się w reżimie sanitarnym.    

W 2020 r. korzystało z tej formy aktywnośći 128 uczniów, a koszt całkowity zajęć wyniosł 

17 700,00 zł, z czego dofinansowanie z Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku 

Sportowego wyniosło 16 800,00 zł, a wkład własny gminy wyniósł 900,00 zł. 

 

   13.3.3. Placówka wsparcia dziennego- Klub Senior + 

 

„Klubu Senior +” jako placówka wsparcia dziennego na 30 miejsc, utworzona uchwałą 

Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 19 listopada 2018 r., z własną zmodernizowaną siedzibą  

zlokalizowaną w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i animatorami zajęć, rozpoczął działalność 30 

stycznia 2019 r., którą kontynuował pomimo stanu epidemii również w 2020 r.  Aktywność  

w 2020 r. współfinansowana była z budżetu państwa w ramach rządowego programu 

wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020. Zgodnie z zawartą przez Burmistrza Przecławia 

umową z dnia 15 maja 2020 r. Nr 44 Senior + M2/2020 realizowane przez Klub Senior+  

w Przecławiu zadania kwalifikowane w 40% były współfinansowane z budżetu państwa. 

Pozostałe koszty, w tym koszty niekwalifikowane, ponoszone były ze środków własnych gminy 

Przecław. 

Jako samodzielna i odrębna jednostka organizacyjna gminy Przecław „Klub Senior+” 

dysponował w minionym roku niezbędną infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie 

wolnego czasu przez seniorów, a także umożliwiał szereg atrakcji w ramach różnych inicjatyw 

organizowanych poza wspomnianą siedzibą. Każdy uczestnik zajęć klubu mógł spędzić  

w atrakcyjny i ciekawy sposób swój wolny czas, tym bardziej, że proponowana oferta, oprócz 

zajęć w siedzibie, urozmaicona była o wyjazdy na basen, do kina, teatru, wycieczki 

krajoznawcze. Zajęcia w klubie, co do zasady, odbywały się dwa razy w tygodniu, we wtorki  

i piątki od godz. 14:00 do 19:00. Ewentualna zmiana terminu zajęć podyktowana była 

wyjazdami uczestników na uprzednio planowane wydarzenia artystyczne, wycieczki lub 

zajęcia ruchowe. 

Stałą kadrę Klubu Senior+ stanowił kierownik „Klubu Senior+” w Przecławiu, 

zatrudniony w ramach 1/16 etatu, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, zatrudniony w ramach 

1/4 etatu, pracownik księgowości zaangażowany w ramach umowy cywilnoprawnej oraz 

pracownik sprzątający, również pracujący w ramach umowy cywilnoprawnej. Natomiast do 

realizacji poszczególnych zajęć merytorycznych angażowani byli specjaliści w danych 

dziedzinach, wyłaniani w drodze zamówień publicznych.  

Ogółem wydatki  na realizację przewidzianych w 2020 r.  zadań wyniosły    64 549,15  

zł. Z kwoty tej 61 391,50 zł stanowiły wydatki kwalifikowalne w ramach programu 

wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020. W związku z tym 24 555,23 zł, stanowiące 40% tej 

kwoty, sfinansowane zostały  ze środków budżetu państwa.  Pozostałe 60% wydatków 

kwalifikowalnych sfinansowane było ze środków własnych gminy, co stanowiło 36 836,27 zł. 

Pozostała kwota niekwalifikowana, wynosząca 3 157,65  zł, również została sfinansowane ze 

środków własnych. 
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W ramach wspomnianej kwoty, w 2020 r. Klub Senior+ w Przecławiu, oprócz 

finansowania kosztów utrzymania placówki oraz zatrudnienia stałej kadry, zrealizował 

następujące zadania:  

1) Warsztaty rękodzieła artystycznego, które prowadzone były przez osobę wyłonioną 

w drodze zamówień 

publicznych, uprawnioną  

i posiadającą kwalifikacje 

oraz doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć w tym 

zakresie (ukończony m.in. 

kurs florystyczny). Program 

warsztatów uwzględniał 

potrzeby zgłaszane przez 

uczestników. Zrealizowana 

została pełna liczba 21 

godzin zajęć przewidziana w 

ofercie.  

