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I. INFORMACJE OGÓLNE  

 

1. Wstęp 

 

Szanowni Państwo, 

Wypełniając przepis zawarty w art. 

28aa ustawy o samorządzie gminnym 

przedstawiam Państwu Raport o stanie 

Gminy Przecław  za 2021 rok.  

            Rok 2021 był okresem pełnym 

wyzwań, trudnych decyzji i dynamicznie 

zmieniającej się rzeczywistości. Czas,  

w którym  nieustannie balansowaliśmy 

między walką z pandemią, a konsekwentną 

realizacją zaplanowanych działań. Pomimo 

panującej pandemii, udało nam się pozyskać 

wiele środków i zrealizować zamierzone 

inwestycje- do najważniejszych   

w raportowanym roku należą: przebudowa  

ul. Zielonej w Przecławiu, modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej  

im. Walerii Szalay-Groele w Przecławiu oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej  

im. Ks. Tadeusza Wiatra w Łączkach Brzeskich.  

W roku 2021 gościliśmy w Przecławiu wyjątkowego gościa -premiera RP Mateusza 

Morawieckiego, który spotkał się z mieszkańcami oraz przedstawicielami lokalnej władzy, aby 

rozmawiać o Polskim Ładzie, a także złożył kwiaty na cmentarzu w Przecławiu przy grobie 

Wiktora Władysława Puszczyńskiego, uczestnika powstania styczniowego oraz przy pomniku 

„Pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem”. Była to pierwsza wizyta premiera 

polskiego rządu od 1993 r., kiedy to premier Hanna Suchocka gościła na zamku Reyów. 

Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców gminy Przecław do 

lektury „Raportu o stanie gminy Przecław”. Metodyka sporządzonego raportu z pewnością 

pozwoli każdemu mieszkańcowi na zapoznanie się z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą 

naszej gminy oraz podstawowymi aspektami funkcjonowania samorządu gminnego. 

Poszczególne obszary dokumentu przedstawiają stan: demografii, finansów, zasobów 

materialnych, ładu przestrzennego, mienia komunalnego, ochrony środowiska, 

bezpieczeństwa, komunikacji, realizacji polityki społecznej oraz programów i strategii, 

oświaty, edukacji, kultury i sportu, a także realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Przecławiu. 

Prezentowany raport daje obraz stanu gminy Przecław w roku pandemii z możliwością 

porównania go z latami poprzednimi. 



RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2021 4 

 

W opracowanie Raportu, podobnie jak w ubiegłych latach, zaangażowani byli  

pracownicy i dyrektorzy wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych 

gminy, a także prezesi spółek. Bez udziału tych osób opracowanie niniejszego raportu byłoby 

niemożliwe. Za ten wysiłek składam wszystkim wymienionym serdeczne podziękowania.  

2. Charakterystyka gminy 

 
Gmina Przecław jest gminą 

miejsko-wiejską, położoną w powiecie 

mieleckim, w woj. podkarpackim, 

pomiędzy Mielcem a Dębicą. Jej obszar 

wynosi 134,29 km 2, co stanowi 15,2 % 

powierzchni powiatu. Siedzibą gminy 

jest miasto Przecław, które 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 obszarze Gminy Przecław liczba zameldowanych na pobyt stały wyniosła 11 969 

mieszkańców (stan na 31.12.2021 r.), co stanowi około 8,8 % mieszkańców powiatu.   

Wśród zameldowanych nieznacznie przeważa liczba kobiet-6 026 (co stanowi 50,35 % ogółu 

mieszkańców gminy), mężczyźni- 5 943 (49,65%).  
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Ludność zamieszkuje głównie tereny wiejskie – 10 191 osób (85,14%), natomiast miasto 

Przecław zamieszkuje 14,86 % mieszkańców gminy. Obszarem najbardziej zaludnionym jest 

miejscowość Tuszyma, wynika to z jej rozległego obszaru jaki zajmuje, jak również ze 

sprzyjających warunków do życia (lokalizacja pomiędzy miastem Mielcem a Dębicą, dobre 

połączenia komunikacyjne, dostęp do placówki oświatowej, bazy sportowej i sieci sklepów).   

 

 
 

Strukturę ludności wg płci i wieku przedstawia poniższa „piramida wieku”. W odniesieniu do 

poszczególnych kategorii wiekowych w 2021 r. mieszkańcy gminy Przecław w wieku 

produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18-64 lata, kobiety w wieku 18-59 lat) stanowili 61,58% 

ogółu mieszkańców, natomiast w wieku przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież  

w wieku 0-17 lat) stanowili 22,36%, a w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat  

i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej) tworzyli 16,07% populacji gminy. 

Biały

Bór
Błonie

Dobryni

n
Kiełków

Łączki

Brzeskie
Podole PrzecławRzemieńTuszyma Wylów

Zaborcz

e

2019 942 822 998 819 1094 1054 1757 1411 2581 250 249

2020 938 832 995 811 1086 1037 1766 1411 2598 247 259

2021 941 847 996 808 1076 1044 1778 1411 2573 238 257

LICZBA LUDNOŚCI Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE 

MIEJSCOWOŚCI W GMINIE PRZECŁAW
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Gęstość zaludnienia w roku 2021 wyniosła 88,99 osób na km2. Podobnie jak w latach 

poprzednich najgęściej zaludnionymi sołectwami są: Tuszyma (204,21 osób na km2), Błonie 

(156,85 osób na km2),  i Podole (122,82 osób na km2), najmniejsza gęstość zaludnienia 

występuje w miejscowości Zaborcze (40,16 osób na km2). 

 

W roku 2021 zaobserwowano spadek liczby zameldowań w stosunku do roku poprzedniego, 

jak także nieznaczny wzrost wymeldowań, aczkolwiek różnice w tym zakresie są nieznaczne. 
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Od 2020 r. odnotowuje się ujemny przyrost naturalny. To efekt zarówno rekordowo 

dużej liczby zgonów, jak i małej liczby urodzeń. Zgodnie z danymi z Rejestru Stanu Cywilnego 

w 2021 r. w porównaniu z rokiem 2019,  liczba zgonów wzrosła o około 15%, natomiast liczba 

narodzin spadła o około 20%. Z pewnością w dużej mierze miała na to wpływ pandemia, która 

zahamowała liczbę narodzin, jak i zwiększyła liczbę zgonów.  

  

 
 

Przez cały rok 2021 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przecławiu sporządzono 45 aktów 

małżeństwa, z czego: 43 były to śluby konkordatowe, 2 stanowiły śluby cywilne. Ponadto 

odnotowano 15 wzmianek o rozwodzie, które dodano do aktu małżeństwa. 
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 Jak wynika z danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Przecław w styczniu 2021 r wyniosła 369 osób,  

z czego 49,9 % ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety (184 osób). Analizując początek roku  

w latach 2019-2020 był to znaczący wzrost, spowodowany pandemią i osłabieniem rynku 

pracy.   

 

W grudniu 2021 r. mniej rygorystyczne obostrzenia i niższa zachorowalność na 

COVID-19 sprawiły, że nastąpiła poprawa stanu bezrobocia, odnotowano spadek  

bezrobotnych do 312 osób, z czego około 50,64% stanowiły kobiety (158 osób). 

 

 

 2.2. Podmioty gospodarcze 

 

Zgodnie z danymi z CEIDG dla Gminy Przecław zarejestrowanych na dzień  

31.12.2021 r. było 501 przedsiębiorców. W 2021 r. z rejestru wykreślonych zostało 23 

przedsiębiorców, a 57 założyło nową działalność.     
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Z analizy dotyczącej struktury wiekowej przedsiębiorców wynika, iż największą grupę 

stanowią osoby w wieku od 30-39 lat. 

 

Tabela: Struktura wiekowa przedsiębiorców z terenu gminy Przecław 

Grupa 

wiekowa 

Aktywne Zawieszone Suma 

<20 0 2 2 

20-29 45 17 62 

30-39 146 23 169 

40-49 113 19 132 

50-59 78 5 83 

60-69 30 6 36 

70-79 15 1 16 

≥80 1 0 1 

 

Optymistycznym wskaźnikiem jest stały wzrost zarejestrowanych przedsiębiorców w stosunku 

do lat poprzednich. W 2021r. przybyło także nowych działalności. Zdecydowanie najwięcej 

zarejestrowanych przedsiębiorców zajmuje się branżą budowlaną (28,9%), popularna jest też 

branża przetwórstwa przemysłowego (16,4%) oraz handlu hurtowego i detalicznego, naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,2%)- zakres dziedzin działalności jest 

podobny do lat poprzednich. 

II. FINANSE GMINY W 2021 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. O ostatecznym kształcie budżetu 

decyduje Rada Miejska w Przecławiu. Zaznaczyć należy, że przyjęty budżet może ulegać  
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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  

z wykonania budżetu. 

 
 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 XXX/249/2021 z dnia 14.01.2021 r. Rada Miejska  

w Przecławiu uchwaliła budżet Gminy Przecław na 2021 r., zgodnie z którym dochody 

zaplanowano na poziomie 59 421 619,63 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 
64 178 

216,80 
94,67 

4 960 

097,17 
8,38 

64 266 

160,79 
100,14 

dochody 

majątkowe 
3 615 786,19 5,33 

3 412 

286,19 
1676,80 5 721 400,58 158,23 

dochody ogółem 
67 794 

002,99 
100,00 

8 372 

383,36 
 14,09 

69 987 

561,37 
103,24 

 

Powyższe 

zestawienie wskazuje, że 

zmiany uchwały 

budżetowej po stronie 

dochodowej zwiększyły 

budżet Gminy Przecław o 

ponad 14%, tj. o kwotę 

8 372 383,36 zł, z czego 

dochody majątkowe 

wzrosły o ponad 1676% 

w porównaniu do ich 

pierwotnie zaplanowanej 

wysokości. Dzięki wprowadzonym zmianom zaplanowane dochody budżetowe osiągnęły 

łączną kwotę 67 794 002,99 zł, a ich struktura uległa zmianie w taki sposób, że dochody bieżące 

59 218 119,63 zł

64 178 216,80 zł

64 266 160,79 zł

203 500,00 zł
3 615 786,19 zł 5 721 400,58 zł
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Plan Po zmianach Wykonanie

dochody bieżące dochody majątkowe

Dochody bieżące 

59 218 119,63 zł

99,66 %

Dochody majątkowe

203 500,00 zł

0,34 %
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stanowiły 94,67%, zaś dochody majątkowe 5,33% dochodów ogółem. Wykonanie planu 

dochodów po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wyniosło z kolei 103,24%. 

 

Na wykonane dochody budżetu Gminy Przecław w 2021 r. złożyły się: 

DOCHODY  

WŁASNE 

 

7 860 749,03 

(11,23%) 

podatki (od nieruchomości, rolny, leśny, od śr. 
transportowych, spadków i darowizn, czynności 

cywilnoprawnych, od dział. gosp. opłacanej w formie 

karty podatkowej) 

3 979 158,16 5,69% 

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

na sprzedaż napojów alkoholowych, skarbowa, 

eksploatacyjna, prolongacyjna, rekompensata opłaty 
targowej, za umieszczenie urządzenia w pasie 

drogowym)  

2 775 451,84 3,97% 

dochody z majątku gminy (dzierżawa, najem, 
użytkowanie. wieczyste, przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności) 

61 344,03 0,09% 

pozostałe (m.in. ze zwrotów dotacji, usług, otrzymanych 
spadków, zapisów, darowizn, rozliczeń, odsetek, kar i 

odszkodowań, za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego, dożywianie)  

1 044 795,00 1,49% 

UDZIAŁY 

W PODATKU 

DOCHODOWYM 

7 740 352,82 

(11,06%) 

od osób fizycznych 7 682 374,00 10,98% 

od osób prawnych 57 978,82 0,08% 

SUBWENCJE 

25 244 697,00 

(36,07%) 

część oświatowa 12 865 863,00 18,38% 

część wyrównawcza  8 377 900,00 11,97% 

część równoważąca 203 827,00 0,29% 

uzupełnienie subwencji ogólnej 1 474 231,00 2,11% 

uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe 

inwestycji w zakresie kanalizacji 
2 322 876,00 3,32% 

DOTACJE 

 

29 141 762,52 

(41,64%) 

na zadania własne 1 548 702,47 2,21% 

na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 

ustawami 
23 296 415,08 33,29% 

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  1 045 438,11 1,49% 

na zadania realizowane w ramach programów 

finansowanych ze środków europejskich 
144 853,00 0,21% 

otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

realizację zadań bieżących 
2 844 352,46 4,06% 

na zadania realizowane na podstawie porozumień 

(umów) oraz na pomoc finansową między jst 
262 001,40 0,37% 

Łącznie 69 987 561,37 100,00% 

 

Dochody własne pozyskiwane oraz kształtowane przez gminę w ramach ustawowych 

uprawnień, stanowiły w 2021 r. 11,23% w odniesieniu do ogółu dochodów budżetu Gminy 

Przecław. Ich najistotniejszą, bo ponad 50% kategorią, 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 
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35% dochodów własnych gminy. Pozostałe źródła dochodów własnych, w tym dochody 

majątkowe mają zdecydowanie mniejsze znaczenie. 

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w omawianym 

okresie posiadały najmniejszy udział w dochodach budżetu gminy, bo 11,06%. Wpływy te są 

należne gminie z budżetu państwa i wynikają, w pierwszym przypadku –z wykazywanego 

adresu zamieszkania podatników w rocznych rozliczeniach PIT, zaś w przypadku osób 

prawnych –z adresu ich siedzib. Wpływy tej kategorii 

dochodów w 2021 r. wzrosły w porównaniu do roku 

poprzedniego o 536 978,61 zł. 

Do dochodów jednostek samorządu terytorialnego 

zaliczana jest również subwencja ogólna, mająca 

charakter powszechny, bezzwrotny oraz przeznaczenia 

wyłącznie na realizację zadań własnych. Otrzymane 

subwencje wyniosły łącznie 25 244 697,00 zł, co stanowi 

36,07% dochodów ogółem. Składają się na nie: część 

oświatowa (uzależniona m.in. od liczby dzieci 

uczęszczających do szkół na terenie gminy, pokrywa 

tylko część wydatków oświatowych), część 

wyrównawcza (zależna od dochodów podatkowych 

w gminie) oraz część równoważąca. Ponadto w 2021 r. do budżetu wpłynęły także środki 

finansowe w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, w tym na wsparcie finansowe inwestycji 

w zakresie kanalizacji. Struktura tych wpływów kształtowała się w przedstawiony na wykresie 

sposób. 

Największy wpływ środków finansowych do budżetu gminy pochodził z dotacji 

(41,64%) wśród których wyróżniamy: 

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

 

50,96%

33,19%

0,81%

5,84%
9,20%

część oświatowa

część wyrównawcza

część równoważąca

uzupełnienie subwencji ogólnej

uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe

inwestycji w zakresie kanalizacji

Zwrot rolnikom części 

podatku akcyzowego

0,90%

Przeciwdziałanie narkomanii

0,00%

Zadania z zakresu spraw 

obywatelskich

0,24%

Zadania z zakresu 

obrony narodowej

0,05%

Zadania z zakresu ewidencji 

działalności gospodarczej, 

rejestru KRS oraz wyborów 

ławników

0,01%

Prowadzenie 

stałego rejestru 

wyborców 

0,01%

Narodowy Spis 

Powszechny

0,13%Rekompensata utraconych 

przychodów dla operatora 

transportu publicznego

0,19%

Wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

0,58%

Zadania z zakresu 

obrony cywilnej

0,01%

Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze

0,14%

Świadczenia wychowawcze 500+

63,92%

Świadczenia rodzinne, 

fundusz alimentacyjny

33,42%

Karta Dużej Rodziny

0,00%

Dobry Start

0,00%

Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające 

niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za 

osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów

0,38%
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 dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:  

 

 dotacje na zadania własne, w tym: 

 

 

  

 

 

 

 

 dotacje na zadania realizowane w ramach programów finansowanych ze środków 

europejskich, w tym: 

 
 

 

Przebudowa, nadbudowa i 

rozbudowa Szkoły Podstawowej w 

Łączkach Brzeskich

82,38%

Zwrot części wydatków -Fundusz Sołecki 

2020

3,16%

Zwiększenie liczby miejsc opieki w Samorządowym Żłobku Psotna Andzia w Przecławiu poprzez 

budowę placu zabaw oraz zakup wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć

14,46%

6,90%

41,87%

51,23%

Grant za zadanie Wyjazd studyjny OZE i ekologia w

praktyce - Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów

Wiejskich Ekonomika - Nauka - Tradycja PROWENT

Lokalna Grupa Działania

Dotacja na zadanie "Adaptacja pomieszczeń po byłej

Szkole Podstawowej w Przecławiu na potrzeby

kulturalne" (zwrot wydatków poniesionych w 2020 r.)

Dotacja na zadanie "Budowa toru rowerowego typu

pumptrack - bieżni do rekreacji oraz elementów małej

architektury w Przecławiu" PROW ARIMR (zwrot

wydatków poniesionych w 2020 r.)

Dofinansowanie zadań z zakresu 

wychowania przedszkolnego

34,38%

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby 

pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 

społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w 
Centrum Integracji 

Społecznej

1,29%

Zasiłki okresowe

3,60%
Zasiłki stałe

16,33%

Dofinansowanie OPS

8,61%

Program "Posiłek w szkole i 

w domu"

15,84%

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+

2,07%

Program MALUCH Plus

7,21%

Stypendia szkolne

4,29%

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu 

Sołeckiego w 2020 r.

3,52%

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

0,58%

Program "Poznaj Polskę"

2,27%
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 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: 

 

 

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 (nie możemy dowolnie zmienić celu ich 

przeznaczenia). Niewykorzystane kwoty dotacji podlegają zwrotowi podmiotowi, który jej 

udzielił. 

 

 

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie 

ustawiczne - dla pracowników UM Przecław

0,24%

Dofinansowanie z MKDNiS na 

program powszechnej nauki 

pływania "Umiem pływać"
0,70%

Program "Laboratoria 

przyszłości"

13,24%

Transport osób mających 

trudności w 

samodzielnym dotarciu 
do punktów szczepień 

przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2, w tym 

osób niepełnosprawnych 

oraz organizacja 

telefonicznego punktu 
zgłoszeń potrzeb, 

transportu i informacji o 

szczepieniach 
0,08%

Środki na działania promocyjne 

mające na celu zwiększenie liczby 

zaszczepionych mieszkańców 
przeciw COVID-19

0,34%

Program "Wspieraj seniora" z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

0,01%

Środki z RFIL na zadanie "Budowa dwóch 

zbiorników retencyjnych o łącznej powierzchni 

600m2 na terenie SUW Tuszyma"
14,06%

Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów 

Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 

9,40%

Wsparcie z RFRD na zadanie "Rozbudowa i przebudowa ul. Zielonej w 

miejscowości Przecław w km 0+260 do 0+967 wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi 
48,48%

Środki z WFOŚiGW na 

realizację programu 

"Czyste powietrze"

0,41%

Srodki z NFOŚiGW na 

zadanie "Usuwanie 

wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy 

Przecław"

0,48%

Środki z Fundacji PZU na 

zadanie "Proszą dzieci nie 

pal śmieci"
0,01%

Dofinansowanie z NBP w 

ramach projektu z zakresu 

edukacji ekonomicznej 
"Mistrz Ekonomii" dla 

Szkoły Podstawowej w 

Przecławiu 
0,29%

Dofinansowanie z 

FRKF do zadania 

"Modernizacja 
hali sportowej 

przy Szkole 

Podstawowej w 
Przecławiu"

10,78%

Dotacja z MKDNiS ze środków 

Funduszu Promocji Kultury w 

ramach programu 
"Infrastruktura domów kultury" 

na zadanie "Uzupełnienie 

wyposażenia Sali 
widowiskowej Domu Kultury 

w Przecławiu"

1,39%

Środki z Funduszu Pracy 

na realizację programu 

"Asystent rodziny"
0,07%

Dotacja z budżetu Województwa 

Podkarpackiego na dofinansowanie 

zadania "Modernizacja dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych"

26,00%
Dotacja z Powiatu Mieleckiego na realizację 

zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg

59,43%

Dotacja z Powiatu Mieleckiego na 

dofinansowanie likwidacji 

niskosprawnych i wyeksploatowanych 

kotłów na paliwo stałe i ich wymiany na 

paliwo gazowe lub kotły na pelet 

drzewny …

Dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych hodowców 

trzody chlewnej, którzy ponieśli straty w gospodarstwach w wyniku 

Afrykańskiego Pomoru Świń 

2,10%
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Zamieszczona poniżej tabela przedstawia plan oraz wykonanie dochodów budżetowych Gminy 

Przecław w 2021 r. pozyskanych w ramach rodzajów działalności:  

 

Dział Nazwa działu  Plan po zmianach Wykonanie  % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 213 151,60 212 880,35 99,87% 

020 Leśnictwo 1 500,00 973,50 64,90% 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz i wodę 
400 000,00 400 000,00 100,00% 