 

                                                                     fot. Klub Seniora 

2) Zajęcia ruchowe fitness, które prowadzone były przez osobę wyłonioną w drodze 

zamówień publicznych, uprawnioną i posiadającą kwalifikacje oraz doświadczenie 

wprowadzeniu zajęć w tym zakresie (instruktor sportu - trener fitness). Program 

prowadzonych zajęć uwzględniał potrzeby i możliwości zgłaszane przez uczestników. 

Z uwagi na ograniczenia związane z stanem epidemii zrealizowana została niepełna 

liczba 22 godzin zajęć.  

3) Zajęcia wokalne, które prowadzone były przez osobę wyłonioną w drodze zamówień 

publicznych, uprawnioną i posiadającą kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu 

zajęć w tym zakresie (ukończona szkoła organistowska). Program prowadzonych zajęć 

uwzględniał potrzeby i możliwości zgłaszane przez uczestników. Z uwagi na 

ograniczenia związane z stanem epidemii zrealizowana została niepełna liczba 9 godzin 

zajęć. Na potrzeby warsztatów wykonawca zapewniał akompaniament instrumentu 

muzycznego.  



RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2020 122 

 

4) Aquaaerobik w ramach zajęć ruchowych na basenie prowadzony był przez osobę 

wyłonioną w drodze zamówień publicznych, uprawnioną i posiadającą kwalifikacje 

oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć w tym zakresie (instruktor sportu - pływanie). 

Program prowadzonych zajęć uwzględniał potrzeby i możliwości zgłaszane przez 

uczestników. Zrealizowana została pełna liczba 8 godzin zajęć przewidziana w ofercie, 

w której uczestniczyła 1 grupa do 15 osób. W ramach tego działania zrealizowana 

została również usługa transportu na basen.   

 

fot. Klub Seniora 

5) Wyjazd do kina - z uwagi na ograniczenia związane ze stanem epidemii 

zorganizowany został wyłącznie jeden wyjazd do kina Cinema w Galerii Nawigator  

w Mielcu na film "Mayday", w którym uczestniczyła 23 osobowa grupa seniorów.  

6) Uczestnictwo w widowisku muzycznym/teatralnym - z uwagi na ograniczenia 

związane ze stanem epidemii zorganizowany zostało wyłącznie jedno uczestnictwo  

w widowisku muzycznym tj. koncert grupy muzyczno - wokalnej Eleni, który odbył się 

w Domu Kultury w Przecławiu. W koncercie uczestniczyła 30 osobowa grupa seniorów.  

7) Uczestnictwo w wycieczkach krajoznawczych - zgodnie z założeniami oferty 

zorganizowane zostały dwie wycieczki. Pierwsza do Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. 

Jana Pawła II w Wadowicach oraz do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków - 

Łagiewniki, w której uczestniczyła 30 osobowa grupa seniorów. Drugą wycieczkę 

zrealizowano do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz nad Zalew Soliński 

przy zaporze wodnej w Solinie. Uczestniczyło w niej 28 seniorów. Wykonawca został 

wyłoniony w drodze zamówień publicznych. 

14.   Biblioteki 

 

          Zadania obejmujące sprawy kultury (art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym) 

Burmistrz realizowała poprzez m.in. funkcjonowanie bibliotek. W gminie w 2020 roku 
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funkcjonowało 4 biblioteki; Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu i podlegające jej 3 

filie biblioteczne  zlokalizowane w Łączkach Brzeskich, Rzemieniu i Tuszymie. 

Biblioteka realizowała cele statutowe świadcząc usługi biblioteczne i popularyzując 

czytelnictwo we wszystkich placówkach na terenie całej gminy. 

 Realizacja programu „Kraszewski. 

Komputery dla bibliotek 2020” Zakup 

komputerów, oprogramowania  

i komputerowych urządzeń peryferyjnych 

w jednostkowej cenie nabycia 23000zł. 

Projektem objęte były zakupy: 

 Robot PHOTON EDU- 8 szt. 

 Tablet Samsung Galaxy Tab A 8.0- 8 szt. 

 Notebook Dell vostro3590- 3 szt. 

 
                                                                                     Robot PHOTON EDU – fot. GBP w Przecławiu 

 

 

  

                    Komplet stanowi robot i tablet– fot. GBP w Przecławiu                                                                                 Notebook Dell vostro3590 – wraz z dodatkami 

 

 

 

 

 Realizowanie programu Biblioteki Narodowej 

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”- 

zwiększenie zbiorów o 261 książek o wartości 7000,00 zł. 