600 Transport i łączność 2 006 561,65 1 954 336,51 97,40% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 273 200,00 57 026,85 20,87% 

750 Administracja publiczna 127 128,20 124 238,90 97,73% 

751 
Urząd naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
2 376,00 2 376,00 100,00% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 082,86 3 082,86 100,00% 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

11 429 082,83 12 146 260,78 106,28% 

758 Różne rozliczenia 23 013 829,31 25 337 068,86 110,09% 

801 Oświata i wychowanie 3 212 233,18 2 917 918,17 90,84% 

851 Ochrona zdrowia 12 192,47 12 192,47 100,00% 

852 Pomoc społeczna 810 206,45 780 539,74 96,34% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 67 736,00 66 388,15 98,01% 

855 Rodzina 23 532 965,91 23 278 147,97 98,92% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 481 903,53 2 484 312,96 100,10% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 112 646,00 112 294,96 99,69% 

926 Kultura fizyczna 94 207,00 97 522,34 103,52% 

RAZEM 67 794 002,99 69 987 561,37 103,24% 

 

 

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

środków finansowych do budżetu w 2021 r. gmina Przecław osiągnęła w ramach działu: 

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

subwencje, 

Rolnictwo i 

łowiectwo

0,30%

Leśnictwo

0,00%

Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz 

i wodę

0,57%

Transport i łączność

2,79%
Gospodarka 

mieszkaniowa

0,08%

Administracja publiczna

0,18%

Urząd 

naczelnych 

organów 

władzy 

państwowej, 

kontroli i 

ochrony prawa 

oraz 

sądownictwa…

Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa

0,00%
Dochody od osób 

prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 

jednostek 

nieposiadających 

osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z 

ich poborem

17,35%

Różne rozliczenia

36,20%
Oświata i wychowanie

4,17%

Ochrona 

zdrowia…

Pomoc społeczna

1,12%

Edukacyjna opieka 

wychowawcza

0,09%

Rodzina

33,26%

Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska

3,55%

Kultura i 

ochrona 

dziedzictwa 

narodowego…Kultura fizyczna

0,14%
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 „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 „Zwiększenie liczby miejsc opieki  

w Samorządowym Żłobku „Psotna Andzia” w Przecławiu poprzez budowę placu zabaw 

oraz zakup wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć” oraz na zapewnienie miejsc 

opieki, 

 „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, 

 „Oświata i wychowanie” -to dział obejmujący wszelkie dochody odnoszące się do szkół 

podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, stołówek szkolnych  

i przedszkolnych, dotacje na zadania realizowane przez szkoły podstawowe 

dofinansowane przez inne podmioty,  w tym dotacje na zadania „Przebudowa, 

nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich”, „Modernizacja 

hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przecławiu”, „Wychowanie przedszkolne”, 

czy chociażby dochody z tytułu opłat za wyżywienie, 

 „Gospodarka komunalna i ochrony środowiska” na którą składają się przede wszystkim 

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 nieograniczone 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 2021 r. kształtowały się na 

poziomie 63 535 202,48 zł, w tym: 

 

Wydatki bieżące 

58 107 196,55 zł

91,46%

Wydatki majątkowe

5 428 005,93 zł

8,54%

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
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Po dokonaniu zmian 

budżetowych na koniec 2021 r. 

struktura wydatków zmieniła się 

o 7,11 punktu procentowego na 

rzecz wydatków majątkowych, 

które ostatecznie zrealizowano 

w kwocie 9 508 005,94 zł, zaś 

wydatki bieżące w wysokości 

59 225 893,38 zł. Cały budżet po 

stronie wydatkowej wykonano na 

poziomie 92,71%. 

Zarówno plan wydatków określonych w uchwale budżetowej, łączne kwoty dokonanych  

w trakcie roku zmian, jak również ich realizację przedstawia poniższa tabela:  

 

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: 

Dział Nazwa działu  

Plan po 

zmianach Wykonanie % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 223 481,60 221 128,68 98,95% 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz i wodę 
400 700,00 246,00 0,06% 

600 Transport i łączność 7 617 671,15 6 331 269,74 83,11% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 779 325,19 604 784,58 77,60% 

710 Działalność usługowa 127 148,00 88 655,60 69,73% 

750 Administracja publiczna 5 364 928,98 4 991 800,93 93,05% 

751 
Urząd naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
2 376,00 2 376,00 100,00% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
297 738,56 250 545,75 84,15% 

757 Obsługa długu publicznego 260 000,00 169 030,53 65,01% 

758 Różne rozliczenia 273 070,00 0,00 0,00% 

801 Oświata i wychowanie 25 110 861,33 23 945 063,84 95,36% 

851 Ochrona zdrowia 292 165,20 218 744,43 74,87% 

852 Pomoc społeczna 1 828 684,53 1 755 358,89 95,99% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 555 879,81 530 424,75 95,42% 

Wydatki 

budżetowe: 

Plan po zmianach Zmiana Wykonanie 

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

wydatki bieżące 58 107 196,55 91,46% 4 428 372,99 7,62% 59 225 893,38 94,71% 

wydatki majątkowe 5 428 005,93 8,54% 6 173 310,44 113,73% 9 508 005,94 81,96% 

wydatki ogółem 63 535 202,48 100,00% 10 601 683,43 16,69% 68 733 899,32 92,71% 

58 107 196,55 zł 62 535 569,54 zł 59 225 893,38 zł

5 428 005,93 zł

11 601 316,37 zł
9 508 005,94 zł

 zł-

 zł10 000 000,00

 zł20 000 000,00

 zł30 000 000,00

 zł40 000 000,00

 zł50 000 000,00

 zł60 000 000,00

 zł70 000 000,00

 zł80 000 000,00

Plan Po zmianach  Wykonanie

wydatki bieżące wydatki majątkowe
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855 Rodzina 24 465 464,55 24 079 659,28 98,42% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 382 804,03 3 483 572,12 79,48% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 849 015,21 1 799 691,64 97,33% 

926 Kultura fizyczna 305 571,77 261 546,56 85,59% 

RAZEM 74 136 885,91 68 733 899,32 92,71% 

 

 

Struktura zrealizowanych przez Gminę Przecław wydatków w 2021 roku wygląda następująco: 

 

Największe kwotowo wydatki zostały w 2021 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. „Zwiększenie liczby miejsc opieki 

w Samorządowym Żłobku „Psotna Andzia” w Przecławiu poprzez budowę placu zabaw 

oraz zakup wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć” w ramach resortowego 

programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch PLUS”, 

 „Oświata i wychowanie” –w dziale tym wszelkie wydatki związane są z działalnością 

placówek oświatowych, dokształcaniem nauczycieli, działalnością stołówek szkolnych 

i przedszkolnych, zadaniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy, a także realizacją wielu zadań inwestycyjnych m.in. aktualizacją 

dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  

w Kiełkowie, budową ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Rzemieniu, poprawą 

efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu, 

modernizacją hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przecławiu, przebudową, 

nadbudową i rozbudową Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich, przebudową 

łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich, opracowaniem 

dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej  

w Tuszymie, budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich, 

Rolnictwo i łowiectwo

0,32%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę

0,00%

Transport i łączność

9,21%

Gospodarka mieszkaniowa

0,88%
Działalność usługowa

0,13%

Administracja publiczna

7,26%

Urząd naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa

0,00%

Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
0,36%

Obsługa długu 

publicznego

0,25%

Różne rozliczenia

0,00%

Oświata i wychowanie

34,84%

Ochrona zdrowia

0,32%

Pomoc społeczna

2,55%

Edukacyjna opieka 

wychowawcza

0,77%

Rodzina

35,03%

Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska

5,07%

Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego

2,62%

Kultura fizyczna

0,38%
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jak również budową monitoringu ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej w Łączkach Brzeskich,  

 „Transport i łączność” – wydatki tego działu związane są z: przekazaniem 

rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przez operatora publicznego 

transportu zbiorowego, usługą przewozu osób na liniach regularnych, liniach  

o charakterze użyteczności publicznej, dotacją celową przekazaną Gminie Miejskiej 

Mielec na zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, dotacją dla 

Województwa Podkarpackiego na zadanie „Remont(odnowa) drogi wojewódzkiej nr 

986 Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Tuszyma”, projektem 

dodatkowej zatoczki i dotacją celową dla Województwa Podkarpackiego na zadanie 

„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”, dotacją celową dla Powiatu Mieleckiego 

na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 168R Przecław - Rydzów od km 0+000 

do km 0+660 - ul. Wenecka w m. Przecław”, zimowym odśnieżaniem dróg, usługami 

koparką i ciągnikiem w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, wykonaniem 

tablic ogłoszeniowych, montażem barier energochłonnych, wykonaniem pomiaru 

natężenia ruchu, ułożeniem kostki przy wiacie przystankowej przy drodze gminnej, 

remontem nawierzchni dróg, remontem przepustów i poboczy, zakupem wiat 

przystankowych, progów zwalniających, luster, jak również licznymi przebudowami 

nawierzchni dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach, czy modernizacjami 

dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 

 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w ramach której dokonano zakupu 

energii, konserwacji i budowy oświetlenia ulicznego, budowy kanalizacji sanitarnej  

w Przecławiu, opracowania dokumentacji projektowo -kosztorysowej oraz aktualizacji 

dokumentacji projektowej odpowiednio dla budowy kanalizacji sanitarnej w Przecławiu 

ul. 3 Maja i ul. Podlesie II etap oraz w Tuszymie. Ponadto pokryto koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, z miejsc użyteczności publicznej, czy zakupu automatów do zbiórki 

elektroodpadów, stacji do zbiórki selektywnych frakcji odpadów komunalnych oraz 

kamiennych koszy przystankowych na odpady niesegregowane. Istotne koszty  

w ramach niniejszego działu stanowią także wydatki na utrzymanie czystości na 

terenach zielonych, placach zabaw, obiektach sportowych, dofinansowanie 

mieszkańcom Gminy Przecław kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, 

polegających na likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo 

stałe i ich wymiany na kotły gazowe lub kotły na pellet drzewny, czy chociażby 

uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Rzemień. 

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 
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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 2021 r.: 

Lp. Nazwa zadania majątkowego Wartość 

(w zł) 

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 - projekt dodatkowej zatoczki" 

3 690,00 

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 - km 1+535 w miejscowości 

Tuszyma Powiat Mielecki" - dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego 

104 200,00 

3. 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 168R Przecław-Rydzów od km 0+000 do km 0+660 

- ul. Wenecka w m. Przecław" - dotacja celowa dla Powiatu Mieleckiego 
400 000,00 

4. 

„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na asfaltowe w sołectwie Tuszyma 

położonych na działkach gminnych z ewentualnym ich projektowaniem: nr dz. 1184 oraz 

1135" (w tym ze środków RFIL 139.375,25 zł, FS Tuszyma 90.000,00 zł) 

229 375,25 

5. 
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór" (w tym ze środków RFIL 

86.340,57, FS Biały Bór 49.586,00 zł) 
135 926,57 

6. 
 „Przebudowa nawierzchni dróg na dz. ewid. Nr 2039, 1985 i 308/2 w Tuszymie" -Budżet 

Obywatelski Tuszyma 
100 000,00 

7. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 844 w miejscowości Błonie" -FS Błonie  58 000,00 

8. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrynin (Grądy)" -FS Dobrynin  26 000,00 

9. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 869 w miejscowości Podole" -FS Podole  67 330,20 

10. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 644 w miejscowości Łączki Brzeskie" (w tym ze środków 

RFIL 129.149,52 zł, FS Łączki Brzeskie 60.586,00 zł) 
189 735,52 

11. 

„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" - FS Tuszyma  

14 760,00 

12.  „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 169 i 9 w miejscowości Zaborcze" -FS Zaborcze 20 000,00 

13. 

„Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej w miejscowości Przecław w km 0+260 do 

km 0+967 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami 

budowlanymi" (w tym ze środków RFIL 590.964,95 zł, ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg 1.378.917,00 zł, środki własne 19.032,53 zł) 

1 988 914,48 

14. 
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dobrynin, Błonie, Podole, Tuszyma, 

Zaborcze, Biały Bór” 
304 315,61 

15. 
„Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515R na odcinku od ronda do przejazdu 

kolejowego" - ze środków RFIL 
154 700,00 

16. 

„Przebudowa drogi gminnej L000023 Rzemień (Rejowiec I), łączącej drogę gminną 

103500R Rzemień - Ośrodek Wypoczynkowy z drogą powiatową 1172R wraz z 

przebudową istniejącej infrastruktury" - sporządzenie dokumentacji projektowej 

19 680,00 
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17. 
„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych" (w tym z dotacji 65.000,00 zł, 

wkład własny 193.800,00 zł) 
258 800,00 

18. „Budowa barierki przy budynku komunalnym w Przecławiu ul. Rynek 8" 11 685,00 

19. Zakup gruntów 364 879,99 

20. „Budowa monitoringu przy budynku Urzędu Miejskiego w Przecławiu" 12 056,42 

21. 
„Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego w 

Przecławiu" 
10 086,00 

22. „Zakup kopertownicy do Urzędu Miejskiego w Przecławiu" 22 017,00 

23. 
„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Rzemień w części bojowej" 

-dotacja dla OSP Rzemień 
20 000,00 

24. 
„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kiełkowie - aktualizacja 

dokumentacji projektowej" 
2 460,00 

25. 
„Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Rzemieniu" (w tym FS Rzemień 39.205,00, 

wkład własny 4.000,00 zł) 
43 205,00 

26. 
„Poprawa efektywności energetycznej w Budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu"- 

dokumentacja projektowa 
101 796,38 

27. 
„Budowa podjazdu dla osób w niepełnosprawnościami do segmentu Szkoły Podstawowej 

w Przecławiu" 
13 880,00 

28. 

„Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przecławiu" (w tym 

dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 606.600,00 zł, wkład 

własny 750.866,41 zł) 

1 357 466,41 

29. 

„Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich" (w 

tym ze środków RFIL 1.031.200,00 zł, dofinansowanie ze środków rezerwy celowej 

budżetu państwa 861.200,00 zł, wkład własny 83.464,77 zł) 

1 975 864,77 

30. „Przebudowa łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich" 142 223,72 

31. 
„Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Tuszymie" - opracowanie 

dokumentacji technicznej 
29 500,00 

32. 
„Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich” - ze środków 

RFIL 
168 800,00 

33. 
„Budowa monitoringu ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w 

Łączkach Brzeskich" (w tym FS Łączki Brzeskie 5.500,00 zł, wkład własny 4.755,31 zł) 
10 255,31 

34. 
„Zakup traktorka z funkcją koszenia i odśnieżania do utrzymania terenu wokół Szkoły 

Podstawowej w Rzemieniu" 
12 199,00 

35. „Zakup szorowarki do Szkoły Podstawowej w Przecławiu" 15 266,78 

36. 
„Zakup traktorka z funkcją koszenia i odśnieżania do utrzymania terenu wokół szkoły w 

Dobryninie" 
17 000,00 

37. 
„Zakup traktorka z funkcją koszenia i odśnieżania do utrzymania terenu wokół szkoły w 

Kiełkowie" 
14 000,00 

38. 

„Budowa obiektów małej architektury na istniejącym publicznym placu zabaw przy 

Samorządowym Przedszkolu w Rzemieniu - etap III wykonanie nawierzchni 

bezpiecznej" (w tym FS Rzemień 14.552,00 zł, wkład własny 6.677,80 zł) 

21 229,80 

39. 

„Przebudowa budynku przedszkola w Tuszymie polegająca na przystosowaniu 

pomieszczeń sali administracyjnych i pomieszczenia porządkowego na sale lekcyjne i 

łazienkę" 

74 850,90 
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40. „Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Kiełkowie" 76 448,70 

41. 
„Budowa placu zabaw oraz elementów małej architektury w miejscu publicznym w 

Łączkach Brzeskich – projekt” 
6 900,00 

42. 

„Zwiększenie liczby miejsc opieki w Samorządowym Żłobku «Psotna Andzia» w 

Przecławiu poprzez budowę placu zabaw oraz zakup wyposażenia i pomocy do 

prowadzenia zajęć" -w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2021 (w tym z dotacji 151.221,79 zł, wkład 

własny 113.298,82 zł) 

264 520,61 

43. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu" 12 715,50 

44. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecław, ul. 3 Maja i ul. Podlesie II 

etap" - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
13 200,00 

45. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuszymie" - aktualizacja dokumentacji projektowej 5 000,00 

46. 
„Zakup 2 automatów/stacji do selektywnej zbiórki elektroodpadów w mieście Przecław i 

w miejscowości Tuszyma” 
43 025,40 

47. 

Dofinansowanie mieszkańcom Gminy Przecław kosztów inwestycji służących ochronie 

powietrza, polegających na likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na 

paliwo stałe i ich wymiany na kotły gazowe lub kotły na pellet drzewny na terenie 

Gminy Przecław (w tym z dotacji z Powiatu Mieleckiego 31.160,00 zł, wkład własny 

34.000,00 zł) 

65 160,00 

48. 
„Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Podlesie - II etap" - Budżet Obywatelski 

Przecław  
34 504,71 

49. „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Białym Borze" FS Biały Bór  9 999,90 

50. „Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Dobrynin" FS Dobrynin  16 999,71 

51. „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Kiełkowie" FS Kiełków  14 993,70 

52. 
 „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Łączkach Brzeskich (na Kolonię)" FS Łączki 

Brzeskie 
15 990,00 

53. „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Zaborczu" FS Zaborcze 1 377,60 

54. 
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. 3-go Maja w Przecławiu" Budżet Osiedle 

Zamkowe  
11 999,88 

55. „Budowa oświetlenia ulicznego" 6 333,40 

56. 

„Budowa dodatkowego oświetlenia i monitoringu na placu zabaw (ul. Zielona)" - 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców (w tym Budżet Obywatelski 

Przecław 29.500,00 zł, wkład własny 922,52 zł) 

30 422,52 

57. 

„Budowa monitoringu rynku w Przecławiu" zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców (w tym Budżet Osiedle Zamkowe 6.670,00 zł, Budżet Osiedle Wenecja 

15.000,00 zł, wkład własny 57.687,55 zł) 

79 357,55 

58. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Rzemień" 49 612,50 

59. 
„Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Błoniu - etap II" (w tym FS 

Błonie 24.006,03 zł, wkład własny 4.909,66 zł) 
28 915,69 

60. 
„Budowa ogrodzenia Samorządowego Domu Kultury w Kiełkowie - etap II" (w tym FS 

Kiełków 6.000,00 zł, wkład własny 3.500,00 zł) 
9 500,00 

61. "Uzupełnienie wyposażenia sali widowiskowej w Domu Kultury w Przecławiu" (w tym 

dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu 
76 752,00 
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Promocji Kultury w ramach programu "Infrastruktura domów kultury" 39.648,96 zł, 

wkład własny 37.103,09 zł) 

62. 
„Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu przy Samorządowym Domu 

Kultury w Kiełkowie" FS Kiełków  
58 500,00 

63. „Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Wylów" FS Wylów  35 641,46 

64. „Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu - etap II" 23 985,00 

RAZEM wydatki majątkowe 9 508 005,94 

W zrealizowanych wydatkach inwestycyjnych największy udział miały następujące zadania: 

 „Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej w miejscowości Przecław w km 0+260 

do km 0+967 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami 

budowlanymi”, którego łączny koszt wyniósł blisko 21% wydatków majątkowych 

ogółem, 

 „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich” -

stanowiąca 20,78% wydatków majątkowych ogółem, 

 „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przecławiu” - 14,28% 

wydatków majątkowych ogółem. 

Wskazać należy, że wśród 64 wyodrębnionych powyżej zadań inwestycyjnych znalazło się 23 

działania, które współfinansowane zostały w ramach funduszy sołeckich i budżetów 

obywatelskich, o przeznaczeniu których decydowali sami mieszkańcy poszczególnych 

miejscowości gminy. Jest to ważny element budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

Łączna wysokość środków oddanych do dyspozycji mieszkańcom gminy Przecław w ramach 

funduszy sołeckich w 2021 r. stanowiła trzykrotność kwot podstawowych i wyniosła  

871 0149,10 zł, przy czym zrealizowano łącznie 99,55% wydzielonego funduszu. Istotny jest 

fakt, że zdecydowanie większą część zadań, bo 72,54%, stanowiły wydatki inwestycyjne,  

a wydatki bieżące jedynie 27,46%.  