 Zakupiono 1228 książek z dotacji gminnej. 
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 Wzięto udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie,  

w której wzięło udział ok. 60 osób.                                                                      

 Zorganizowano Wakacje w Bibliotece – on- line w imprezie 

wzięło udział ok 150 osób. 

 Udział w projekcie Instytutu Książki „Mała książka Wielki 

człowiek”.  

 Ogółem zorganizowano 87 różnych form promocji książki o 

charakterze kulturalnym i edukacyjnym.  

W wydarzeniach tych wzięło udział 2898 uczestników. 

W 2020 roku  

z gminnej dotacji 

zakupiono 1228 

egzemplarzy książek 

za kwotę 29 779,72 

zł.  Z dotacji 

Ministra Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach Narodowego Rozwoju Czytelnictwa w 2020 roku Gminna 

Biblioteka Publiczna w Przecławiu otrzymała 7 000,00 zł. Za środki te zakupiono 261 

egzemplarzy książek z literatury popularnonaukowej, pięknej, dla dorosłych 

czytelników oraz dla dzieci i młodzieży. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020 roku 

wynosił 43 237 woluminów, zaś na koniec roku 43 091 woluminów. Z pozyskanego 

dofinansowania w kwocie 23 000,00 zł. w ramach Programu „Kraszewski. Komputery 

dla bibliotek 2020” zakupiono min. 8 tabletów wraz z 8 robotami służącymi do nauki 

kodowania i podstaw programowania, 3 laptopy, zestaw komputerowy wraz  

z monitorem. 
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W 2020 roku Gminna 

Biblioteka Publiczna  

w Przecławiu wzbogaciła 

swój księgozbiór o 131 

darów książkowych na 

łączną kwotę 1713,00 zł. Są 

to darowizny od czytelników 

i mieszkańców.  

Na koniec 2019 roku 

zarejestrowanych było 1 936 

czytelników którzy 

wypożyczyli łącznie 36676 

woluminów zaś na koniec roku 2020 było 1 967 czytelników i czytelniczek, którzy wypożyczyli  

24 474 woluminów. W ciągu roku w celu skorzystania z poszczególnych usług biblioteki liczba 

odwiedzin wynosiła   12 942    tj. średnio około 51  osób dziennie.  

 

Wzrosła liczba zarejestrowanych czytelników o 31 osób, zmniejszyła się natomiast  liczba 

wypożyczeń. Miało na to wpływ kilka czynników:  

 Lockdown- w miesiącach marzec i kwiecień biblioteka główna wraz  

z filiami była zamknięta dla czytelników.  

 W marcu uległy zmianie godziny otwarcia większości placówek. W związku z tym, że 

filie biblioteczne ulokowane są przy szkołach podstawowych, częściowo zobligowane 

były dostosować godziny  pracy do tych placówek. 

 Biblioteka główna na czas remontu docelowej siedziby zajęła lokal tymczasowy przy 

ul. Rynek 2 (o powierzchni ok. 30 m²). 

 W grudniu 2020 r. nastąpiła kolejna przeprowadzka,  już całego księgozbioru do 

nowego lokalu przy ul. Rynek 8 , ale do innego skrzydła tego budynku, którym obecnie 

jest Żłobek „Psotna Andzia”. Wszystkie filie miały przerwę w funkcjonowaniu 

ponieważ pracownicy pomagali przy przenoszeniu zbiorów biblioteki głównej do nowej 

siedziby. Trwały prace związane z układaniem księgozbioru i zagospodarowaniem 

przestrzeni. 
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Większość grup wiekowych odnotowała odpływ czytelników od 20% do 35%. Nieznaczny 

wzrost jest widoczny w grupie wiekowej od 45 do 60 lat i wynosi 6%. 

 

 
 

Biblioteka nieustanie realizuje wydarzenia, które 

mają na celu zwiększenie czytelnictwa  

w naszej gminie wśród wszystkich grup wiekowych.  

Czasopismo bibliotekarskie „Biblioteka Publiczna” 

wyróżniło naszą bibliotekę za innowacyjne 

zorganizowanie edycji Narodowego Czytania. 

 

 

 

 

 

W 2020 r. na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała  

357 400,00 zł. 
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15.   Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice środowiskowe 

 

Burmistrz Przecławia prowadzi działalność kulturalną poprzez Dom Kultury  

w Przecławiu oraz za pośrednictwem świetlic mieszczących się w Tuszymie, Kiełkowie, 

Białym Borze, Podolu, Wylowie i Łączkach Brzeskich. 

 

Główna siedziba Domu Kultury w Przecławiu mieści się przy ulicy Zielonej 52.  W roku 2020, 

dzięki reorganizacji pomieszczeń wygospodarowano miejsce na nową salę edukacji 

artystycznej (o pow. 23 m2), która po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria i urządzenia 

przeznaczona została do prowadzenia zajęć nauki gry na instrumentach z możliwością realizacji 

prostych nagrań audio i wideo. 

W ubiegłym roku dokonano zakupu systemu ekspozycyjnego, który własnymi siłami został 

zainstalowany w holu Domu Kultury, tworząc tym samym hol wystawowy, w którym  

w atrakcyjny sposób prezentowane są prace plastyczne i fotograficzne. Ponadto sala nr 4, 

dotychczas niezaadaptowane do końca pomieszczenie biurowe z pierwotnym przeznaczeniem 

na salę komputerową, dostosowano do potrzeb galerii wystawowej, w której, dzięki 

usytuowaniu na parterze budynku, może podziwiać prace także z zewnątrz, a efektowne 

oświetlenie instalowane w czasie wystaw, zdecydowanie zwiększa atrakcyjność prezentacji. 

 

FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI W CZASIE PANDEMII 

 

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed COVID-19 uczestników zajęć, widzów oraz 

pracowników Domu Kultury, w roku 2020 wprowadzono szereg działań i procedur. W marcu, 

w trakcie pierwszej fali pandemii zawieszone zostały zajęcia grupowe i indywidualne, 

wprowadzając jednocześnie nową formułę zajęć z wykorzystaniem transmisji internetowej. 

Zajęcia on-line z wykorzystaniem komunikatorów internetowych prowadzone były m.in.  

w zakresie nauki gry na instrumentach, plastyki i malarstwa oraz zajęć tanecznych i ruchowych. 

Ponadto dokonane zostały zdalne nagrania utworów muzycznych, w których muzycy we 

własnych domach zarejestrowali swoje partie instrumentalne, a następnie po montażu finalnym 

przygotowane w ten sposób utwory zostały udostępnione w sieci internetowej za 

pośrednictwem mediów społecznościowych oraz strony internetowej Domu Kultury. 

Zajęcia przywrócono w pełni wraz z początkiem nowego sezonu artystycznego 2020/2021  

w październiku. Wprowadzone zostały procedury dezynfekcji oraz ograniczonego dostępu do 

budynku, w tym sal edukacji artystycznej. Do sal edukacji artystycznej mieli dostęp tylko 

instruktorzy i uczniowie, rodzice i opiekunowie mogli poruszać się tylko w wyznaczonej strefie 

holu głównego budynku.  Zakupiony został generator ozonu, którego działanie wspiera 

dezynfekowanie sal edukacyjnych, w których ze względu na materiały wyciszające  

i wytłumiające (wykładziny, panele akustyczne, rolety materiałowe) nie ma możliwości 

dezynfekcji lub mycia w sposób kontaktowy. Rozwój pandemii bardzo poważnie ograniczył 

funkcjonowanie instytucji, głównie w zakresie organizowanych przedsięwzięć i wydarzeń 

kulturalnych, czego odzwierciedleniem jest zdecydowanie mniejsza liczba bezpośrednich 

uczestników przy niemal identycznej liczbie organizowanych wydarzeń. Przeniesienie 
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działalności do sieci internetowej nie zmniejszyło zaangażowania organizacyjnego, lecz 

ograniczyło zasięg uczestników.  

W listopadzie na skutek wprowadzenia obostrzeń w czasie drugiej fali pandemii, zawieszono 

do odwołania działalność świetlic w Białym Borze, Kiełkowie, Łączkach Brzeskich, Podolu, 

Tuszymie i Wylowie. Odwołano także wszystkie zajęcia, odbywające się w grupach powyżej 

trzech osób, tj. zajęcia taneczne zespołów Luzik młodszy i starszy, rytmikę dla dzieci, power 

dance i salsation oraz plastyczne i tańca towarzyskiego. Pozostałe zajęcia indywidualne, m.in. 

nauka gry na instrumentach i wokalowe, pozostały utrzymane przy jednoczesnym 

wprowadzeniu dodatkowych procedur bezpieczeństwa, takich jak systematyczne wietrzenie 

sal, częstej dezynfekcji ciągów komunikacyjnych, poręczy, klamek, itp. Odwołanie zajęć oraz 

wysoka absencja uczestników zajęć spowodowane pandemią koronawirusa były nie bez 

znaczenia dla dochodów Domu Kultury w roku 2020.  

Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią Dom Kultury zrealizował następujące zadania: 

- organizacja stałych zajęć edukacji artystycznej oraz warsztatów głównie dla dzieci  

i młodzieży w zakresie: muzyki, sztuki, plastyki, malarstwa, tańca nowoczesnego  

i towarzyskiego, zajęć ruchowo- tanecznych, 

- organizacja koncertów, wystaw, spektakli, projekcji filmowych, 

- podtrzymywanie zwyczajów i tradycji państwowych i lokalnych poprzez przygotowania 

wydarzeń upamiętniających ważne wydarzenia z Historii Polski, 

-współpraca ze szkołami z terenu gminy Przecław w formie realizacji wspólnych konkursów, 

przeglądów kierowanych do szkół, 

-wspieranie merytoryczno-technicznie Amatorskiego Ruchu Artystycznego (nagrywanie 

teledysków, udostępnianie zaplecza technicznego, wsparcie techniczne przedsięwzięć, 

promocja lokalna), 

- organizacja objazdowych wakacji – letnie zabawy animacyjne dla dzieci na terenie gminy 

Przecław, 

- współpraca z organizacjami pożytku publicznego z terenu gminy Przecław w zakresie kultury 

i sztuki, w tym także sztuki ludowej.  

 

Na dzień 31.12.2020 r. w Domu Kultury zatrudnionych było łącznie 21 osób, co przedstawia 

tabela poniżej: 
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Dom Kultury w Przecławiu umożliwia mieszkańcom gminy udział w wydarzeniach 

kulturalnych różnego rodzaju. Różnorodna i stale wzbogacona oferta skierowana jest do osób 

w każdym wieku.  

 

Liczba ważniejszych wydarzeń kulturalnych i ich uczestników w roku 2020 

w zestawieniu z rokiem 2019: 

Nazwa wydarzenia 

ROK 2019 ROK 2020 

Liczba 

wydarzeń 

Uczestnicy 

wydarzeń 

Liczba 

wydarzeń 

Uczestnicy 

wydarzeń 

Koncerty 9 1500 6 1020 

Dom Kultury w Przecławiu – Zestawienie kosztów i przychodów za rok 2020  

w zestawieniu z rokiem 2019: 

 Nazwa kosztu/przychodu ROK 2019 ROK 2020 

 

 

 

 

Przychody 

Dotacja podmiotowa UM Przecław 940 000,00 zł 945 500,00 zł 

Przychody z działalności gospodarczej 11 468,30 zł 7 287,00 zł 

Przychody z odpłatnych usług kult. 79 069,00 zł 44 797,50 zł 

Dotacje unijne 11 626,00 zł 0,00 zł 

Pozostałe przychody 1 645,00 zł 0,00 zł 

Ogółem przychody: 1 043 808.30 zł 997 584,5 zł 

 

 

 

Koszty 

Zużycie materiałów 162 436,86 zł 156 598,82 zł 

Usługi obce 65 546,90 zł 63 927,55 zł 

Wynagrodzenia 750 902,04 zł 615 992,78 zł 

Ubezpieczenie społeczne i inne 

świadczenia 

129 529,45 zł 130 479,52 zł 

Podatki i opłaty 14 644,67 zł 11 245,64 zł 

Amortyzacja 19 184,97 zł 31 375,02 zł 

Pozostałe koszty rodzajowe 8 130,51 zł 7 003,51 zł 

Ogółem koszty: 1 150 375,4 zł 1 016 622,84 zł 



RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2020 130 

 

Konkursy/Przeglądy 4 557 6 160 

Wystawy/Kiermasze 6 755 6 150 

Warsztaty 2 100 7 97 

Spektakle 8 2453 3 342 

Imprezy plenerowe 7 3110 7 185 

Inne wydarzenia 

(spotkania autorskie, 

pokazy, zabawy dla 

dzieci i dorosłych w 

sali, prelekcje, 

spotkania, wykłady) 

10 698 9 560 

Ogółem: 46 9173 44 2514 

 

 
 

Dom Kultury w Przecławiu we wrześniu 2020 roku na podstawie zarządzenia przebudował 

regulamin zasady opłat i naboru dzieci i młodzieży oraz dorosłych na stałe zajęcia artystyczne. 