Udział wydatków FS i Budżetu Obywatelskiego oraz budżetu Zarządu Osiedli  

w strukturze budżetu gminy 
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59 225 893,38 zł 

629 027,60 zł 

194 599,59 zł Budżet 

obywatelski + 

budżet 

Zarządu 

Osiedli 

42 230,00 zł 
0,07% 

0,40% 

238 129,57 zł 

17,83% 

82,17% 

72,54% 27,46% 
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Dla poszczególnych miejscowości struktura wydatków bieżących i majątkowych (zł) w ramach 

funduszu sołeckiego przedstawiała się w następujący sposób: 

 

 

Miejscowości Biały Bór, Błonie, Dobrynin, Kiełków, Łączki Brzeskie, Podole i Rzemień 

dysponowały kwotami w wysokości 92 586,00 zł, miejscowość Tuszyma kwotą 138 879,00 zł, 

Wylów 41 941,46 zł, zaś Zaborcze kwotą 42 126,64 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 96 925,00 zł (tj. w 96,93%), budżet obywatelski 

Przecławia w kwocie 93 404,71 zł (tj. 94,44% wartości zadań przyjętych do realizacji). 

Natomiast Zarząd Osiedla Wenecja wydatkował kwotę 21 500,00 zł (86,00%), a Zarząd 

Osiedla Zamkowe 24 999,88 zł (100%). 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: 

0,00 zł 29 400,00 zł
6 500,00 zł 6 330,00 zł

96 925,00 zł
64 004,71 zł

15 000,00 zł 18 669,88 zł
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10 373,00
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13 085,84 10 500,00
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38 079,77 34 118,00

5 299,99
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59 585,90
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Na uwagę zasługuje również stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej według stanu na dzień 31.12.2021 r.:  

 

Wszystkie powyżej przedstawione zadania zostały rozpoczęte w roku 2021, zaś ich 

zakończenie planowane jest na w 2022 r. 

 

 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 

Dotacje udzielone

2 442 308,22 zł

na zadania bieżące

1 852 948,22 zł

dotacje podmiotowe

1 442 000,00 zł

dla podmiotów 
należących do 

sektora 
finansów 

publicznych

Dom 
Kulury w 

Przecławiu

1062000 zł

Gminna 
Biblioteka 
Publiczna

380 000 zł 

dotacje celowe

137 226,75 zł

dla podmiotów 
należących do 

sektora 
finansów 

publicznych

Powiat 
Mielecki

3 838 zł

Gminy 
Miejskie

134887,43zł

Woj. 
Podkarp.

134996,04zł

dla podmiotów 
nienależących do 
sektora finansów 

publicznych

organizacje 
pozarządowe 

27 403,50 zł

kluby 
sportowe

86 000 zł

jednostki 
OSP

27 859,58 zł

na zadania majątkowe

589 360,00zł

dotacje celowe

589 360,00 zł 

dla podmiotów 
nienależących

do sektora 
finansów 

publicznych

mieszkańcy 
gminy

65 160 zł

OSP 
Rzemień

20 000 zł

dla innych 
jednostek 

sektora  
finansów 

publicznych

Woj. 
Podkarp.

104 200 zł

Powiat 
Mielecki

400 000 zł

Przebudowa drogi gminnej L000023 Rzemień (Rejowiec I), łączącej drogę gminną 103500R Rzemień - Ośrodek 
Wypoczynkowy z drogą powiatową 1172R wraz z przebudową istniejącej infrastruktury - sporządzenie 
dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi gminnej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi 
oraz usprawnienie połączeń komunikacyjnych na terenie Gminy Przecław (łączne nakłady 147 600,00 zł)

wydatki w roku 2021 19 680,00 zł 

Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Tuszymie - opracowanie dokumentacji technicznej -
Poprawa warunków kształcenia uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie 
(łączne nakłady 118 000,00 zł)

wydatki w roku 2021 29 500,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecław, ul. 3 Maja i ul. Podlesie II etap - opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Przecław oraz zapobieganie degradacji środowiska 
poprzez ograniczenie zanieczyszczenia wód, gleby oraz ochronę naturalnego ekosystemu (łączne nakłady 66 000,00 zł)

wydatki w roku 2021 13 200,00 zł

dofinansowanie 

działalności na 

zadania bieżące 

przygotowanie do 

działań 

ratowniczych 

lokalny 

transport 

zbiorowy 

wypożyczalnia 

sprzętu 

rehabilitacyjneg

o 

Pomoc fin. na 

remont drogi 

wojewódzkiej 

szerzenie 

sportu i 

poprawa 

aktywności 

dofin. wymiany 

kotłów na 

paliwo stałe 
zakup 

instalacji 

fotowoltaicznej 

 

dofin. 
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drogi wojew. 

13,33% 

2021 - 2022 

25,00% 
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20,00% 

2021 - 2022 
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rozwój wspólnot, 
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dofin. 
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okresu 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 2021 r. zaplanowano deficyt budżetowy na kwotę 4 113 582,85 zł, 

przychody w postaci kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu na kwotę 6 568 416,85 zł, jak również rozchody budżetu (tj. na 

spłaty rat kapitałowych kredytu) w kwocie 2 454 834,00 zł. Ustalono również limit zobowiązań 

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 767 886,56 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 1 813 052,56 zł, 

 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 

2 454 834,00 zł. 

Na dzień 31.12.2021 r. natomiast zamiast planowanego deficytu, pojawiła się nadwyżka 

budżetowa, a także zaciągnięto mniejszy kredyt niż zakładano. Spłaty kredytów i pożyczek 

zrealizowano w 100%. Wartości te przedstawiają się w następujący sposób: 

 

Również na dzień 31.12.2021 r. saldo operacyjne budżetu Gminy Przecław osiągnęło wartość 

dodatnią:  

Nadwyżka budżetu gminy 1 253 662,05 zł

Przychody budżetu gminy 5 530 716,92 zł 

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 500 000,00 zł

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłuch 260 020,71 zł
- niewykorzystane środki pieniężne z RFIL 2 300 530,29 zł

- pozostałe wolne środki 470 165,92 zł

Razem 6 784 378,97 zł

Rozchody budżetu gminy 2 454 834,00 zł

- spłata zaciągniętych kredytów 2 454 834,00 zł

Razem 2 454 834,00 zł

Dochody bieżące

64 266 160,79 zł
Wydatki bieżące

59 225 893,38 zł
Nadwyżka operacyjna

5 040 267,41 zł
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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.  

 

Kształtowanie się długu i obciążeń budżetu z tytułu spłaty zadłużenia w 2021 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. 

na koniec 

2021 r. 

Łączna kwota 

długu w 

stosunku do 

wykonanych 

dochodów 

Gminy 

Przecław 

11 904 834 15 997 154 15 968 900,7 18 192 843,71 15 079 570,7 15 322 834 15 368 000 

35,42% 38,28% 30,39% 32,10% 23,96% 22,57% 21,96% 

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% 3,62% 

 

 
 

Z przedstawionych danych wynika, że łączna kwota długu w 2021 r. wzrosła o 45 166,00 zł 

(tj. o 0,29%) w porównaniu do 2020 r., niemniej jednak stosunek długu do wykonanych 

dochodów budżetowych w 2021 r. (21,96%) wskazuje, że realny poziom zadłużenia gminy od 
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2018 r. 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 oraz stosowanej przez gminę polityce 

podatkowej. Zarówno projekty uchwał podatkowych przedstawiony przez Burmistrza, jak i ich 

ostateczny kształt przyjęty w drodze stosownych uchwał przez Radę Miejską w Przecławiu 

wskazuje, że w 2021 r. podniesiono stawki podatkowe o 5%, w porównaniu do tych, które od 

2016 r. do końca 2020 r., czyli przez 

5 lat, były utrzymywane na tym 

samym poziomie. Konieczność 

podniesienia stawek podatkowych 

wynikała z wielu czynników, m.in.: 

wzrostu płacy minimalnej, 

zmniejszenia kwoty subwencji 

oświatowej i wzrostu kosztów 

prowadzenia oświaty, wzrostu opłat 

za energię, wprowadzonych ulg w podatku dochodowym, czy konieczności zabezpieczenia 

środków własnych na realizację inwestycji w 2021 r. Nawarstwienie wszystkich wyżej 

wymienionych elementów w tym samym czasie, zmusiło samorząd do zrównoważenia 

nadmiernych obciążeń i utraconej kwoty, której gmina nie będzie otrzymywała z tytułu 

udziałów w podatkach dochodowych osób fizycznych (PIT), a jedyną taką możliwością jest 

kształtowanie poziomu podatków lokalnych. 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 2021 r. wpływy podatkowe z tytułu podatków lokalnych stanowiły jedynie 5,69% 

dochodów budżetowych ogółem i jednocześnie mniej niż połowę dochodów własnych. 

Rada Miejska w Przecławiu w 2021 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 2021 r. wynosiła 59,15% stawek maksymalnych, określonych przez 

Ministra Finansów. Poszczególne rodzaje stawek tego podatku kształtowały się natomiast 

w następujący sposób: 

dochody 
budżetowe ogółem

dochody własne 
ogółem

podatki lokalne 
ogółem 

• 69 987 561,37 zł

• 100,00%

• 7 860 749,03 zł

• 11,23%

• 3 979 158,16 zł

• 5,69%
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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 61,48 zł/q do 47,25 zł/q skutkowało zastosowaniem 

następujących stawek podatku rolnego w 2021 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 2021 r. stawka 

podatku leśnego, obliczana jako 

równowartość pieniężna 

0,220 m3 drewna i średniej ceny 

jego skupu, określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (tj. kwoty 196,84 

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

1,03
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25,74
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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. 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 50,79% wpływów możliwych do uzyskania z tego tytułu w 

2021 r.  

Łącznym skutkiem obniżenia górnych stawek w zakresie powyżej przedstawionych rodzajów 

podatków lokalnych było przyznanie preferencji podatkowych podatnikom gminy Przecław 

w wysokości 2 709 670,15 zł (tj. o 334 552,15 zł więcej niż w 2020 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 950 164,74 zł (tj. 

o 167 591,74 zł więcej niż w 2020 r.). 

Łącznie przyznane preferencje przez 

organ stanowiący wyniosły 

3 659 834,89 zł. Do budżetu gminy 

Przecław, według kalkulacji wymiaru 

podatków na 2021 r., powinno z kolei 

wpłynąć 3 441 243,91 zł, stanowiące 

61,79% 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 2021 

r. (po dokonanych przypisach i odpisach za rok bieżący i lata ubiegłe, a także po korekcie 

przeksięgowań i pomniejszeniu o zwroty nadpłat, czy udzielonych umorzeń) wyniosły łącznie 

3 561 682,33 zł, z czego od osób fizycznych 1 882 425,04 zł, a od osób prawnych  

1 679 257,29 zł. Strukturę tak wyszczególnionych wpływów podatkowych -według źródła ich 

pochodzenia tj. od osób fizycznych i prawnych przedstawia wykres. 
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Istotną klasyfikacją dochodów podatkowych jest również rodzaj należności podatkowych, 

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

(75,50% wszystkich wpływów), zdecydowanie mniejszy –podatek rolny (14,40%), zaś 

podobne, bo kształtujące się na poziomie niespełna 4,5% oraz 5,5% stanowiły wpływy 

z podatku leśnego i podatku od środków transportowych.  

 

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 2021 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 80% 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 70,88%). 

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 

(28,93%), zaś najmniejsze z Wylowa (1,13 %) oraz Zaborcza (1,57 %), co ma swoje 

odzwierciedlenie w ilości mieszkańców zamieszkujących daną miejscowość. 

od osób

fizycznych

od osób

prawnych

podatek od środków

transportowych
67 702,45 129 855,92

podatek leśny 14 628,10 144 657,00
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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, określiła inkasentów dla każdej z miejscowości, wychodząc 

tym samym naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. W 2021 r. wpłaty podatków lokalnych  

w drodze inkasa, z uwagi na trwającą w dalszym ciągu pandemię koronawirusa oraz 

obowiązujące obostrzenia sanitarne, stanowiły 13,14% wszystkich otrzymanych dochodów 

podatkowych,  

tj. o 1,68 punktu procentowego mniej, niż w roku poprzednim. Od początku pandemii udział 

wpłat w drodze inkasa spadł o ponad 3 punkty procentowe.  

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 2021 r. do Burmistrza wpłynęły 24 

wnioski o zastosowanie ulg 

podatkowych (tj. umorzenia zaległości 

podatkowych, rozłożenia na raty lub 

odroczenia terminu płatności), tj. o 52% mniej niż w roku poprzednim. Od osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej, a także nie wynajmujących nieruchomości 

podmiotom gospodarczym do jej prowadzenia wpłynęło 10 podań, zaś w 14 przypadkach 

wnioskodawcami byli przedsiębiorcy, czyli podmioty posiadające wpis do rejestru 

przedsiębiorców w KRS oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, posiadające 

wpis do CEIDG. W większości przypadków wniosku uzasadniano 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 
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gospodarczej przez poszczególne branże, postawiły przedsiębiorców w trudnym położeniu. Po 

przeprowadzonej analizie załączanych dokumentów księgowych i finansowych, a także 

weryfikacji przywoływanych przez wnioskodawców argumentów, każde z podań rozpatrywane 

było indywidualnie. Przyznane w 2021 r. ulgi w postaci umorzeń zaległości podatkowych, 

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

kształtowały się w łącznej wysokości 50 805,76 zł. W jednym przypadku decyzja pozytywna -

umarzająca zaległości podatkowe w całości -doręczona została w 2022 r. 

W 2021 r. w stosunku do osób fizycznych niedotrzymujących terminów płatności wystawiono 

łącznie 798 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 189 718,22 zł, zaś w stosunku do osób 

prawnych 49 szt. upomnień na łączną kwotę 155 984,40 zł. Z uwagi na trwającą sytuację 

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

powstałe w I kwartale 2021 r. -podobnie jak w poprzednim roku. Objęto je postępowaniem 

upominawczym w późniejszym okresie. Po kolejnych ratach upomnienia generowane były 

systematycznie, po upływie ustawowego terminu płatności każdej raty. Mimo to zarówno ilość 

wysłanych upomnień, jak i kwota zaległości nimi objęta, zmalała w porównaniu do 2020 r. Na 

zaległości podatkowe podatników, zostały sporządzone i skierowane do właściwych 

miejscowo Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze, w celu przymusowego 

wyegzekwowania należności. W roku 2021 wystawiono łącznie 186 szt. tytułów 

wykonawczych na osoby fizyczne i 19 szt. na osoby prawne. W analizowanym okresie poborcy 

skarbowi i komornicy sądowi pobrali od dłużników kwotę ponad trzykrotnie wyższą, niż w 

2020 r., w wysokości 115 851,93 zł, na którą składały się należności główne w kwocie 

103 400,06 zł, odsetki za zwłokę w wysokości 10 434,48 zł oraz koszty upomnień w kwocie 

2 017,39 zł. 

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

Nie mniej jednak w 2021 r. poziom zaległości podatkowych wzrósł o ponad 12% w porównaniu 

do 2020 r. Na dzień 31.12.2021 r. zaległości podatkowe wynosiły 345 587,65 zł, co stanowi 

10,04% należności z tytułu podatków lokalnych ogółem. 

Rodzaj podatku 
Zaległości na dzień 

31.12.2021 r. 

Ilość pozycji 

z zaległościami 

% zaległości podatkowych 

do należności ogółem 

Podatek od nieruchomości od os. 

prawnych 
158 416,10 zł 10 4,48% 

Podatek rolny od os. prawnych 911,00 zł 5 0,03% 

Podatek leśny od os. prawnych 5,00 zł 1 0,00014% 

Podatek od śr. transportowych od os. 

prawnych 
3,08 zł 1 0,00009% 

Podatki lokalne od os. prawnych 159 335,18 zł 17 4,51% 

Podatek od nieruchomości od os. 

fizycznych 
135 342,62 zł 206 3,83% 

Podatek rolny od os. fizycznych 27 964,97 zł 200 0,79% 

Podatek leśny od os. fizycznych 471,71 zł 36 0,01% 

Podatek od śr. transportowych od os. fiz. 22 473,17 zł 2 0,64% 

Podatki lokalne od os. fizycznych 186 252,47 zł 444 5,27% 

Podatki lokalne 345 587,65 zł 461 9,78% 



RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2021 34 

 

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

wynosiły łącznie 22 969,75 zł. Największy udział w nadpłatach mają wpłaty dokonywane przez 

osoby fizyczne (95,50%). 

Rodzaj podatku 
Nadpłaty na dzień 

31.12.2021 r. 

Ilość pozycji 

z nadpłatami 

Podatek od nieruchomości od os. prawnych 9,00 zł 5 

Podatek rolny od os. prawnych 1,00 zł 1 

Podatek leśny od os. prawnych 0,00 zł 0 

Podatek od śr. transportowych od os. prawnych 1 024,00 zł 1 

Podatki lokalne od os. prawnych 1 034,00 zł 7 

Podatek od nieruchomości od os. fizycznych 16 632,71 zł 285 

Podatek rolny od os. fizycznych 5 061,35 zł 269 

Podatek leśny od os. fizycznych 241,20 zł 23 

Podatek od śr. transportowych od os. fiz. 0,49 zł 2 

Podatki lokalne od os. fizycznych 21 935,75 zł 579 

Podatki lokalne 22 969,75 zł 586 

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. 

 

 

 

 

1 113,20

103 345,29

6 332,14 6 921,92
3 838,92 3 932,40

10 232,01

10 475,72 9 606,10

52,40

7 929,20

573,40 554,68 1 048,52 2 100,92 543,61 424,20
2 481,06

2 839,50
8 754,28 2 171,60

443,49
0,00 zł

20 000,00 zł

40 000,00 zł

60 000,00 zł

80 000,00 zł

100 000,00 zł

120 000,00 zł

Biały Bór Błonie Dobrynin Kiełków Łączki

Brzeskie

Podole Przecław Rzemień Tuszyma Wylów Zaborcze

zaległości podatkowe (w zł) nadpłaty podatkowe (w zł)



RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2021 35 

 

III. REALIZACJE POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGI, UCHWAŁ RADY 

MIEJSKIEJ I ZADAŃ GMINY 

 
 

Uchwałą nr XV/155/2016 z dnia 22 marca 2016 r. Rada Miejska w Przecławiu przyjęła 

Strategię Rozwoju Gminy Przecław na lata 2016 – 2026 i stanowi ona podstawę  do 

prowadzenia przez władze samorządowe długookresowej polityki rozwoju. Dokument jest 

wynikiem dyskusji podjętej przez reprezentantów zarówno środowiska społeczno–

gospodarczego, jak i sektora publicznego nad strategicznymi kierunkami rozwoju gminy 

Przecław. Ponadto w 2021 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.  

Ponadto w gminie Przecław w 2021 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 Program Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r., 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Przecław w 2021 r., 

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

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r., 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przecław na lata 2021- 2023, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Przecław na lata 2018 – 2022, 

 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 102 uchwały. Poniższy wykres przedstawia 

liczbę uchwał z poszczególnych obszarów ze wskazaniem ich liczby oraz udziału 

procentowego w całości zakresu działalności uchwałodawczej Rady Miejskiej.  



RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2021 36 

 

 
 

Poniższe punkty Raportu przedstawiają jak w 2021 r. przebiegła realizacja zadań gminy (przez 

Burmistrza Przecławia), nałożonych w szczególności przez polityki, przyjęte programy  

i strategie oraz uchwały Rady Miejskiej. 

1. Inwestycje 

W 2021 r. pandemia nie przeszkodziła w realizacji zamierzonych działań.  
Do najważniejszych realizowanych przez gminę inwestycji w 2021 r. należy zaliczyć: 

 „Modernizacja hali 

sportowej przy Szkole 

Podstawowej w Przecławiu" 

(dofinansowanie ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej 606.600,00 zł, wkład 

własny 750.866,41 zł), łącznie  

1 357 466,41 zł. Celem zadania 

była poprawa stanu technicznego 

budynku, w tym m. in.: 

modernizacja podłogi sportowej 

na dużej sali, jej oświetlenie, 

remont ścian wewnętrznych oraz 

stałe wyposażenie, remont klatki schodowej oraz schodów wraz  

z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont łazienek, wc, natrysków (w tym 

wc dla niepełnosprawnych) oraz szatni. Ponadto remont holu i wiatrołapu, korytarzy, 

magazynków, pomieszczenia gospodarczego, gabinetu kultury fizycznej, jak również 
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modernizacja pomocniczej sali gimnastycznej, remont widowni i pomieszczeń na piętrze,  

a także termomodernizacja budynku wraz z wyprawą elewacyjną, obróbki blacharskie oraz 

opaski wokół budynku.  

 

 „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach 

Brzeskich" (dofinansowanie ze środków RFIL 1.031.200,00 zł,  ze środków rezerwy 

celowej budżetu państwa 861.200,00 zł, wkład własny 83.464,77 zł),   

łącznie 1 975 864,77 zł. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa szkoły obejmowała: 

rozbudowę szkoły (31,43 m2-pow. 

zabudowy cz. rozbudowywanej) 

oraz nadbudowę piętra nad 

istniejącą kotłownią  

i pomieszczenie gospodarczym. 

W wyniku rozbudowy  

i nadbudowy na piętrze 

powstały dwie dodatkowe klasy 

lekcyjne, pokój nauczycielski 

oraz komunikacja. Na parterze 

w części rozbudowywanej 

zlokalizowana została 

komunikacja i pomieszczenie 

gospodarcze. Dokonano 

termomodernizacji budynku szkoły wraz z przebudową istniejących sal, wybudowano 

łącznik komunikacyjny scalający budynek szkoły z budynkiem istniejącej sali 

gimnastycznej. 