Zmiany miały na celu uporządkowanie zasad, opłat i zwolnień z nich ze względu na niejasne 

kryteria oraz zwiększenie dostępu dla szerszej grupy uczniów. Umożliwiono także 

uczestnictwo w zajęciach indywidualnych i grupowych. Oferta skierowana była do osób  

w każdym wieku, zarówno dzieci i młodzież oraz dorosłych. 
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Poniższe wykresy ukazują liczbę uczniów korzystających z zajęć indywidualnych 

oraz grupowych organizowanych w Domu Kultury w Przecławiu. 
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W minionym roku uczestnicy zajęć artystycznych realizowanych w Domu Kultury  

w Przecławiu uczestniczyli w lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich konkursach, 

przeglądach i turniejach. Wśród licznych osiągnięć można wymienić m.in.: 

- III miejsce w programie World Talent Show, 

- I i III miejsce podczas XIII Festiwalu Dzieci i Młodzieży Kolęda Hej w Szczucinie. 

 

Zespołami działającymi przy Domu Kultury są: 

- Zespół Śpiewaczy „Podkówka”, 

- Młodzieżowa Orkiestra Gminy Przecław 

- Grupa Taneczna LUZIK młodsza 

- Grupa Taneczna LUZIK starsza. 

 

IV. KALENDARZ WYDARZEŃ 

 

 

 

 

Koncert Noworoczny w wykonaniu Orkiestry Dętej Dobrynin

"W drodze do Betlejem"- Najpiękniejsze Kolędy i Melodie 
Świąteczne w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Gminy Przecław

Kobieta w tradycji rejonu, czyli Dzień Kobiet w gminie Przecław, 
którego głównym punktem był spektakl teatralny"Ożenek"
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Dzień Sołtysa w gminie Przecław

80. rocznica zbrodni katyńskiej i 10. rocznica katastrofy 
smoleńskiej

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Wizyta Ministra Andrzeja Adamczyka oraz Wiceministra Rafała 
Webera w Białym Borze

Odnalezienie przez mieszkańca Błonia prehistorycznych szczątków 
należących do mamuta

1 sierpnia- upamiętnienie wybuchu Powstania Warszawskiego



RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2020 134 

 

 

 

 

 

 

 

Gminne obchody setnej rocznicy Cudu nad Wisłą

Powitanie 12- tysięcznej mieszkanki gminy Przecław

Objazdowe wakacje w sołectwach

Upamiętnienie wybuchu II Wojny Światowej

Narodowe Czytanie w gminie Przecław

Dożynki gminne i wojewódzkie
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Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego

Otwarcie pumptracka w Przecławiu

Gminne ćwiczenia obronne z udziałem Wojsk Obrony 
Terytorialnej

Obchody Święta Niepodległości

Retrospektywa Festiwalu Filmowego NNW w Przecławiu

Wybitny uczeń 2020
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PODSUMOWANIE 

 
 

Dziękuję za zapoznanie się z „Raportem o stanie gminy Przecław za rok 2020”.  

Rok 2020 był rokiem trudnym z powodu zmieniającej się rzeczywistości związanej  

z koronawirusem, ale również pracowitym i intensywnym. Opisywany okres to skuteczne 

pozyskiwanie środków zewnętrznych. Z sukcesem realizowane były znaczące i trudne 

przedsięwzięcia m.in. budowa dróg, inwestycje wodno- kanalizacyjne oraz budowa żłobka.

 Mam nadzieję, że opracowany dokument w przejrzysty sposób przekazał najważniejsze 

informacje związane z funkcjonowaniem naszej gminy. Zachęcam do debaty i wspólnych 

rozmów na temat dalszego rozwoju naszej gminy. Dziękuję wszystkim Państwu: Radnym, 

Współpracownikom, Mieszkańcom za miniony rok 2020,  za udzielone uwagi, wsparcie,  

informacje i napływające wnioski zgłaszane podczas wizyt w urzędzie. 

 

 

 

 

 

                                                                                   Burmistrz Przecławia 

                                                                                 (-) 

                                                                                    Renata Siembab 
(Podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Przecław 2021 r. 

Uroczyste podpisanie porozumienia dot. szlaku konnego 
"Z konikiem polskim"
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