 

  „Rozbudowa  

i przebudowa drogi -  

ul. Zielonej w miejscowości 

Przecław w km 0+260 do km 

0+967 wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną, 

budowlami i urządzeniami 

budowlanymi” (dofinansowane: 

ze środków RFIL 590.964,95 zł, 

ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg 

1.378.917,00 zł, środki własne 

19.032,53 zł), łączna kwota zadania 1 988 914,48 zł. Zrealizowana została przebudowa 

i budowa jezdni, chodnika, przebudowa zatoki postojowej, przebudowa skrzyżowania  

i  zjazdów, przebudowa i budowa urządzeń wodnych, budowa oświetlenia drogowego 

oraz przebudowa sieci gazowej.  
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 „Zwiększenie liczby miejsc opieki w Samorządowym Żłobku «Psotna Andzia»  

w Przecławiu poprzez budowę placu zabaw oraz zakup wyposażenia  

i pomocy do prowadzenia 

zajęć" - w ramach Resortowego 

programu rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3 „MALUCH+" 

2021 (dofinansowanie z dotacji 

151.221,79 zł, wkład własny 

113.298,82zł),  

łącznie 264 520,61 zł. 

 

 

 „Przebudowa drogi gminnej nr 

644 w miejscowości Łączki Brzeskie" 

(dofinansowanie ze środków RFIL 

129.149,52 zł,  FS Łączki Brzeskie 

60.586,00 zł), łączna kwota zadania  

- 189 735,52 zł. 

 „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych" (dotacja z Woj. Podkarpackiego 

65.000,00 zł, wkład własny 193.800,00 zł) łączna 

kwota- 258 800,00 zł. Zadanie polegało na 

budowie i modernizacji drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w obrębie sołectwa Dobrynin. 

Długość drogi przeznaczonej do modernizacji 

wynosi około 1 km. 

 

 „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich” – 

dofinansowanie ze środków RFIL 168 800,00 zł. 
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 „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515R na odcinku od ronda do 

przejazdu kolejowego" – dofinansowanie ze środków RFIL 154 700,00 zł. 

 

 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Biały Bór" (dofinansowanie ze środków RFIL 

86.340,57, FS Biały Bór 49.586,00 zł) łączna kwota 

zadania- 135 926,57 zł. 

 

 

 „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na 

asfaltowe w sołectwie Tuszyma położonych na 

działkach gminnych z ewentualnym ich 

projektowaniem: nr dz. 1184 oraz 1135" 

(dofinansowanie ze środków RFIL 139.375,25 zł, 

FS Tuszyma 90.000,00 zł) łącznie 229 375,25 zł.  

 
 

 

 

 

 

 „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr  

1168R Przecław-

Rydzów od km 0+000 

do km 0+660 -  

ul. Wenecka w m. 

Przecław" - dotacja 

celowa dla Powiatu 

Mieleckiego 

 400 000,00 zł.  

 

 

 

 

 „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 dla Województwa 

Podkarpackiego 104 200,00 zł. 
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 Dofinansowanie mieszkańcom 

Gminy Przecław kosztów inwestycji 

służących ochronie powietrza, 

polegających na likwidacji 

niskosprawnych  

i wyeksploatowanych kotłów na 

paliwo stałe i ich wymiany na kotły 

gazowe lub kotły na pellet drzewny 

na terenie Gminy Przecław (w tym  

z dotacji z Powiatu Mieleckiego 

31.160,00 zł, wkład własny 

34.000,00 zł) łącznie 65 160,00 zł.  

 

 1.1. Zrealizowane zadania i przedsięwzięcia 

 

Ważniejsze przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.  przez gminę 

Przecław w poszczególnych miejscowościach przedstawia poniższa tabela:   

 

Zestawienie najważniejszych zrealizowanych zadań w 2021 r.  

w poszczególnych sołectwach gminy Przecław 

  

Lp. Przecław Wartość brutto 

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 168R Przecław-Rydzów od km 

0+000 do km 0+660 - ul. Wenecka w m. Przecław - dotacja celowa dla 

Powiatu Mieleckiego. 

400 000,00 zł 

2. Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej w miejscowości Przecław 

w km 0+260 do km 0+967 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 

budowlami i urządzeniami budowlanymi (w tym ze środków RFIL 

590.964,95 zł, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

1.378.917,00 zł, środki własne 19.032,53 zł). 

1 988 914,48 zł 

3. 
Budowa barierki przy budynku komunalnym w Przecławiu  

ul. Rynek 8. 
11 685,00 zł 

4. Budowa monitoringu przy budynku Urzędu Miejskiego w Przecławiu. 12 056,42 zł 

5. 
Poprawa efektywności energetycznej w Budynku Szkoły Podstawowej 

w Przecławiu-dokumentacja projektowa. 
101 796,38 zł 

6. 
Budowa podjazdu dla osób w niepełnosprawnościami do segmentu 

Szkoły Podstawowej w Przecławiu. 
13 880,00 zł 

7. Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przecławiu. 1 357 466,41 zł 

8. Zakup szorowarki do Szkoły Podstawowej w Przecławiu. 15 266,78 zł 

9. 

Zwiększenie liczby miejsc opieki w Samorządowym Żłobku «Psotna 

Andzia» w Przecławiu poprzez budowę placu zabaw oraz zakup 

wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć" -w ramach Resortowego 

programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„MALUCH+" 2021 (w tym z dotacji 151.221,79 zł, wkład własny 

113.298,82 zł). 

264 520,61 zł 

10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu 12 715,50 zł 
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11. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecław, ul. 3 Maja i ul. 

Podlesie II etap - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
13 200,00 zł 

12. Zakup  automatu/stacji do selektywnej zbiórki elektroodpadów. 21 512,70 zł 

13. Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Podlesie - II etap. 34 504,71 zł 

14. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. 3-go Maja w Przecławiu. 11 999,88 zł 

15. 
Budowa dodatkowego oświetlenia i monitoringu na placu zabaw  

(ul. Zielona)- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 
30 422,52 zł 

16. 
Budowa monitoringu rynku w Przecławiu- zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców. 
79 357,55 zł 

17. 
Uzupełnienie wyposażenia sali widowiskowej w Domu Kultury  

w Przecławiu. 
76 752,00 zł 

18. Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu - etap II. 23 985,00 zł 

19. 
Parking przy SP w Przecławiu oraz z kostki brukowej przy DK w 

Przecławiu. 
24 567,47 zł 

  
Przecław 4 073 090,71 zł 

      

Lp. Podole Wartość brutto 

1. Przebudowa drogi gminnej nr 869 w Podolu. 
146 289, 87 zł 

 

2. 
Zakup i montaż wiaty przystankowej w Podolu przy drodze gminnej nr 

dz. 383 i 614. 
5 289,00 zł 

3. Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem 8 258,25 zł 

4. 
Ułożenie kostki brukowej betonowej w Podolu przy wiacie 

przystankowej nr dz. 383 i 614. 
3 518,55 zł 

5. Remont boiska sportowego w Podolu. 4 999,95 zł 

6. Remont sali głównej w Domu Ludowym w Podolu. 55 480,60 zł 

  Podole 223 836,22 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 - 

projekt dodatkowej zatoczki. 

3 690,00 zł 

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 

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

dla Województwa Podkarpackiego. 

104 200,00 zł 

3. 

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na asfaltowe w sołectwie 

Tuszyma położonych na działkach gminnych z ewentualnym ich 

projektowaniem: nr dz. 1184 oraz 1135 (RFIL I FS)- 229 375,25 zł 

-Środki własne dz. 1135-6 530,09 zł. 

235 905,34 zł 

4. 
Przebudowa nawierzchni dróg na dz. ewid. Nr 2039, 1985 i 308/2 w 

Tuszymie – FS-100 000,00 zł, środki własne dz. 308/2-69 185,85 zł. 

 

169 185,85 zł 

5. 

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. 

14 760,00 zł 
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6. 
Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515R na odcinku od ronda 

do przejazdu kolejowego. 
154 700,00 zł 

7. 
 Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Tuszymie- 

opracowanie dokumentacji technicznej.  
29 500,00 zł 

8. 

Przebudowa budynku przedszkola w Tuszymie polegająca na 

przystosowaniu pomieszczeń sali administracyjnych i pomieszczenia 

porządkowego na sale lekcyjne i łazienkę. 

74 850,90 zł 

9. Zakup  automatu/stacji do selektywnej zbiórki elektroodpadów. 21 512,70 zł 

10. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuszymie- aktualizacja dokumentacji 

projektowej. 
5 000,00 zł 

11. 
Zakup elementów wyposażenia do ćwiczeń na ogólnodostępnym boisku 

ORLIK przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Tuszymie. 
4 000,00 zł 

12. 
Zakup i montaż dwóch progów zwalniających przy drodze gminnej przy 

starej szkole. 
7 200,00 zł 

13. Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem. 12 000,00 zł 

14. Remont przepustu przy drodze gminnej w miejscowości Tuszyma. 3 219,00 zł 

  Tuszyma 839 723,79  zł 

      

 Lp. Wylów Wartość brutto 

1. Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Wylów. 35 641,46 zł 

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

  
Wylów 38 641,46 zł 

      

 Lp. Kiełków Wartość brutto 

1. 
Zakup traktorka z funkcją koszenia i odśnieżania do utrzymania terenu 

wokół szkoły w Kiełkowie. 
14 000,00 zł 

2. Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Kiełkowie. 76 448,70 zł 

3. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Kiełkowie. 14 993,70 zł 

4. 
Budowa ogrodzenia Samorządowego Domu Kultury w Kiełkowie - etap 

II" w tym FS 6 000,00 zł, środki własne 3 500,00 zł. 
9 500,00 zł 

5. 
Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu przy 

Samorządowym Domu Kultury w Kiełkowie. 
58 500,00 zł 

6. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kiełkowie. 9 464,85 zł 

  Kiełków 182 907,25 zł 

      

 Lp. Biały Bór Wartość brutto 

1. 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór" w tym RFIL 

86 340,57 zł, FS 49 586,00 zł. 
135 926,57 zł 

2. Przebudowa drogi dz. 1168. 13 308,41 zł 

3. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Białym Borze. 9 999,90 zł 

4. 
Zakup wyposażenia, sprzętu i umundurowania do utrzymania gotowości 

bojowej dla OSP Biały Bór. 
4 152,48 zł 
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5. Remont szamba betonowego przy Białoborskim Domu Kultury. 9 594,00 zł 

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

  
Biały Bór 187 981,36 zł 

      

 Lp. Łączki Brzeskie Wartość brutto 

1. 
Przebudowa drogi gminnej nr 644 w miejscowości Łączki Brzeskie (w 

tym ze środków RFIL 129.149,52 zł, FS Łączki Brzeskie 60.586,00 zł). 
189 735,52 zł 

2. 

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach 

Brzeskich (w tym ze środków RFIL 1.031.200,00 zł, dofinansowanie ze 

środków rezerwy celowej budżetu państwa 861.200,00 zł, wkład własny 

83.464,77 zł). 

1 975 864,77 zł 

3. 
Przebudowa łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łączkach 

Brzeskich. 
142 223,72 zł 

4. 
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich - 

ze środków RFIL. 
168 800,00 zł 

5. 

Budowa monitoringu ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej w Łączkach Brzeskich (w tym FS Łączki Brzeskie 

5.500,00 zł, wkład własny 4.755,31 zł). 

10 255,31 zł 

6. 
Budowa placu zabaw oraz elementów małej architektury w miejscu 

publicznym w Łączkach Brzeskich – projekt. 
6 900,00 zł 

7. 
Budowa oświetlenia drogi gminnej w Łączkach Brzeskich (na Kolonię) 

FS Łączki Brzeskie. 
15 990,00 zł 

8. Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem. 8 000,00 zł 

  
Łączki Brzeskie 2 517 769,32 zł 

      

 Lp. Dobrynin Wartość brutto 

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrynin (Grądy). 26 000,00 zł 

2. 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrynin dz. 263, 258/1, 

259/4, 259/6. 
18 673,82 zł 

3. 
Zakup traktorka z funkcją koszenia i odśnieżania do utrzymania terenu 

wokół szkoły w Dobryninie. 
17 000,00 zł 

4. Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Dobrynin. 16 999,71 zł 

5. 
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, droga nr ewid. 

891, 1139, 1224. 
258 800,00 zł 

6. Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem 20 000,00 zł 

  
Dobrynin 357 473,53 zł 

      

 Lp. Rzemień Wartość brutto 

1. 

Przebudowa drogi gminnej L000023 Rzemień (Rejowiec I), łączącej 

drogę gminną 103500R Rzemień - Ośrodek Wypoczynkowy z drogą 

powiatową 1172R wraz z przebudową istniejącej infrastruktury - 

sporządzenie dokumentacji projektowej. 

19 680,00 zł 

2. 
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Rzemień w 

części bojowej -dotacja dla OSP Rzemień. 
20 000,00 zł 

3. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Rzemień. 49 612,50 zł 
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4. 

Budowa obiektów małej architektury na istniejącym publicznym placu 

zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Rzemieniu - etap III 

wykonanie nawierzchni bezpiecznej (w tym FS Rzemień 14.552,00 zł, 

wkład własny 6.677,80 zł). 

21 229,80 zł 

5. 
Zakup traktorka z funkcją koszenia i odśnieżania do utrzymania terenu 

wokół Szkoły Podstawowej w Rzemieniu. 
12 199,00 zł 

6. Zakup ubrań specjalnych dla OSP Rzemień. 10 637,46 zł 

7. Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Rzemieniu. 39 205,00 zł 

8. 
Remont drewnianego placu zabaw przy Szkole Podstawowej  

w Rzemieniu. 
5 850,31 zł 

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

  
Rzemień 193 414,07 zł 

      

 Lp. Błonie Wartość brutto 

1. 
Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 844 w miejscowości Błonie 

 -FS Błonie 58 000,00 zł, środki własne 11 492,55 zł. 
69 492,55 zł 

2. 
Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Błoniu - etap 

II (w tym FS Błonie 24.006,03 zł, wkład własny 4.909,66 zł). 
28 915,69 zł 

3. 
Zakup i wyposażenia sprzętu i umundurowania do utrzymania gotowości 

bojowej dla OSP Przecław. 
2 574,00 zł 

4. Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem. 7 000,00 zł 

  
Błonie  107 982,24 zł 

      

 Lp. Zaborcze Wartość brutto 

1. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Zaborczu. 1 377,60 zł 

2. 
Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 169 i 9 w miejscowości Zaborcze -

FS Zaborcze 20 000,00 zł, środki własne-65 853,75 zł. 
85 853,75 zł 

3. Zakup zadaszenia nad wejście do świetlicy wiejskiej w Zaborczu. 6 000,00 zł 

4. 
Remont świetlicy wraz z przebiciem przez ścianę do budynku 

pomieszczenia po byłym sklepie. 
7 999,99 zł 

5. 
Zakup strojów ludowych do świetlicy wiejskiej w Zaborczu w ramach 

pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej. 
3 000,00 zł 

  
Zaborcze 104 231,34 zł 

 

 1.2. Pozyskane środki zewnętrzne  

 

Burmistrz Przecławia podobnie jak w latach poprzednich pozyskała w 2021 r. kolejne 

środki finansowe na inwestycje, dzięki którym nasza gmina staje się piękniejsza, 

nowocześniejsza i przede wszystkim bardziej przyjazna dla mieszkańców. Poniżej 

przedstawiamy wykaz najważniejszych pozyskanych środków w ostatnim roku. 
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Budowa dwóch zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 600m3 
na terenie SUW 

•Kwota dofinansowana: 400 000,00 zł

•Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej 

•Kwota dofinansowania: 267 309,09 zł

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

Rozbudowa i przebudowa drogi ul. Zielona w miejscowości Przecław
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami
budowlanymi

•Kwota dofinansowania: 1 378 917,00 zł oraz 590 964,95 zł

•Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 
oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości 
Dobrynin

•Kwota dofinansowania: 65 000,00 zł

•Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego

Przebudowa dróg gminnych w  miejscowości Tuszyma dz.ew. 1184 oraz 
1135, Biały Bór dz.ew. 1168, Łączki Brzeskie dz. ew. 644

•Kwota łącznego dofinansowania: 354 865,34 zł

•Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przecławiu

•Kwota dofinansowania: 606 600,00 zł

•Źródło dofinansowania:  Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej



RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2021 46 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Łączkach Brzeskich

•Kwota dofinansowania: 861 200,00zł

•Źródło dofinansowania: Rezerwa celowa budżetu państwa

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

•Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł

•Źródło dofinansowania: WFOŚiGW i NFOŚiGW

Umiem pływać- edycja 2021

•Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

•Źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu

Remont sali głównej w Domu Ludowym w Podolu

•Kwota dofinansowania: 12 000,00

•Źródło dofinansowania: Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-
2025

Program "Poznaj Polskę"- edycja 2021- wycieczki edukacyjne dla 
uczniów ze szkół z terenu naszej gminy

•Kwota dofinansowania: 35 145,00 zł

•Źródło dofinansowania: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Uzupełnienie wyposażenia sali widowiskowej w Domu Kultury 
w Przecławiu

•Kwota dofinansowania: 39 648,96 zł

•Źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu



RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2021 47 

 

 

 

 

 

 

Samorządowy Żłobek „Psotna Andzia” w Przecławiu – zapewnienie 
funkcjonowania 50 miejsc opieki

•Kwota dofinansowania: 44 000,00 zł + 49 500,00 zł

•Źródło dofinansowania: Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” – 2021 (Moduł 2)

Zwiększenie liczby miejsc opieki w Samorządowym Żłobku „Psotna 
Andzia” w Przecławiu poprzez budowę placu zabaw oraz zakup 
wyposażenia i pomocy do prowadzenia zajęć

•Kwota dofinansowania: 169 369,21 zł

•Źródło dofinansowania: Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2021 (Moduł 1b)

Laboratoria Przyszłości- zakup nowoczesnego wyposażenia do szkół

•Kwota dofinansowania: 376 600,00 zł

•Źródło dofinansowania: Fundusz Przeciwdzialania COVID-19

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025- zakup 
nowości wydawniczych i doposażenie bibliotek w SP w Dobryninie 
i Łączkach Brzeskich oraz w Przedszkolu w Przecławiu

•Kwota dofinansowania: 9 000,00 zł

•Źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i  Sportu

Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych 
na COVID-19

•Kwota dofinansowania: 9 800,00 zł

•Źródło dofinansowania: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
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 1.3. Plany inwestycyjne 

 

Zrównoważony rozwój gminy Przecław to założenie, które jest realizowane od kilku 

już lat i które realizować będziemy również w roku 2022. 

Wśród zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2022 prym wiedzie oczywiście 

infrastruktura drogowa, będąca jednym z filarów zrównoważonego rozwoju. Dbając  

o bezpieczeństwo mieszkańców, jak i uczestników ruchu drogowego w budżecie zaplanowano 

kolejne inwestycje drogowe, które będą realizowane w roku 2022, a należą do nich: 

 "Przebudowa drogi gminnej nr 103500R wraz z infrastrukturą techniczną  

w miejscowości Rzemień w km 0+003,85 do km 0+191,40 oraz km 0+223,00 do km 

0+843,00"- łączna wartość zadania to 1 842 000,01 zł , pozyskane dofinansowanie na 

realizacje zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% 

całkowitych kosztów zadania - 1 046 119,00 zł, pozostała kwota około 380.000,00 zł 

środki własne; 

 "Przebudowa drogi gminnej L000023 Rzemień (Rejowiec I), łączącej drogę gminną 

103500R Rzemień - Ośrodek Wypoczynkowy z drogą powiatową 1172R wraz  

z przebudową istniejącej infrastruktury - sporządzenie dokumentacji projektowej" - 

127.920,00 zł; 

 "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór"-  42.769,10 zł; 

 "Modernizacja drogi gminnej poprzez budowę odwodnienia w miejscowości Błonie"- 

16.500,00 zł; 

 "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełków"- 12.000,00 zł;  

 "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 559, 560 w miejscowości Podole" – wykonanie 

dokumentacji technicznej- 25.000,00 zł; 

 "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na asfaltowe w sołectwie Tuszyma"- 

28.769,10 zł; 

 "Przebudowa nawierzchni dróg na działkach nr ewid. 2798, 2806, 1018, 1019/2  

w miejscowości Tuszyma" -100.000,00 zł; 

 "Przebudowa ulicy Mickiewicza w Przecławiu - wykonanie dokumentacji technicznej 

(działka nr ew. 557/2)" - 14.000,00 zł;  

 "Przebudowa ulicy Przemysłowej w Przecławiu - I etap" - 150.000,00 zł; 

 "Przebudowa drogi Podole - Wólka Podolska" - 200.000,00 zł; 

 "Przebudowa dróg gminnych" - 500.000,00 zł . 

Pomoc dla hodowców, którzy ponieśli straty w związku z ASF

•Kwota dofinansowania: 5 262,00 zł

•Źródło dofinansowania: Województwo Podkarpackie
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Zrównoważony rozwój to jednak nie tylko infrastruktura drogowa, dlatego w budżecie 

na rok 2022 znalazły się również n/w zadania inwestycyjne: 

 "Budowa dwóch zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 600 m3 na terenie 

SUW TUSZYMA", w tym ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

otrzymanych w 2021 r. 400.000,00 zł, środki własne 400.000,00 zł; 

 "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecław, ul. 3 Maja i ul. Podlesie II 

etap - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem 

decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego"- 52 800,00 zł; 

 "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tuszyma"- 300 000,00 zł ze 

dofinansowanie ze środków własnych gminy; 

 "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy 

Przecław", w tym z nadwyżki z lat ubiegłych 350.000,00 zł-  łącznie 550 000,00 zł; 

 "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Przecławiu wraz z wymianą 

źródła ciepła"- 50 000,00 zł; 

 "Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu przy ul. Zielonej - strefa street 

workout"- 100 000,00 zł. 

Dbając o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży zaplanowano również: 

 Zakup środków dydaktycznych i książek, wydatek zostanie poniesiony w ramach 

realizacji programu "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19 - 361.854,00 zł, w tym:  

- Szkoła Podstawowa w Rzemieniu 60.000,00 zł;  

- Szkoła Podstawowa w Łączkach Brzeskich 30.000,00 zł;  

- Szkoła Podstawowa w Dobryninie 60.000,00 zł;  

- Szkoła Podstawowa w Przecławiu 111.854,00 zł;  

- Szkoła Podstawowa w Kiełkowie 30.000,00 zł;  

- Szkoła Podstawowa w Tuszymie 70.000,00 zł; 

 "Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Tuszymie - opracowanie 

dokumentacji technicznej"- 88.500,00 zł; 

 "Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dobryninie - opracowanie 

dokumentacji technicznej" - 140.000,00 zł; 

 "Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie” - dokumentacja projektowa- 

80 000,00 zł; 

 "Poprawa efektywności energetycznej w Budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu 

- przyłącz gazu" - 10.296,38 zł; 

 "Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich" -60.000,00 zł. 

 

W 2022 r. zaplanowana jest realizacja 40 zadań inwestycyjnych, które jednogłośnie zostały 

uchwalone przez radnych w budżecie gminnym podczas obrad XLIII sesji Rady Miejskiej  

w Przecławiu. 
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2. Mienie gminne 

 
Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie 

innych gminnych osób prawnych. Ważnym aspektem działania Burmistrza i Urzędu 

Miejskiego jest skuteczne wzbogacanie zasobów gminy poprzez wykorzystanie szeregu 

narzędzi prawnych oraz ustalenia z mieszkańcami w celu realizacji zadań gminy. Dane w tym 

zakresie wskazują poniższe tabele: 

Nieruchomości nabyte odpłatnie w drodze postanowienia sądowego 

 przez gminę Przecław w 2021 r. 

 

L.p. Miejscowość nr działki Pow. (ha) Wartość  Podstawa nabycia 

1 Wylów 156 1.7900 188 101.05 zł 

Postanowienie Sądu 

Rejonowego w Mielcu (dział 

spadku) z dnia 21.07.2021 r. 

Sygn. Akt I Ns 551/19   

2 Wylów 159 0.2900 30 601.05 zł 

Postanowienie Sądu 

Rejonowego w Mielcu (dział 

spadku) z dnia 21.07.2021 r. 

Sygn. Akt I Ns 551/20 

3 Wylów 145 1.0900 114 601.05 zł 

Postanowienie Sądu 

Rejonowego w Mielcu (dział 

spadku) z dnia 21.07.2021 r. 

Sygn. Akt I Ns 551/21 

4 Wylów 96 0.2430 25 666.05 zł 

Postanowienie Sądu 

Rejonowego w Mielcu (dział 

spadku) z dnia 21.07.2021 r. 

Sygn. Akt I Ns 551/22 

Łącznie 3.4130 358 969.20 zł  

 

 

Nieruchomości nabyte nieodpłatnie w drodze umów darowizny  

przez gminę Przecław w 2021 r. 

 

L.p. Miejscowość nr działki Pow. (ha) Wartość  Podstawa nabycia 

1 Dobrynin 
1/2 cz. 

962/1  
0.0111 3 961.30 zł 

Akt notarialny (darowizna)  

Rep. A 4291/2021 z dnia 

29.06.2021 

2 Dobrynin 230/3 0.0059 1 529.40 zł 

Akt notarialny (darowizna)  

Rep. A 4285/2021 z dnia 

29.06.2021  

3 Dobrynin 230/1 0.0053 1 389.40 zł 

Akt notarialny (darowizna)  

Rep. A 4279/2021 z dnia 

29.06.2021 r. 

4 Dobrynin 256/5 0.0135 2 669.40 zł 

Akt notarialny (darowizna)  

Rep. A 4272/2021 z dnia 

29.06.2021 r. 

5 Dobrynin 259/4 0.0035 1 729.40 zł 

Akt notarialny (darowizna)  

Rep. A 4266/2021 z dnia 

29.06.2021 r. 
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6 Dobrynin 259/6 0.0016 1 444.40 zł 

Akt notarialny (darowizna)  

Rep. A 4260/2021 z dnia 

29.06.2021 r.  

7 Przecław 96/6 0.0023 1 784.45 zł 

Akt notarialny (darowizna)  

Rep. A 4673/2021 z dnia 

29.07.2021 r. 

8 Przecław 165/4 0.0041 2 312.15 zł 

Akt notarialny (darowizna)  

Rep. A 4682/2021 z dnia 

29.07.2021 r., 

9 Przecław 167/8 0.0022 1 497.55 zł 

Akt notarialny (darowizna)  

Rep. A 6165/2021 z dnia 

21.09.2021  

10 Przecław 165/6 0.0053 2 117.55 zł 

Akt notarialny (darowizna)  

Rep. A 6159/2021 z dnia 

21.09.2021 r. 

11 Przecław 94/7 0.0016 1 030.35 zł 

Akt notarialny (darowizna)  

Rep. A 6171/2021 z dnia 

21.09.2021 r.,  

12 Przecław 95/4 0.0037 1 450.35 zł 

Akt notarialny (darowizna)  

Rep. A 6171/2021 z dnia 

21.09.2021 r.,  

13 Przecław 139/3 0.0132 6 262.50 zł 

Akt notarialny (darowizna)  

Rep. A. 7249/2021 z dnia 

17.11.2021 r.  

14 Przecław 269/6 0.0022 2 242.00 zł 

Akt notarialny (darowizna)  

Rep. A 2686/2021 z dnia 

26.04.2021 r.  

Łącznie 0.0755 31 420.20 zł  

 

Nieruchomości nabyte nieodpłatnie w drodze decyzji z mocy prawa  
przez gminę Przecław w 2021 r. 

 

L.p. Miejscowość nr działki Pow. (ha) Wartość  Podstawa nabycia 

1 Błonie 227/4 0.0857 8 970.00 zł 

Decyzja Burmistrza 

Przecławia znak : 

IR.6831.89.2019/D z dnia 

26.04.2021 r.  

2 Błonie 857 1.0090 50 450.00 zł 

Decyzja Wojewody 

Podkarpackiego znak : N-

VII.7510.1.2021 z dnia 

04.01.2021 r.  

3 Błonie 873 1.2049 60 245.00 zł 

Decyzja Wojewody 

Podkarpackiego znak : N-

VII.7510.1.2021 z dnia 

04.01.2021 r.  

4 Błonie 875 0.3426 17 130.00 zł 

Decyzja Wojewody 

Podkarpackiego znak : N-

VII.7510.1.2021 z dnia 

04.01.2021 r.  

5 Błonie 884 0.5419 27 095.00 zł 

Decyzja Wojewody 

Podkarpackiego znak : N-

VII.7510.1.2021 z dnia 

04.01.2021 r.  
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6 Błonie 904 0.2198 10 990.00 zł 

Decyzja Wojewody 

Podkarpackiego znak : N-

VII.7510.1.2021 z dnia 

04.01.2021 r.  

7 Błonie 931 0.1191 5 955.00 zł 

Decyzja Wojewody 

Podkarpackiego znak : N-

VII.7510.1.2021 z dnia 

04.01.2021 r.  

8 
Łączki 

Brzeskie 
1628 0.7011 35 055.00 zł 

Decyzja Wojewody 

Podkarpackiego znak : N-

VII.7510.27.2021 z dnia 

21.10.2021 r.  

9 
Łączki 

Brzeskie 
2587 0.7251 36 255.00 zł 

Decyzja Wojewody 

Podkarpackiego znak : N-

VII.7510.27.2021 z dnia 

21.10.2021 r.  

10 
Łączki 

Brzeskie 
443 1.0808 54 040.00 zł 

Decyzja Wojewody 

Podkarpackiego znak : N-

VII.7510.27.2021 z dnia 

21.10.2021 r.  

11 
Łączki 

Brzeskie 
539 0.5316 26 580.00 zł 

Decyzja Wojewody 

Podkarpackiego znak : N-

VII.7510.27.2021 z dnia 

21.10.2021 r.  

12 
Łączki 

Brzeskie 
698 1.1711 58 555.00 zł 

Decyzja Wojewody 

Podkarpackiego znak : N-

VII.7510.27.2021 z dnia 

21.10.2021 r.  

13 
Łączki 

Brzeskie 
880 0.2439 12 195.00 zł 

Decyzja Wojewody 

Podkarpackiego znak : N-

VII.7510.27.2021 z dnia 

21.10.2021 r.  

14 
Łączki 

Brzeskie 
987 0.1743 8 715.00 zł 

Decyzja Wojewody 

Podkarpackiego znak : N-

VII.7510.27.2021 z dnia 

21.10.2021 r.  

15 
Łączki 

Brzeskie 
996 0.2196 10 980.00 zł 

Decyzja Wojewody 

Podkarpackiego znak : N-

VII.7510.27.2021 z dnia 

21.10.2021 r.  

16 
Łączki 

Brzeskie 
2585 0.1227 6 135.00 zł 

Decyzja Wojewody 

Podkarpackiego znak : N-

VII.7510.27.2021 z dnia 

21.10.2021 r.  

17 
Łączki 

Brzeskie 
2586 0.2644 13 220.00 zł 

Decyzja Wojewody 

Podkarpackiego znak : N-

VII.7510.27.2021 z dnia 

21.10.2021 r.  

18 
Łączki 

Brzeskie 
2588 0.1408 7 040.00 zł 

Decyzja Wojewody 

Podkarpackiego znak : N-

VII.7510.27.2021 z dnia 

21.10.2021 r.  
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19 Przecław 981/5 0.2740 13 700.00 zł 

Decyzja Wojewody 

Podkarpackiego z dnia 

13.02.2015 r. N-

VII.7532.1.77.2014 

Postanowienie Sądu 

Rejonowego w Mielcu Sygn. 

Akt Ins 1091/15 z dnia 

27.08.2018 r. 

20 Przecław 981/8 0.0500 2 500.00 zł 

Decyzja Wojewody 

Podkarpackiego z dnia 

13.02.2015 r. N-

VII.7532.1.77.2014 

Postanowienie Sądu 

Rejonowego w Mielcu Sygn. 

Akt Ins 1091/15 z dnia 

27.08.2018 r. 

Łącznie 9.2224 465 805.00 zł  

 

Nieruchomości nabyte w drodze odpłatnych rozporządzeń 

przez gminę Przecław w 2021 r. 

 

L.p. Miejscowość nr działki Pow. (ha) Wartość  Podstawa nabycia 

1 
Łączki 

Brzeskie 
117/1 0.0396 7 437.23 zł 

Akt notarialny (kupno) Rep. 

A. 4254/2021 z dnia 

29.06.2021 r.  

2 
Łączki 

Brzeskie 
118/1 0.0133 2 916.37 zł 

Akt notarialny (kupno) Rep. 

A. 4254/2021 z dnia 

29.06.2021 r.  

3 
Łączki 

Brzeskie 
119/1 0.0140 3 036.80 zł 

Akt notarialny (kupno) Rep. 

A. 4254/2021 z dnia 

29.06.2021 r.  

4 
Łączki 

Brzeskie 
1247/1 0.0089 4 687.40 zł 

Akt notarialny (kupno) Rep. 

A. 5247/2021 z dnia 

16.08.2021 r.  

5 Wylów 363/4 0.0298 3 542.00 zł 

Akt notarialny (kupno) Rep. 

A. 279/2021 z dnia 

18.01.2021r.  

6 Przecław 700/11 0.1549 94 660.00 zł 

Akt notarialny (sprzedaż) Rep. 

A 286/2021 z dnia 

18.01.2021r.  

7 Przecław 474 0.2288 66 927.60 zł 

Akt notarialny (sprzedaż) Rep. 

A 194/2021 z dnia 

14.01.2021r. 

Łącznie 0.4893 183 207.40 zł  
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Nieruchomości zbyte przez gminę Przecław w 2021 r.  

 

L.p. Miejscowość Nr działki Pow. (ha) Wartość 
Podstawa wykreślenia  

z ewidencji  

1 Przecław 981/1 1.24 3 900.00 zł 

Postanowienie Sądu 

Rejonowego w Mielcu, z dnia 

27 sierpnia 2018 r., sygn. akt:  

I Ns 1091/15 

 

 

Wykaz nabytych i zbytych nieruchomości przez gminę Przecław w latach 2019-2021 

(wielkość w ha) 

   

      
   

Zestawienie nieruchomości  
Stan na 

31.12.2019 r. 

Stan na 

31.12.2020 r. 

Stan na 

31.12.2021 r. 

Suma powierzchni działek zabudowanych  

i zainwestowanych  [ha] 78.3537 80.0923 81.9922 

Suma powierzchni działek niezabudowanych 

[ha] 85.4668 109.4691 119.5243 

Suma powierzchni działek stanowiących 

własność Gminy oddanych w wieczyste 

użytkowanie [ha] 0.3745 0.3745 0.3745 

Suma powierzchni działek  przekazanych 

Gminie w wieczyste użytkowanie [ha] 0.1738 0.1738 0.1738 

Powierzchnie na koniec roku [ha] 164.3688 190.1097 202.0648 

    

 

2019
2020

2021

0,8005
0,1656

0

0,7653
0,1861 0,4893

53,0229

25,7204

12,7109

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 2020 r.  Nabycia 2021 Zbycia 2021  Stan na 2021  

Powierzchnia 

[ha] 
190.1046 13.2002 1.2400 202.0648 

Wartość  29 967 252.38 zł 1 039 401.80 zł 3 900.00 zł 31 002 754.18 zł 

 

Majątek własny gminy Przecław: 

 

L.p. Składniki majątku 
Jedn. 

miary 

Stan na 

31.12. 

2019 r. 

Stan na 

31.12. 

2020 r. 

Stan na 

31.12. 

2021 r. 

A Składniki bilansowe    
 

1. Budynki i lokale, w tym: szt. 30 30 
36 

 budynki szt. 28 28 
34 

 lokale szt. 2 2 2 

2. Budowle szt. 370 379 395 

3.  Środki transportu, w tym: szt. 11 11 7 

 Samochód służbowy Urzędu Miejskiego szt. 1 1 1 

 Samochód  TRAFIC szt. 1 1 1 

4. Grunty skomunalizowane ha 164,3688 189,9359 202,0648 

 

Inne, niż własnościowe prawa majątkowe: 

L.p. 
Składniki majątku (sposób 

użytkowania) 

Stan na 

31.12.2020 

(ha) 

Stan na 

31.12.2021 

(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 

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

Lp. Mienie oddane w dzierżawę 

Stan na 

31.12.2020 

(ha) 

Stan na 

31.12.2021 

(ha) 

różnica 

1. Grunty rolne 19,3923 17,4958 -1,8965 

2. Działki zabudowane 0,1228 0,1228 0,00 

Ogółem 19,5151 17,6186 -1,8965 

 

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

nominalnej. 

Nazwa Spółki 

Stan na 31.12.2020 Stan na 31.12.2021 

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 2021 r. 4,05% (545 ha) powierzchni gminy Przecław było pokryte obowiązującymi 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Na koniec 2021 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.  

 

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” 

Uchwała nr 

XXXIII/209/2001 
240,4 

Tereny pod zabudowę: 

mieszkaniową, 
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Obszar 3 

„Błonie” 

Rady Gminy 

Przecław z dnia 3 

listopada 2001r. 

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 

12. 
Błonie i 

Przecław 
1/2012 

Uchwała nr 

XIX/179/2016  

Rady Miejskiej  

w Przecławiu  

z dnia 19 lipca 2016r. 

53 

Tereny pod zabudowę 

mieszkaniową oraz  

usługową 

13.  Przecław 2/2012 

Uchwała nr 

XIX/180/2016  

Rady Miejskiej  

w Przecławiu  

z dnia 19 lipca 2016r. 

17 

Tereny pod zabudowę 

mieszkaniową oraz  

usługową 

 

4.  Transport 

 

Publiczny transport zbiorowy na terenie gminy Przecław w 2021 r. był realizowany 

przez DWA BRZEGI Samorządową Sp. z o.o., której 100% udziałowcem jest gmina 

Przecław. Spółka działa na podstawie zezwoleń i została powołana w celu świadczenia usług 

transportowych w zakresie przewozu osób, a jej podstawową działalnością jest zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Przecław poprzez realizację podstawowych potrzeb 

transportowych w zakresie zadań własnych gminy. 
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W roku 2021 Spółka realizowała wykonywanie publicznego transportu zbiorowego na liniach 

regularnych i liniach użyteczności publicznej,  działa na podstawie refundacji strat przychodów 

ze sprzedaży biletów, z tytułu honorowania ustawowych uprawień do  ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu, na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim 

(województwem podkarpackim). 

 

 Wykaz obsługiwanych przez Spółkę „DWA BRZEGI” linii komunikacyjnych 

 

 

Zestawienie linii komunikacyjnych obsługiwanych przez Spółkę „Dwa Brzegi” 

w podziale na miejscowości 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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, 

Kiełków, Goleszów 
9 30,323 

3 
Zaborcze-Mielec przez Przecław, 

Kiełków, Goleszów 
10 30,323 

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 2021 roku Spółka kontynuowała wykonywanie  transportu publicznego  na  regularnych 

liniach komunikacyjnych: L-8 Łączki Brzeskie – Mielec przez Podole, L-11 Tuszyma- Mielec 

przez Dobrynin i do końca czerwca L-9 Zaborcze- Mielec przez Przecław i Dobrynin, L-10 

Zaborcze- Mielec przez Tuszymę. 

Od lipca 2021 r.  przeorganizowany został przebieg dwóch linii regularnych L-9 i L-10 

polegający na zmianie połączeń komunikacyjnych i obie linie wykonywane były na trasie 

Zaborcze- Mielec przez Przecław, Kiełków, Goleszów. Przeorganizowanie przebiegu dwóch 

linii przyczyniło się do zapewnienia mieszkańcom gminy wysokiej częstotliwości kursowania 

autobusów na zmienionej sieci komunikacyjnej. 

 Łącznie w 2021 roku Spółka wykonała pracę przewozową w ilości 395 520 w/km.  

Do linii regularnych Spółka otrzymała rekompensatę przekazywaną przez Marszałka 

Województwa Podkarpackiego na pokrycie straty ponoszonej z tytułu stosowania ustawowych 

uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w łącznej 

kwocie 60 896,56 zł. 

W 2020 r. Burmistrz Przecławia złożyła wniosek do Wojewody Podkarpackiego  

o objęcie dopłatą  przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków 

Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony 

 i została podpisana w dniu 31 grudnia 2020 r. umowa w sprawie udzielenia dofinansowania na 

2021 r. do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na kwotę 

271 287,63 zł. Do linii użyteczności publicznej Burmistrz otrzymała rekompensatę 

przekazywaną przez Marszałka Województwa Podkarpackiego na pokrycie straty ponoszonej 

przez operatora „Dwa Brzegi” z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w kwocie 50 679,36 zł. 

Poglądowy schemat połączeń komunikacyjnych realizowanych przez DWA BRZEGI 

Samorządową Sp. z o.o. w 2021 r. na liniach L-8, L-9, L-10, L-11 
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Poglądowy schemat połączeń komunikacyjnych realizowanych przez DWA BRZEGI 

Samorządową Sp. z o.o. w 2021 r. na liniach L-1, L-3, L-5

 

Spółka realizowała zadania własne gminy transportu uczniów do szkół na terenie gminy oraz 

uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. 

Do czerwca 2021 r.  uprawnionych  do przewozu było 522 uczniów, w tym: 

Szkoła Podstawowa w  Przecławiu -  271 uczniów    

Szkoła Podstawowa  w  Łączkach Brzeskich -  12 uczniów  

Szkoła Podstawowa w  Kiełkowie -  54 uczniów  

Szkoła Podstawowa  w  Tuszymie -  104 uczniów  

Szkoła Podstawowa w  Dobryninie -  39 uczniów  

Przedszkole w Przecławiu  – 42 uczniów. 

 Od września 2021 r. na rok szkolny 2021/2022 uprawnionych do dowozu było 496 uczniów, 

w tym: 

Szkoła Podstawowa w  Przecławiu -  281 uczniów  

Szkoła Podstawowa  w  Łączkach Brzeskich -  12 uczniów  

Szkoła Podstawowa w  Kiełkowie -  36 uczniów  

Szkoła Podstawowa  w  Tuszymie -  101 uczniów  

Szkoła Podstawowa w  Dobryninie -  26 uczniów  

Przedszkole w Przecławiu  –40 uczniów  
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Ponadto Spółka zapewniała codzienne dowozy dla 21 osób niepełnosprawnych do szkół 

specjalnych, pod opieką pracowników spółki. 

Wykaz ośrodków do których dowożone są osoby niepełnosprawne 
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W 2021 r. z usług spółki korzystało 29 868 pasażerów, w tym bilety jednorazowe zostały 

zakupione przez 26 500 pasażerów, natomiast z biletów miesięcznych korzystało 3 368 

pasażerów. 

 

 

Na dzień 31 grudnia  2021 r. Spółka dysponowała łącznie 12 autobusami. Zakupiła  

2 autobusy: fabrycznie nowy Mercus Mercedes Benz Sprinter z 2021 r. z ilością miejsc 27 

siedzących + 8 stojących oraz autobus marki Mercedes Benz O 530, rok produkcji 2007 z liczbą 

miejsc 81. Obydwa autobusy służyły do przewozu osób w ramach publicznego transportu 

zbiorowego na liniach użyteczności publicznej oraz liniach regularnych. 

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 6876/2021/OZ/R/DA z dnia 11.08.2021 r. 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: 1 764,71 zł oraz 4 235,29 zł. Całkowity koszt zadania 

wyniósł 18 842,98 zł przy środkach własnych Gminy 12 842,98 zł. W ramach przyznanych 

środków wywieziono azbest z 22 gospodarstw (pryzmy). Razem usunięto 45,20 Mg azbestu. 

 

29 868 

pasażerów

bilety jednorazowe

26 500

bilety miesięczne

3 368
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W 2021 r. Burmistrz Przecławia zawarła umowę dotyczącą doraźnych zleceń na 

wyłapywanie/odławianie oraz umieszczanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki  

w schronisku z Przychodnią Weterynaryjną „MUSTANG” z siedzibą w Ropczycach,  

Ks. Zwierza 4, 39-100 Ropczyce. Na koszt gminy zapewniono opiekę 12 psom  

i 16 kotom. Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt wyniósł 

w 2021 r. 16 854,60 zł. 

 

W 2021 r. na terenie gminy Przecław wystąpiło ognisko ASF u dzików znalezionych  

w miejscowościach Zaborcze, Podole oraz Łączki Brzeskie. Skutkiem tego była likwidacja 

trzody chlewnej w ilości 113 szt. Wszystkie świnie w gospodarstwie, w którym stwierdzono 

ASF, musiały zostać niezwłocznie zabite, a ich zwłoki zniszczone. Zniszczeniu polegały 

również wszelkie produkty pozyskane od świń, wszelkie podmioty i substancje, które mogły 

zostać skażone wirusem ASF. Gospodarstwa, w których stwierdzono ASF, podlegały 

oczyszczaniu i dezynfekcji przy użyciu odpowiednich preparatów biobójczych. Następnie 

Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznaczył obszar zapowietrzony oraz obszar zagrożony,  

w których obowiązywały nakazy, zakazy i ograniczenia w możliwości przemieszczania świń, 

połączone z nadzorem nad stanem zdrowia świń w tych obszarach. 

17 936,40 zł

29 682,00 zł

16 854,60 zł
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W wyniku starań Burmistrza, Gmina Przecław wspólnie z trzema gminami z terenu powiatu 

mieleckiego otrzymały dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego na pomoc dla 

hodowców trzody chlewnej, którzy ponieśli straty  w związku z wystąpieniem Afrykańskiego 

Pomoru Świń, w kwocie 5 262,00 zł. Poszkodowani rolnicy mogli się także starać z ARiMR  

o wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego ze sprzedaży świń. Ponadto, zgodnie  

z zaleceniami Wojewody Podkarpackiego, wykonano na terenie gminy opryski na drogach  

w pobliżu obszarów zagrożonych, zorganizowano szkolenie dla rolników z zakresu ASF  

m.in. bioasekuracji oraz przeprowadzono kampanię informacyjną na temat zasad 

bioasekuracyjnych.  

6. Gospodarka odpadami komunalnymi 

 

Podstawą prawną funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

każdej gminy w Polsce jest wielokrotnie już nowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obecnie system odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych obejmuje dwie grupy, a mianowicie: właścicieli nieruchomości 

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

nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno -wypoczynkowe. 

Przeprowadzone postępowanie przetargowe na 2021 r. (podobnie jak w 2020 r.) dostosowane 

zostało do określonych ustawowo wymogów. Przetarg nieograniczony przestał opierać się - tak 

jak we wcześniejszych latach - na ryczałcie. Zgodnie bowiem z 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. Niekorzystna sytuacja na rynku odpadów komunalnych zaczęła się 

powoli stabilizować, lecz nie wpłynęła w istotny sposób na spadek cen za odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych m.in. postanowiono ponownie odbierać odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czy zużyte opony w formie 

wystawek bezpośrednio z terenu nieruchomości, zlokalizowanych przed lub w granicy 

nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, zwiększono częstotliwość odbioru  

z zabudowy jednorodzinnej frakcji metali, tworzyw sztucznych i odpadów wielomateriałowych 

(na raz w miesiącu), a także wprowadzono wymóg posiadania przez Wykonawcę usługi 

systemu monitoringu we wszystkich pojazdach wykonujących usługę na terenie naszej gminy. 

W przetargu publicznym na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Przecław w 2021 

r.” wzięły udział dwa konsorcja firm, w których liderami były odpowiednio: DEZAKO  

Sp. z o. o. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. (dalej: MPGK 

Sp. z o. o.). Zaoferowane kwoty za wykonanie przedmiotowej usługi opiewały na kwoty 

1 819 208,75 zł oraz 1 803 177,72 zł, różniące się od siebie zaledwie o 16 031,03 zł.  
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Istotne jest to, że oferowane kwoty były niższe, niż zwycięzcy przetargu tej samej usługi na 

2020 r., która opiewała na 2 271 755,88 zł. Pozostałe kryteria, takie jak wydłużony termin 

płatności faktury, czy udostępnienie zamawiającemu wglądu do danych zapisów aktualnych 

i archiwalnych urządzeń GPS, przyporządkowanych do wszystkich pojazdów świadczących 

usługę odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z terenu Gminy Przecław, 

obydwie z firm zaproponowały w oparciu o najwyższą punktację. Tym samym kluczowym 

czynnikiem wyboru najkorzystniejszej oferty była zaproponowana cena wykonania usługi, a tą 

korzystniejszą przedstawiło konsorcjum firm na czele z MPGK Sp. z o. o., z siedzibą przy 

ul. Wolności 44, 39-300 Mielec, zastępując firmę DEZAKO Sp. z o. o., która dotychczas 

wykonywała tą usługę. MPGK Sp. z o. o. w wyniku wygranego przetargu świadczył również 

usługę utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który 

w 2021 r. mógł zostać zlokalizowany poza terenem gminy, a tym samym funkcjonował pod 

innym niż dotąd adresem, a mianowicie przy ul. Wolności 171, 39-300 Mielec, również ze 

zmienioną częstotliwością, tj. w środy w godz. od 7:00 do 17:00 oraz w soboty od 7:00 do 

14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Z uwagi na niezmieniony, ustawowy obowiązek bilansowania się kosztów funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wpływami z opłat za gospodarowanie 

odpadów komunalnych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

utrzymano obowiązującą od 2020 r. metodę ustalenia tejże opłaty. Miesięczna opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi 

zatem nadal iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 

opłaty w niezmienionej 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. Skorzystać 

ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogli właściciele 

nieruchomości zamieszkałych, spełniający łącznie trzy następujące przesłanki: 

 ich nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, oraz 

 wyposażono ją w kompostownik przydomowy, a także 

 powstałe na terenie tej nieruchomości bioodpady stanowiące odpady komunalne 

podlegają kompostowaniu w przydomowym kompostowniku na terenie tejże 

nieruchomości.  

Zwolnienie to na 2021 r. 

wzrosło o 100% i określone 

zostało w miesięcznej kwocie 

4,00 zł, która podlegała 

odliczeniu od miesięcznej 

podstawowej opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od każdego 

mieszkańca. Tym samym 

miesięczna stawka opłaty, po 

uwzględnieniu zwolnienia 

określonego na 2021 r., 

23,50 zł/os/mc - 4,00 zł/os/mc 19,50 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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wynosi 19,50 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.  

Pamiętać należy, że 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 

 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 2021 roku, pozostała 

niezmieniona i wynosi: 

 w przypadku zastosowania stawki podstawowej (przy wypełnieniu obowiązku 

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

 w przypadku zastosowania stawki podwyższonej (po stwierdzeniu niewywiązywania 

się z obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych) - 507,00 zł na rok 

(jako trzykrotność podstawowej stawki opłaty). 

Na dzień 31.12.2021 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Przecław objęto 2 996 nieruchomości, w tym 2 976 nieruchomości zamieszkałych i 20 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: 
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Ilość osób 

zamieszkująca 

nieruchomość: 

Biały Bór Błonie Dobrynin Kiełków 
Łączki 

Brzeskie 
Podole Przecław Rzemień  Tuszyma Wylów  Zaborcze Razem 

 
1-osobowe 36 22 34 33 35 39 59 55 108 13 16 450 15,02%  

2-osobowe 41 44 53 61 34 46 91 91 162 13 21 657 21,93%  

3-osobowe 44 42 60 30 48 51 88 71 107 8 15 564 18,83%  

4-osobowe 39 41 50 38 55 51 98 89 132 12 16 621 20,73%  

5-osobowe 30 25 37 22 39 28 46 40 75 9 1 352 11,75%  

6-osobowe 21 16 13 16 19 24 27 22 42 3 5 208 6,94%  

7-osobowe 6 6 9 4 11 8 10 3 20 1 3 81 2,70%  

8-osobowe 3 3 4 0 4 2 1 3 5 0 0 25 0,83%  

9-osobowe 1 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 9 0,30%  

10-osobowe 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4 0,13%  

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 0 0 0 0 0,00%  

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

35-osobowe 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,03%  

38-osobowe 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,03%  

Razem 221 199 260 206 247 252 422 376 655 60 78 2976 99,33%  

Domki 

letniskowe* 
2 3 0 0 2 1 3 1 6 0 2 20 0,61%  

Łącznie 223 202 260 206 249 253 425 377 661 60 80 2996 100%  

*domki letniskowe lub inne nieruchomości rekreacyjno -wypoczynkowe 

Wskazać należy, że 2 710 nieruchomości zamieszkałych, stanowiących 90,45% wszystkich 

nieruchomości objętych gminnym systemem, zadeklarowało posiadanie kompostownika 

przydomowego oraz kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne, a tym 

samym podlegało częściowemu zwolnieniu z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Natomiast 286 nieruchomości zamieszkałych (tj. 9,55%), w tym 20 domków 

letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, oddawało bioodpady - zgodnie z harmonogramem ich wywozu podmiotowi 

odbierającemu odpady z terenu nieruchomości, bądź odwoziło je do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ilość nieruchomości zamieszkałych, kompostujących lub 

niekompostujących bioodpady, objętych systemem w poszczególnych sołectwach Gminy 

Przecław na dzień 31.12.2021 r. przedstawiała się w następujący sposób: 

 

Dzięki wybranej metodzie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz przyjętych wzorów deklaracji istnieje możliwość określenia rzeczywistej 

ilości osób zamieszkujących Gminę Przecław, która na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 9 959 osób 

(o 155 więcej niż w 2020 r.), na 11 969 osób zameldowanych. Zestawienie danych dotyczących 
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liczby osób zamieszkałych oraz zameldowanych w poszczególnych miejscowościach  

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 2020 -wzrosła. Nadmienić należy, że 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 2021 r. przeprowadzał kontrole właściwej segregacji oddawanych odpadów  

i stwierdził nieprawidłowości w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, 

o czym stosownymi powiadomieniami informował Burmistrza 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 30 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. 
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W 2021 r. Gmina Przecław osiągnęła 

wszystkie z wymaganych poziomów 

recyklingu, w tym najważniejszy poziom 

przygotowania do ponownego użycia  

i recyklingu odpadów komunalnych, który 

dzięki zmianie zasad i wzoru jego obliczania 

ustalono na poziomie 20% wagowo. Brak 

wywiązania się z ustawowo określonego 

wskaźnika za lata 2019 i 2020 stanowił 

podstawę 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. Za rok 2021 taka sytuacja 

nie będzie mieć miejsca. Nadmienić jednak należy, że przepis przejściowy art. 14 ustawy z dnia 

17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wskazuje na 

obowiązek przekazywania informacji na temat osiągniętego poziomu składowania odpadów 

komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych za 2020 r.  

i 2021 r. Ponadto w art. 3b ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

określono, że ww. poziom składowania oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych 

i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do 

składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych. Tym samym wyliczone  

i przekazane poziomy składowania wskazują na 24,31% w 2020 r. oraz 28,56% w 2021 r.  

Burmistrz Przecławia przekazała w terminie (tj. do 31.03.2022 r.) przedmiotowe sprawozdanie 

za 2021 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 2021 r. oraz przyjętych i zagospodarowanych z PSZOK kształtują się następująco: 

Rodzaj odpadów 

Nieruchomości 

zamieszkałe 

(Mg) 

Nieruchomości 

niezamieszkałe 

(Mg) 

Podmioty 

zbierające 

odpady 

komunalne 

PSZOK Łącznie  % 

Zmieszane odpady komunalne 

(200301) 
963,5400 243,1700 0,0000 0,0000 1206,7100 58,84% 

Zmieszane odpady opakowaniowe 

(150106) 
292,7600 2,2600 0,0000 1,0910 296,1110 14,44% 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów (170101) 
0,0000 0,0000 0,0000 1,1970 1,1970 0,06% 

Odpady wielkogabarytowe (200307) 123,6200 1,7000 0,0000 10,7020 136,0220 6,63% 

Urządzenia zawierające freony 

(200123*) 
1,0400 0,0000 0,0000 0,2860 1,3260 0,06% 

Leki inne niż wymienione w 200131 

(200132) 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0090 0,0090 0,00% 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

201021 i 200123 zawierające 

niebezpieczne składniki (200135*) 

0,5200 0,0000 0,0000 0,5880 1,1080 0,05% 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

201021, 200123 i 200135 (200136) 

19,0800 0,0330 0,0000 1,4830 20,5960 1,00% 

10,28%

(max 35%)

• poziom ograniczenia 
masy odpadów 
komunalnych 
ulegających 
biodegradacji 
przekazywanych 
do składowania

23,18%

(min. 20% 
wagowo)

• poziom przygotowania 
do ponownego użycia i 
recyklingu odpadów 
komunalnych

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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Metale (200140) 0,0000 0,0000 0,0605 0,0000 0,0605 0,00% 

Zużyte opony (160103) 27,5600 0,0000 0,0000 1,0720 28,6320 1,40% 

Opakowania z papieru i tektury 

(150101) 
39,2600 5,2700 0,0000 1,8965 46,4265 2,26% 

Opakowania ze szkła (150107) 205,8000 3,2400 0,0000 1,2309 210,2709 10,25% 

Opakowania z tworzyw sztucznych 

(150102) 
0,0000 10,7250 0,0000 0,0502 10,7752 0,53% 

Opakowania z metali (150104) 0,0000 0,0000 19,3023 0,0950 19,3973 0,95% 

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji (200108) 
37,4800 1,1400 0,0000 0,0000 38,6200 1,88% 

Odpady ulegające biodegradacji 

(200201) 
14,5000 2,1600 0,0000 0,2380 16,8980 0,82% 

Odzież (200110) 0,0000 0,0000 0,0000 1,3340 1,3340 0,07% 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż wymienione 

w 200127 (200128) 

0,0000 0,0000 0,0000 0,1460 0,1460 0,01% 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć (200121) 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0040 0,0040 0,00% 

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 

200125 (200126*) 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0070 0,0070 0,00% 

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 160601, 160602 lub 

160603 oraz niesortowane baterie i 

akumulatory (200133*) 

0,0000 0,0000 0,0000 0,3070 0,3070 0,02% 

Inne odpady nieulegające biodegradacji 

(200203) 
0,0000 14,8600 0,0000 0,0000 14,8600 0,73% 

Razem 1725,1600 284,5580 19,3628 21,7366 2050,8174 100,00% 

Wskazać należy, że z terenu nieruchomości niezamieszkałych w 2021 r. odpady komunalne na 

podstawie zawartych umów odbierały cztery podmioty: MPGK Sp. z o. o., Dezako Sp. z o. o., 

Firma Usługowo –Transportowa Stawnuk Dariusz Zieliński oraz Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk.  

Przypomnienia wymaga fakt, że ustawa obligowała w 2021 r. samorząd do samofinansowania 

i zbilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wynikiem tej reguły był 

brak możliwości dofinansowywania kosztów funkcjonowania niniejszego systemu przez 

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

koszty jego funkcjonowania, przy czym ewentualna nadwyżka nie mogła zostać przeznaczona 

na żaden inny cel. W 2021 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 odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, w tym utworzenie PSZOK dla 

mieszkańców gminy Przecław, a także odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc 

użyteczności publicznej, zakup 23 koszy betonowych do 

odbioru odpadów zmieszanych z miejsc użyteczności publicznej 

(m.in. z przystanków i chodników), zakup 12 stacji do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (place rekreacyjno -

wypoczynkowe), 65 pojemników do zbiórki selektywnej 

(świetlice, remizy, stadiony) oraz 2 automatów /punktów zbiórki 

elektroodpadów, prowizje bankowe 

2 021 392,37 90,95% 

2. 
koszty tworzenia i 

utrzymania PSZOK 
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3. 

koszty obsługi 

administracyjnej 

systemu 

gospodarowania 

odpadami 

komunalnymi 

wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie i pochodne od 

wynagrodzeń, licencje na programy komputerowe 
143 840,90 6,47% 

zakup wyposażenia i materiałów biurowych, usług pozostałych 

(usługi telekomunikacyjne SMS), koszty postępowań, prowizji, 

opłat komorniczych, szkolenia pracowników 

9 600,27 0,43% 

nagrody konkursowe, wycieczka ekologiczna uczniów, zakup 

gadżetów ekologicznych, promujących postawy z zakresu 

ekologii i segregacji odpadów komunalnych  

47 754,20 2,15% 

4. 

koszty edukacji 

ekologicznej w 

zakresie prawidłowego 

postępowania 

odpadami 

komunalnymi 

Łącznie 2 222 587,74 100,00% 

Na dzień 01.01.2021 r. saldo należności i nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynosiło 160 061,25 zł. Roczna wysokość wymiaru tejże opłaty na 2021 r. 

wynosiła 2 411 729,00 zł. W trakcie roku nastąpiły zmiany oraz korekty deklaracji, które 

spowodowały: 

 przypis zobowiązań na kwotę 64 155,00 zł, 

 odpis zobowiązań na kwotę 89 137,62 zł, 

 rozłożenie zaległości na raty przekraczające okres bieżącego roku w kwocie 141,00 zł. 

Wobec powyższego należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w 2021 

r. powinny wpłynąć do budżetu wynosiły łącznie 2 546 666,63 zł (zaległości z lat ubiegłych BO 

+ wymiar + przypisy – odpisy - rozłożenie na raty powyżej bieżącego roku). Dochodów 

wykonanych było natomiast 2 371 798,50 zł (wpłaty –  zwroty nadpłat). 

Saldo końcowe wyniosło 188 879,28 zł, z czego zaległości (tj. zobowiązania, których termin 

płatności minął) stanowiły 80 188,64 zł + należności dotyczące IV raty opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r. z terminem płatności do 31 grudnia 2021 

r. (na tenże dzień nie stanowiły jeszcze zaległości) wynosiły 108 690,36 zł - nadpłaty 

stanowiące 14 011,15 zł. 

 

Udział poszczególnych miejscowości w kwocie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. przedstawiała się w następujący sposób: 

BO; 160 061,25 zł

wymiar opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 
2 411 729,00 zł

wymiar opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 
2 411 729,00 zł

przypisy -odpisy - rozłożenie 

zal. na raty; -25 123,62 zł

wpływy opłaty -zwroty 

nadpłat; 2 546 666,63 zł

zaległości; 80 188,64 zł

należności niewymagalne 

-IV rata opłaty za 2021 r.; 

108 690,36 zł
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nadpłat)
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W ciągu 2021 roku do osób fizycznych niedotrzymujących terminów płatności wystawiono 

łącznie 889 szt. upomnień na łączną kwotę 192 256,88 zł. Z uwagi na sytuację pandemiczną 

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

w IV kwartale 2020 r. i po I kwartale 2021 r. Objęto je postępowaniem upominawczym  

w późniejszym okresie. Wcześniej jednak wysłano 412 informacji o wysokości zaległości  

w ramach miękkiej egzekucji. Po kolejnych ratach upomnienia generowane były 

systematycznie. Na zaległości mieszkańców z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zostały sporządzone do Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze, w celu 

przymusowego wyegzekwowania należności. Łącznie w roku 2021 wystawiono 255 tytułów 

wykonawczych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z których łączna 

wyegzekwowana przez poborców skarbowych kwota należności głównej, odsetek i kosztów 

upomnień wynosiła 37 163,97 zł, w tym należność główna w kwocie 33 412,61 zł, odsetki za 

zwłokę w wysokości 2 202,28 oraz koszty upomnienia w kwocie 1 549,08 zł. 

Na dochody Gminy Przecław, w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

w 2021 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 2 384 934,54 zł, a także 

niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości 396 852,07 zł. Z kolei na koszty 

funkcjonowania całego systemu wydatkowana została kwota 2 222 587,74 zł. Daje to 

nadwyżkę za 2021 r. w wysokości 559 198,87 zł, która wykorzystana zostanie zgodnie  

z dyspozycją art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Wykonanie wydatków związanych z gminnym systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi poniżej planu związane jest z mniejszą ilością odebranych i zagospodarowanych 

frakcji odpadów komunalnych, a także zmianą ich struktury w porównaniu do szacowanych 

ilości uwzględnionych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, którą sporządzono na 

podstawie średniorocznych trendów z lat ubiegłych dla Gminy Przecław. Odebrano oraz 

zagospodarowano mniejsze ilości zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych 

niż zakładano, zaś wzrosły ilości odpadów zebranych w sposób selektywny, których koszty 

odbioru i zagospodarowania były niższe. Ponadto w 2021 r. zaplanowano wydatki majątkowe 

związane z „Budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy 

Przecław", których znaczna część miała zostać przeznaczona na zakup gruntu pod jego budowę. 

Rada Miejska w Przecławiu w dniu 29.09.2021 r. podjęła uchwałę nr XL/321/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Błoniu, jednakże po 

przeprowadzeniu negocjacji nie udało się osiągnąć ceny, zbliżonej do kwoty wynikającej  
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z operatu szacunkowego wartości nieruchomości, tym samym niewykonane wydatki 

majątkowe przesunięte zostały na rok 2022. Nadmienić należy, że w dalszym ciągu trwają 

poszukiwania dogodnej lokalizacji terenu pod budowę PSZOK-u oraz właścicieli, którzy 

zechcieliby taki grunt sprzedać na ww. cel. 

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 sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada gmina Przecław.   

             W roku 2021 zatrudnienie w Spółce kształtowało się na podobnym poziomie co w roku 

2020.  Łącznie zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 31 grudnia było 18 osób, 1 osoba na 

umowę zlecenie, 1 umowa o zarządzanie, 3 członków Rady Nadzorczej.  

         Spółka w 2021 roku osiągnęła przychód na poziomie 3 563 723,92 zł netto i tym 

samym odnotowała rekordowy wzrost przychodu w każdym segmencie działalności. Sytuacja 

ta spowodowana była korzystnymi dla spółki warunkami atmosferycznymi (zimowe 

utrzymanie dróg) jak również zwiększeniem skali działalności przez GRB oraz zwiększeniem 

efektywności pracowników. Systematyczne zwiększenie ilości odbiorców wody i dostawców 

ścieków przełożyło się na wzrost sprzedaży w/w obszarach. Spółka osiągnęła zwiększenie 

przychodów względem poprzedniego roku o 17,78 %. Poniższa tabela przedstawia źródła  

i wartość procentową osiągniętych przychodów.  
 

 

 

33,00%

27,65%

5,76%

29,46%

2,03%

0,07%
1,91%

0,13%

Struktura przychodów w 2021r. (%)

Woda Odprowadzanie ścieków Wywóz nieczystości płynnych

Sprzedaż GRB Rynek Energia elektryczna

Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe
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Na koniec 2021 roku Spółka posiadała 3564 czynnych odbiorców wody i 1408 czynnych 

dostawców ścieków przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. Pobór i sprzedaż wody 

przedstawia się następująco.  

 

979 459,59 zł

626 143,27 zł

415 406,59 zł

56 220,00 zł

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

1 176 003,70 zł

1 190 664,70 zł

1 049 717,51 zł

72 271,02 zł

75 066,99 zł

3 563 723,92 zł
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Spółka w 2021 roku zanotowała spadek poboru wody surowej o 6 tys. m3 przy jednoczesnym 

wzroście sprzedanej wody o 2 tys. m3. Spowodowane było to zakończeniem modernizacji SUW 

Tuszyma oraz przepompowni w Przecławiu poprzez ograniczenie ilości wody w procesach 

technologicznych związanych z modernizacją.  

 
 

Od 2021 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. 

 

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 

 

2,92 

 

2,92 

 

2,92 

 

 

Opłata stała 

abonamentowa 

zł/odb/okres 

rozliczeniowy 

 

2,40 

 

2,40 

 

2,40 

 

 

 

Grupa 2 

Odbiorcy usług 

zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę 

 

Cena w zł za 1 m³ 

dostarczanej wody 

 

 

2,92 

 

 

2,92 

 

 

2,92 

2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok

Ścieki dopływające na OS w [tys.

m3]
119816 131743 138082 144480 150000

Ścieki dowożone na OS w [tys.

m3]
3000 6000 6000 8000 8000

Odbiór ścieków dopływających i dowożonych na OS w Błoniu za rok 2021 

w porównaniu do lat ubiegłych
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2. rozliczani za ilości 

dostarczanej wody na 

podstawie przepisów 

dotyczących 

przeciętnych norm 

zużycia 

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 

 

2,92 

 

2,92 

 

2,92 

Opłata stała 

abonamentowa 

zł/odb/okres 

rozliczeniowy 

 

2,20 

 

2,20 

 

2,20 

 

 

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 

 

6,11 

 

6,11 

 

6,11 

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 

 

8,79 

 

8,80 

 

8,80 

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 

 

7,39 

 

7,39 

 

7,39 

Opłata stała 

abonamentowa 

 

2,00 

 

2,00 

 

2,00 
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zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT* 

Podstawową działalnością GRB jest wykonywanie przyłączy wodociągowych  

i kanalizacyjnych. W 2021 roku zostało wykonanych 95 przyłączy, co stanowi podobną liczbę 

względem roku ubiegłego. Zestawienie liczbowe wykonanych nowych przyłączy w 2021 roku 

w porównaniu do lat ubiegłych przedstawia poniższa tabela. 

Wykonanie nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych 

rok wodociągowe w [szt.] kanalizacji sanitarnej w [szt.] razem w [szt.] 

2017 41 74 115 

2018 49 48 97 

2019 72 51 123 

2020 72 49 121 

2021 52 43 95 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Budżet Kosztów 2021 roku ukształtował się na poziomie 3 366 487,91 zł co stanowi wzrost  

o około 18,18 % 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 (aż 57%) i 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 50,61%. Następną pozycją w kosztach jest zakup 

materiałów i energii łącznie 28,85%. Kolejna pozycja to usługi obce na poziomie 13,04 %. 
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Pozostałe koszty łącznie to 7,5 %. Poniższy wykres  przedstawia strukturę kosztów 

rodzajowych.   

 

 

 

Za rok 2021 Spółka odnotowała zysk w wysokości 236 127,98zł netto. 
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Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o. w 2021 roku zrealizował 

następujące  zadania inwestycyjne w oparciu o środki własne:  

 Kontynuacja modernizacji SUW Tuszyma – wykonanie automatyki odpowiedzialnej za 

sterowanie pracą pomp przewałowych, wymiana zasuw wodociągowych . 

 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na SUW w Tuszymie.  

 Remonty parku maszynowego min.: koparko-ładowarek, koparki Atlas, ciągników, 

kosiarki rotacyjnej i bijakowej, piaskarek RCW-3, wozu asenizacyjnego.  

 Montaż i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych - dołożenie 5 szt. nowych 

hydrantów i likwidację 2 szt. niesprawnych oraz przywrócenie do sprawności 10 szt. 

 Rozbudowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Przecławiu o lampę UV. 

 Rozbudowa sieci wodociągowych w następujących miejscowościach: Przecław, 

Rzemień, Tuszyma, Biały Bór o łącznej długości 1690m 

 II etap prac związanych z utwardzeniem placu manewrowego na terenie siedziby Spółki 

wraz z wykonaniem ogrodzenia. 

 Dalsza rozbudowa systemu odczytu radiowego o kolejne 40 szt. Obecnie 

zamontowanych jest 180 zestawów. 
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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.  

 

Roku 2021 był rekordowym rokiem dla Spółki jeżeli chodzi o przychód i równie dobry 

jeżeli chodzi o zysk. Zakończone modernizacje infrastruktury krytycznej przełożyły się na 

jakość wody uzdatnionej przeznaczonej do spożycia co potwierdzają wyniki badań. Dzięki 

inwestycji w odnawialne źródła energii udało doprowadzić do zauważalnych oszczędności  

w procesie uzdatnienia wody. Jednak rosnące w bardzo dużym tempie koszty funkcjonowania 

Spółki oddziaływały w sposób negatywny na wyniki i kondycję finansową. Przeprowadzenie 

dwóch inwestycji na SUW Tuszyma oraz przepompowni wody w Przecławiu jeszcze bardziej 

podniosły stopień bezpieczeństwa jakości wody.  
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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.2021r. poz. 1082 z późn. zm.).  Sieć placówek edukacyjnych w gminie Przecław 

określona została na podstawie poniższych uchwał Rady Miejskiej tj.: 

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 2019r. 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 2019r. w sprawie przekształcenia Zespołu 

Szkół w Przecławiu. 

 

W związku z powyższym sieć placówek edukacji przedszkolnej kształtuje 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. 

 

Natomiast sieć szkół podstawowych przedstawia 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. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie wchodząca  

w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie. 
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Ponadto Gmina Przecław prowadziła także Liceum Ogólnokształcące w Przecławiu, 

które w związku z reformą systemu oświaty, powstało w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół  

w Przecławiu i zakończeniem z dniem 31.08.2019r. 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 
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Szkoła Podstawowa im. Walerii 

Szalay – Groele w Przecławiu,  

ul. Zielona 50,  

39-320 Przecław 

 

 

 

 

 

 

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 
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Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu 

Rzemień 261, 39-322 Rzemień 

 

 

 

 

 

 

 

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 118 

pomieszczeniami do nauki. Bazę dydaktyczno – wychowawczą stanowi: 

 22 sale do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

 58 sal w szkołach podstawowych, w tym 22 przystosowanych do edukacji 

wczesnoszkolnej, 

 8 pracowni komputerowych, 

 9 pracowni specjalistycznych, 

 5 dużych oraz 2 małe sale sportowe, 

 8 boisk przy szkole w tym Orlik, 

 6 bibliotek szkolnych, 

 5 stołówek, 

 3 świetlice, 1 salę widowiskową,  

 8 placów zabaw oraz 4 siłownie zewnętrzne. 

 

   8.2. Uczniowie i wychowankowie 

 

Gmina Przecław, o czym już była mowa wcześniej, jest samorządem, w którym występują 

trendy demograficzne utrzymujące stabilną liczbę mieszkańców co ma obecnie przełożenie na 

zbliżoną populację uczniów w szkołach. 



RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2021 86 

 

W poszczególnych szkołach liczba uczniów i oddziałów w roku 2021 przedstawiała się 

następująco: 

 

Nazwa placówki 

Okres                               

01.01.2021-31.08.2021 

Okres                                    

01.09.2021-31.12.2021 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów  

Liczba 

dzieci 

SP Dobrynin 8 144 8 143 

SP Kiełków 8 64 7 59 

SP Łączki Brzeskie 8 82 8 85 

SP Przecław 20 417 20 422 

SP Rzemień 8 109 8 108 

SP w ZSP Tuszyma 12 231 12 230 

RAZEM SP 64 1047 63 1047 

LO w Przecławiu 1 12 0 0 

Ogółem w gminie 65 1059 63 1047 

 

 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok

1005 1001
1047 1047

33 12 12 0

LICZBA UCZNIÓW W LATACH

(stan na 30 września)

szkoła podstawowa liceum



RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2021 87 

 

Analizując liczbę uczniów w kolejnych czterech latach należy zauważyć, że pomimo braku 

w ogólnej liczbie uczniów liceum to w szkołach podstawowych liczba uczniów wzrosła  

i utrzymuję się na tym samym poziomie 

 

Rok 2021 był kolejnym okresem znacznej 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 zagwarantowała dostęp do miejsc w tej edukacji dla wszystkich chętnych. 

Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych  

w roku 2021 przedstawiała się jak niżej: 

 

Nazwa placówki 

Okres                               

01.01.2021-31.08.2021 

Okres                                    

01.09.2021-31.12.2021 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów  

Liczba 

dzieci 

Samorządowe Przedszkole 

Rzemień 
3 74 3 74 

Samorządowe Przedszkole 

Przecław 
8 196 8 200 

Przedszkole w ZSP Tuszyma 4 98 5 121 

Oddział Przedszkolny                  w 

SP Dobrynin 2 50 2 50 

Oddział Przedszkolny               w 

SP Kiełków 
1 13 1 17 

Oddział Przedszkolny               w 

SP Łączki Brzeskie 
2 42 2 48 

RAZEM  20 473 21 510 

 

Rosnącą z roku na rok liczbę dzieci objętych opieką przedszkolną, doskonale obrazują 

poniże wykresy. Według przedstawionych danych w okresie od 01.01.2021 do 31.08.2021 

edukacją przedszkolną objętych było ok. 79 % dzieci, czyli o 5% więcej niż w roku poprzednim 

i o 11 % więcej niż w 2019 roku. Natomiast w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2021 objętych 

było już ok. 82 % dzieci, tj. o 2 % więcej niż w 2020 roku i 3 % więcej niż w 2019 roku. 

Skutkiem wzrostu liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym była konieczność 

utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu w Tuszymie wchodzącego 

w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie. 
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   8.3. Organizacja kształcenia i wychowania 

 

a) Kadra pedagogiczna w Gminie Przecław w roku 2021 wg etatów 
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Stan zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów oraz 

realizowanej liczby godzin zajęć obowiązkowych i dodatkowych, a także organizacji 

kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niewielki spadek liczby etatów 

od września 2021 r. jest skutkiem zmniejszenia konieczności zapewnienia uczniom 

posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wsparcia nauczycieli 

specjalistów. 

Wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe oraz mają 

dostęp do środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w celu 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 2021 roku: 

1. „subwencję oświatową” w łącznej wysokości 12 865 863 zł, w tym:  

 

 podstawowa kwota subwencji w wysokości 12 714 793 zł,  

 zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o środki, z rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej z tytułu „Finansowania zajęć wspomagających uczniów  

w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć języka mniejszości 

narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego” w wysokości 38 570 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 

112 500 zł dla Szkoły Podstawowej w Kiełkowie i Szkoły Podstawowej w Łączkach 

Brzeskich. 

 

2.  dotację na dzieci w wychowaniu przedszkolnym w wysokości: 

 

dotacja na dzieci uczęszczające do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
528 089,00 zł 

dotacja na dzieci objęte nauką specjalną  4 413,00 zł 

RAZEM 532 502,00 zł 

Analizując budżet w zakresie realizacji zadań oświatowych można zauważyć wzrost nie 

tylko kwoty subwencji oświatowej, ale także istotny wzrost wydatków, co prezentują poniższe 

wykresy.    

W 2018 roku na realizację powyższych zadań przeznaczono łącznie 16 313 656,77 zł,  

w 2019 roku 17 386 861,70 zł, w 2020 roku 17 750 776,71 zł, a w 2021 roku  

19 831 638,16 zł. Szczegółową strukturę wydatków przedstawiają poniższe wykresy.  
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Szczególną uwagę zwraca pozycja dotycząca udziału środków własnych gminy  

w finansowaniu zadań oświatowych. 

 

 
 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 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 2021 Burmistrz Przecławia przeznaczyła na 

modernizację istniejącej bazy lokalowej oraz doposażenie placówek edukacyjnych w niezbędne 

pomoce dydaktyczne i sprzęt środki w łącznej wysokości 121 207,33 zł.   

Zrealizowano następujące działania: 

 zakupiono trzy kosiarki samobieżne – traktorki wraz z pługiem dla Szkół 

Podstawowych w: Rzemieniu, Kiełkowie i Dobryninie  na łączną wartość 43 199,00 zł, 
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 zakupiono szorowarkę do Szkoły Podstawowej w Przecławiu za kwotę 15 266,78 zł, 

 w Szkole Podstawowej w Przecławiu zaadaptowano fragment korytarza szkolnego na 

pracownię muzyczną - koszt 9 503,00 zł, zakupiono wyposażenie pracowni (krzesła, 

stoły, tablice) na kwotę 6 046,00 zł, wykonano montaż sanitariatów w łazienkach – 

koszt 8 248,91 zł,  

 przeprowadzono remont sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Łączkach 

Brzeskich – 1 537,50 zł,  

 przeprowadzono remont kotła gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Tuszymie – łączny koszt naprawy 4 929,34 zł, zakupiono krzesła do 

nowoutworzonego oddziału przedszkolnego na kwotę 1950,75 zł, 

 w Samorządowym Przedszkolu w Przecławiu wymieniono kopułę dachową, centralkę  

i siłownik do klapy dachowej – koszt wymiany 8 7788,38 zł, przeprowadzono remont 

sieci internetowej na kwotę 3 675,00 zł oraz remont bujaków na kwotę 1 700,00 zł, 

zakupiono meble, odkurzacz i myjkę parową do płytek na kwotę 5 028,96 zł, 

 do Szkoły Podstawowej w Dobryninie zakupiono kurtynę powietrzną, projektor  

 i telewizor na kwotę 6 182,80 zł, do Szkoły Podstawowej w Kiełkowie zakupiono drzwi 

do budynku gospodarczego na kwotę 2 350,00 zł i zestaw mebli do Szkoły Podstawowej 

w Rzemieniu na kwotę 2 800,00 zł. 

 

c) Wysokość dodatkowych środków przeznaczonych na oświatę i wychowanie.  

 

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, która poprzez 

realizację poniższych projektów ułatwiła pełny dostęp do edukacji w trybie zdalnym. 

 

d) Kształcenie, wychowanie i opieka, w tym kształcenie specjalne realizowane  

w placówkach oświatowych na terenie gminy. 

 

Zadaniem organu prowadzącego szkoły jest również 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, ze względu na czas pracy ich rodziców. 
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   8.4.  Działania na rzecz dzieci i uczniów   

(dowóz, programy podręcznikowe, stypendialne itp.) 

 

Burmistrz Przecławia realizując obowiązek bezpłatnego transportu wynikający z art. 32  

ust. 5, ust. 6 i ust. 7 oraz art. 39 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

zapewnia 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.  
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• 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 01.01.2021 - 31.08.2021 Okres 01.09.2021 - 31.12.2021 
RAZEM 

liczba dzieci kwota liczba dzieci kwota 

20 111 792 zł 21 70 7575 zł 182 549 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 01.01.2021 - 31.08.2021 Okres 01.09.2021-31.12.2021 
RAZEM 

liczba dzieci kwota liczba dzieci kwota 

8 10 632 zł 6 7 075 zł 17 707 zł 

Analizując powyższe dane można zauważyć, że koszty dowozu w związku z sytuacją 

epidemiologiczną spowodowaną COVID-19 spadły w 2020 roku średnio o ok. 54 %  

a w roku 2021 o ok. 39 % w porównaniu do kosztów poniesionych w roku 2019. Dodatkowo 

wpływ na spadek kosztów dowozu dzieci i uczniów ma fakt wygaszenia gimnazjum, który 

znacznie ograniczył liczbę osób uprawnionych do bezpłatnego dowozu. 

 

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 01.01.2021 - 31.08.2021 Okres 01.09.2021-31.12.2021 
RAZEM 

liczba dzieci kwota liczba dzieci kwota 

46 210 789,62 zł 39 158 639,91 zł 369 429,53 zł 

Okres 01.01.2021 - 31.08.2021 Okres 01.09.2021-31.12.2021 
RAZEM 

liczba dzieci kwota liczba dzieci kwota 

104 23 350,88 zł 123 23 316,30zł 46 667,18 zł 
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Koszty pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą z roku na rok wzrastają pomimo, że 

liczba dzieci maleje. Na tą sytuację ma wpływ sukcesywny wzrost wynagrodzeń oraz wzrost 

cen towarów i usług a także wzrost kosztów utrzymania. 

 

 

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 135 299,34 zł: 

 

W ramach otrzymanej dotacji wyposażono wszystkich uczniów klas I-VIII w podręczniki  

i materiały ćwiczeniowe niezbędne do realizacji podstawy programowej. Z dotacji skorzystało 

1058 uczniów szkół podstawowych. 
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• Pomoc materialna dla uczniów – kwota dotacji – 66 388,15 zł, wkład własny gminy 

– 7 376,46. Realizacja programu wyniosła łącznie 73 764,61 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 wydał 133 pozytywnych decyzji 

przyznające prawo do otrzymania stypendium szkolnego dla uczniów w trudnej sytuacji 

materialnej w łącznej wysokości 70 104,61 zł i zasiłki szkolne dla 6 uczniów wysokości 

3 660,00 zł. 

 

 Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych na łączną kwotę 

71 142,30 zł 

Na podstawie art. 122 ust. 6 ww. ustawy Burmistrz Przecławia przyznała dofinansowanie 

pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie 

gminy i który zakończył naukę zawodu. W ramach tego zadania Burmistrz Przecławia dokonała 

zwrotu kosztów kształcenia młodocianych uczniów na podstawie 6 decyzji na łączną kwotę 

46 629,79 zł. 

 

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 III 

 

W ramach projektu każdy uczestnik odbył 20 godzinne szkolenie w czterostopniowym 

stylu pływania. 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 –  120 

Kwota dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki – 20 000,00 zł. 

Wkład własny JST – 30 423,44 zł. 

Łączny koszt realizacji zadnia – 50 423,44 zł. 

 

• Szkolny Klub sportowy 

 

Program „Szkolny Klub Sportowy” to systemowe działanie skierowane do uczniów  

i realizowane we wszystkich szkołach podstawowych położonych na terenie gminy. W trakcie 

realizacji projektu podejmowana była dodatkowa aktywność fizyczna przez 60 uczniów  

w formie zajęć sportowych w liczbie 280 godzin pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia 

wychowania fizycznego. 

 Koszt całkowity realizacji zadania 9 120,00 zł. 
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 Dofinansowanie Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku 

Sportowego w Rzeszowie – 8 400,00 zł. 

 Wkład własny JST – 720,00 zł. 

 

 Akademia Małych Zdobywców 

 

Główną ideą Projektu „Akademia Małych Zdobywców” jest zachęcenie uczniów klas I-

III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia 

sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza 

dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienia atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli 

nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego. W 15 godzinnych zajęciach 

brało udział 12 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rzemieniu. 

 

 

 Program wspierania uczniów zdolnych „Wybitny uczeń” 2020/2021” 

 

W roku 2021 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 uczęszczających do szkół prowadzonych 

przez gminę.  

 

Liczba laureatów (stypendystów): 73 osoby ze szkół podstawowych. 

Kwota przeznaczona na stypendia 25 060,00 zł. 

 

   8.5.  Opieka nad dziećmi do lat 3 

 

Uchwałą Nr XXIII/199/2020 Rady Miejskiej 

w Przecławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r.  

w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka 

”Psotna Andzia” w Przecławiu została utworzona z 

dniem 1 stycznia 2021r. gminna jednostka 

organizacyjna pod nazwą Samorządowy Żłobek 

„Psotna Andzia” w Przecławiu z siedzibą ul. Rynek 

8, 39-320 Przecław. 

Podstawowym celem działania Żłobka jest 

wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci w 

wieku do lat 3 oraz realizowanie na rzecz dzieci do 

niego uczęszczających, funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej w warunkach 

umożliwiających wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka. 

Gmina Przecław w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3 „MALUCH+” otrzymała dofinansowanie na przebudowę budynku szkoły 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku oświaty na żłobek i utworzenia nowych 50 
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miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ten sposób na trzech kondygnacjach 

wyremontowanego budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Przecławiu powstał Żłobek,  

w skład którego wchodzą m. in.: 

- 4 sale – pomieszczenia dla dzieci, w tym dwie sale z osobnymi sypialniami, 

- 2 szatnie, 

- 1 wózkownia, 

- 4 łazienki dla dzieci i 2 łazienki dla personelu, 

- 2 pomieszczenia na sanitaria dla dzieci, 

- 3 pomieszczenia do przygotowywania posiłków, w tym 1 kuchnia wraz z pomieszczeniem do 

zmywania, 1 pomieszczenie do porcjowania posiłków, 2 pomieszczenia do tzw. obróbki 

brudnej,  

- 1 chłodnia i 2 magazyny 

kuchni, 

- 2 pomieszczenia socjalne, 

- 1 pokój dyrektora, 

 - 1 sekretariat, 

- 1 pokój pielęgniarki, 

- 1 pomieszczenie do zajęć 

specjalistycznych, 

- 2 pomieszczenia do 

porcjowania posiłków przy 

salach dla dzieci, 

- 1 kotłownia, 1 magazyn na 

środki czystości, 1 podręczny 

magazyn.  
Każda z sal, w której 

przebywają dzieci posiada 

część wydzieloną do: zabawy, spożywania posiłków i wypoczynku. 

 

Ponadto Burmistrz Przecławia w ramach ww. programu „MALUCH+” pozyskała 

dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie w wysokości 93 500,00 zł,  

a od 15 listopada 2021r. zwiększyła liczbę miejsc opieki z 50 do 56. 

W żłobku zatrudnionych jest 18 osób w łącznym wymiarze 15,75 etatu m. in.: dyrektor,  

pracownik administracyjny, 9 opiekunek dziecięcych, 3 pokojowe, 2 kucharki oraz pielęgniarka  

i  konserwator. Dodatkowo przez okres 7 miesięcy koszt wynagrodzeń 5 osób na stanowiskach 

opiekunki dziecięcej i pokojowej było refundowane ze środków Funduszu Pracy. 

Opieka nad dzieckiem w Żłobku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.) może być sprawowana do 

ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy 

niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. 

Zasady pobytu dziecka w Żłobku zostały szczegółowo określone w ww. uchwale oraz  

w uchwale Nr XXVI/223/2020 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 20 października 2020 r.  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku „Psotna 
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Andzia” w Przecławiu, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem  

i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 

Wysokość kosztów poniesionych przez gminę na prowadzenie Żłobka najlepiej zobrazuje 

poniższy wykres: 

 

Łączny koszt prowadzenia Żłobka „Psotna Andzia” w Przecławiu wynosi około 867 389,00 zł,  

a miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi około 1 467,00 zł, z tego kwota  

308,00 zł stanowi opłatę stałą wnoszoną przez rodziców. 

9.   Pomoc społeczna 

Zadania samorządu gminy Przecław z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. Burmistrz 

Przecławia, jako organ wykonawczy administracji publicznej, realizował 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. Aktywnością pracowników MOPS 

Przecław wspierał potrzebujących w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich 

niezbędnych potrzeb, a także zapobiegał negatywnym zjawiskom poprzez podejmowanie 

działań zmierzających w szczególności do pełnienia właściwych ról społecznych, życiowego 

usamodzielnienia czy też 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 stanowiło przyznawanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej 

świadczeń pieniężnych lub rzeczowych, usług opiekuńczych, realizacja pracy socjalnej,  

analizowanie i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, 

rozwijanie nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.  

W 2021 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 

32 545,00 zł
145 068,00 zł

93 500,00 zł

17 659,00 zł

578 617,00 zł

Roczny koszt prowadzenia Żłobka

opłata za wyżywienie opłata stała za pobyt dziecka
dotacja z programu MALUCH+ refundacja z Funduszu Pracy
koszt gminy
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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  

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.  

Przede wszystkim dotyczyło to 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 wyłącznie podczas wizyty w środowisku zamieszkania, zastępowano 

w części przypadków wywiadami telefonicznymi. Uzyskane w ten sposób informacje 

zapisywano w kwestionariuszu aktualizacji 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 i domu 

pomocy społecznej.  

 Szczegółowe dane na temat przyznanych w 2021 r. świadczeń pomocy społecznej 

przedstawia poniższa tabela. 

Forma pomocy  

 2021 r. 

Osoby  Rodziny  
Liczba 

świadczeń  
Kwota w zł  

Zasiłki stałe  41 41 435 252 922,07 

Zasiłki okresowe  28 28 156 55 723,70 

Dożywianie dzieci  

w szkołach   
83 36 804 2 653,00 

Zasiłek na posiłek 310 123 785 322 778,00 
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Zasiłek na posiłek  

(środki własne 175% kryt. 

dochodowego) 

4 2 4 1 581,50 

Zasiłki celowe 99 99 136 108 526,00 

- w tym specjalne zasiłki 

celowe 
7 7 10 8 950,00 

Zasiłki celowe w wyniku 

zdarzeń losowych (ASF) 
5 5 5 5 262,00 

Sprawienie pogrzebu 1 1 1 2995,00 

Pobyt osób bezdomnych w 

schronisku 
3 3 34 33 722,00 

Praca socjalna  34 34 - - 

Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze  
4 3 1062 33 559,20 

Pobyt osób w domu pomocy 

społecznej  
3 3 36 103 863,82 

Składki na ubezp. zdrowotne za 

osoby pobierające zasiłki stałe 
36 36 367 20 035,00 

 

Ponadto w ramach systemu wsparcia oraz zabezpieczenia socjalnego osób i rodzin, 

Burmistrz Przecławia w 2021 r., za pośrednictwem MOPS Przecław,  realizował 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, zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu, który na bieżąco 
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współpracował z pracownikami socjalnymi z danego rejonu opiekuńczego. Praca asystenta 

rodziny koncentrowała się w szczególności na pomocy w budowaniu prawidłowego  

i oczekiwanego społecznie wzorca rodzica, na wzmacnianiu 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 2021 r. asystent rodziny świadczył pracę na rzecz 9 rodzin, w skład których łącznie 

wchodziło 25 dzieci. Z uwagi na osiągnięcie zakładanych celów współpraca z 2 rodzinami 

uległa zakończeniu. Nie zanotowano przy tym powrotu dzieci do rodzin biologicznych. Łącznie 

w pieczy zastępczej, według stanu na koniec 2021 r. przebywało 4 dzieci, na co łącznie 

przeznaczono 27 517,03 zł. 

Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Burmistrz 

Przecławia w 2021 r. bieżąco weryfikował powołany stosowanym zarządzeniem właściwy 

liczbowo i merytorycznie skład 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 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 2021 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 34 przypadki 

„Niebieskich Kart – A”, z czego 28 wszczynające procedurę przeciwdziałania przemocy. 

Pozostałe stanowiły kontynuację istniejącego już problemu przemocy w danej rodzinie.  

W związku z tym powołano 8 grup roboczych. W pozostałych przypadkach powoływano 

zespoły monitorujące bezpieczeństwo rodziny lub uznawano, że występujące problemy mają 

wyłącznie charakter konfliktu.  Łącznie w 2021 r. pracujących było 14 grup roboczych, z czego 

6 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. W 2021 r. na wniosek poszczególnych grup roboczych Zespół Interdyscyplinarny 

podjął rozstrzygnięcie o zakończeniu 9 spraw w ramach procedury przeciwdziałania przemocy 

w związku z ustaniem aktów przemocy. 

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. 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, 900,00 zł 
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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, 

oraz świadczenie wychowawcze. 

Uprawnienie do wspominanych świadczeń również co do zasady przyznawane było na 

roczny okres świadczeniowy. Wymagało to cyklicznej weryfikacji dochodów w ramach 

prowadzonego postępowania administracyjnego. Wyjątkiem były wnioski osób/ rodzin 

ubiegających się o świadczenia rodzicielskie oraz świadczenia z tytułu niepełnosprawności 

przyznawane na okres ważności orzeczenia (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, 

zasiłki dla opiekuna). 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.  

 

Forma pomocy 

2021 r. 

Liczba świadczeń  Kwota w zł 

Świadczenia rodzinne, w tym: 96 800 6 599 792,00 

- zasiłki rodzinne 9683 1 065 335,00 

- dodatki do zasiłku rodzinnego 7 201 775 862,00 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

się dziecka 
83 83 000,00 

- zasiłki pielęgnacyjne 74 709 951 374,00 

- świadczenia pielęgnacyjne 4701 3 365 563,00 

- specjalny zasiłek opiekuńczy 97 59 008,00 

 - świadczenie za życiem 4 16 000,00 

- zasiłek dla opiekuna 12 7 440,00 

- świadczenia rodzicielskie 310 283 650,00 

Jednorazowego świadczenie z tytułu 

urodzenia dziecka w wyniku ciąży mnogiej 
1 4 000,00 

Świadczenia wychowawcze 29 400 14 764 976,00 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 576 249 144,00 
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Karta Dużej Rodziny 50 648,00 

Składki emerytalno-rentowe opłacane od 

świadczenia pielęgnacyjnego oraz 

specjalnego zasiłku opiekuńczego 

3273 685 063,00 

Składki na ubezp. zdrowotne za osoby 

pobierające św. pielęgnacyjne oraz specjalny 

zasiłek opiekuńczy 

859 87 517,00 

 

Burmistrz Przecławia, także za pośrednictwem MOPS Przecław, w 2021 r. realizował 

również obowiązki organu właściwego dłużnika. W związku z tym przeprowadzono 

postępowania wobec 85 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 13 zapytań do Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu  

o aktywizację zawodową bezrobotnych dłużników alimentacyjnych, 

2) na podstawie  54 wystosowanych wezwań przeprowadzono 42 wywiady 

alimentacyjne oraz odebrano 42 oświadczenia majątkowe, w celu ustalenia 

sytuacji rodzinnej, majątkowej, dochodowej i zawodowej dłużnika 

alimentacyjnego, 

3) wydano 2 decyzje o uchylaniu się od zobowiązań alimentacyjnych, 

4) przekazano do komorników 42 wykazy o podjętych działaniach wobec 

dłużników alimentacyjnych, 

5) do organu właściwego wierzyciela przekazano 21 informacji o podjętych 

działaniach wobec dłużników alimentacyjnych, 

6) przekazano 15 zobowiązań do dłużników o zarejestrowanie w Powiatowym 

Urzędzie Pracy, 

7) skierowano do prokuratury 11 wniosków o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa niealimentacji, 

8) skierowano do starosty 4 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 

alimentacyjnego, 

9) skierowano do innych organów właściwych dłużnika 14 wniosków o podjęcie 

działań wobec dłużników alimentacyjnych, 

10) skierowano do komorników 3 pisma o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika, 

11) wykonano 67 aktualizacji w BIG dotyczących zobowiązań  dłużników 

alimentacyjnych. 

Kwota zaległości dłużników alimentacyjnych na koniec 2021 r., biorąc pod uwagę cały 

okres funkcjonowania funduszu alimentacyjnego w gminie Przecław (od 2008 r.), wyniosła  

3 666 842,00 zł (w tym 1 038 547,76 zł tytułem odsetek), natomiast kwota odzyskanych 

należności w rozpatrywanym roku wyniosła  124 996,00 zł.  

W 2021 r. Burmistrz Przecławia za pośrednictwem pracowników socjalnych prowadził 

także postępowania administracyjne i wydawał decyzje w zakresie uprawnienia do dodatku 
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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 2021 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 2021 r. złożono 50 wniosków 

na podstawie których wydane zostało 161 kart, w tym 5 duplikatów. 

 

10.  Ochrona zdrowia 

 

               Burmistrz Przecławia współdziała z różnymi jednostkami organizacyjnymi 

zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną. W 2021 r. zapewniona została pomoc  

i wsparcie w zorganizowaniu pobytu  trzech cytomammobusów w celu wykonania bezpłatnych 

badań profilaktycznych dla 

mieszkanek gminy, z których 

skorzystało kilkaset kobiet, a także 

promowano i udostępniono lokal w 

Urzędzie Miejskim w ramach 

bezpłatnej akcji profilaktycznej 

"WyRaS - wykryj raka skóry!" Celem 

projektu było poszerzanie wiedzy   

i świadomości mieszkańców  na 

temat zapobiegania nowotworom 

skóry i metod samobadania znamion.

  

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 
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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.  

 

10.1. 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. 

W głównej mierze skupiono się na kampanii zachęcania mieszkańców do szczepień. Działania 

promocyjne polegały m.in. na dowozie osób starszych i niepełnosprawnych do punktów 

szczepień przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kiełkowie, zorganizowaniu punktów szczepień  

w budynkach komunalnych na terenie gminy,  zakupienie broszurek informacyjnych oraz 

gadżetów zachęcających do szczepień. Na ten cel otrzymaliśmy, po złożeniu stosownego 

wniosku do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w wysokości  9 800,00 zł. Ponadto 

sołtysi oraz przewodniczący rad osiedli otrzymali od Burmistrza Przecławia do przekazania 

mieszkańcom sołectw jednorazowe maseczki.  

W kampanię promującą szczepienia włączyły się także Koła Gospodyń z terenu naszej 

gminy, które miały możliwość zorganizowania wydarzenia/ festynu rodzinnego, na którym 

była możliwość zaszczepienia się. Za zrealizowanie wydarzenia otrzymały dofinansowanie  

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Burmistrz Przecławia kilkakrotnie zwoływała  posiedzenia Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego, który na bieżąco realizował oraz rozpowszechniał wytyczne  

i polecenia Rady Ministrów,  Wojewody Podkarpackiego oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego. W Urzędzie funkcjonowała infolinia, pod którą  każdy mieszkaniec mógł uzyskać 

informację na temat możliwej pomocy w sprawie koronawirusa. 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 potrzeb 

bytowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu.  

 

10.2. 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. 

Adresatami Programów są wszyscy mieszkańcy gminy Przecław, w których występują 

problemy związane z uzależnieniami, placówki oświatowe, instytucje, Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe oraz wszyscy, którym zależy na promowaniu 

zdrowego stylu życia wolnego od nałogów oraz szerzeniu idei trzeźwości w środowisku 

lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 
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Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości  

277 120,76 zł, wydatkowano kwotę 206 545,04 zł. 

W 2021 roku odbyło się 10 spotkań członków Komisji. Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. podjęła szereg działań związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób uzależnionych. 

Osoby uzależnione były zapraszane do punktu konsultacyjnego w celu przeprowadzenia 

rozmów informacyjno-motywujących do podjęcia leczenia odwykowo terapeutycznego. 

 

Najważniejsze działania podjęte  w 2021 r. w ramach realizacji programów profilaktycznych: 

 

 sfinansowane wydatków dot. wydania opinii nt. uzależnienia od alkoholu –na ten cel 

wydatkowano kwotę – 920,00 zł, 

 dla uczniów szkół podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego warsztatów 

profilaktyczno - terapeutyczne z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy oraz szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych - na 

ten cel wydatkowano kwotę  17 038,00 zł, 

 współfinansowanie prowadzenia 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   

- 23 200,00 zł, 

 organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży na 

podstawie opracowanych programów - na ten cel wydatkowano kwotę 13 866,00 zł, 

 dofinansowanie  imprez środowiskowych i artystycznych- na ten cel wydatkowano 

kwotę – 11 041,78  zł, 

 przygotowano bazę materialną służącą alternatywnym formą spędzania czasu wolnego 

- na ten cel wydatkowano kwotę – 109 665,90 zł, 

 opłacono koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego i obsługi gminnej komisji. 

Funkcjonowanie stałych dyżurów ekspertów, wynagrodzenie członków gminnej 

komisji z tyt. działań administracyjnych i kontrolnych, zakup materiałów biurowych- 

na ten cel wydatkowano kwotę 290,00 zł. 

 

W 2021 roku Komisja opiniowała 29 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż lub 

podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży  

z uchwałą Rady Miejskiej. Komisja w roku 2021 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 limity: 

- 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 – wydanych zezwoleń 

16 

 powyżej 18 % zawartości alkoholu 20 – wydanych zezwoleń 18  

  

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie  złożonych oświadczeń 

(w zł) 

rok A B C Razem 

2016 3 242 211,62 490 836 ,06 2 829 523,98 6 562 571,66 

2017 3 293 341,93             512 221,96 3 109 338,04 6 914 901,93 

2018 3 516 720,84 504 884,84 3 301 027,19 7 322 632,87 

2019 3 801 114,92 537 616,70 3 879 907,21 8 218 638,83 

2020 3 817 612,10 599 316,29 4 168 680,41 8 585 608,80 

2021 3 627 666,56 609 721,66 4 106 869,05 8 344 257,27 

 

11.   Partycypacja społeczna i współpraca z podmiotami zewnętrznymi 

 

 11.1.  Budżet obywatelski 

 

        Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem,  

w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w miejscowości  

w perspektywie kolejnego roku budżetowego. 

 W skrócie oznacza to, że: 

 mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez 

urzędników pod kątem możliwości realizacji; 

 propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne   

i bezpośrednie głosowanie; 

 w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania 

puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej. 
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W 2021 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego zostały zrealizowane następujące zadania: 

 

 

L.p. Zadania realizowane w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Przecław- środki 

będące w dyspozycji Zarządu Osiedla 

ZAMKOWE w 2021 r. 

Planowane 

wydatki na 

2021 rok  

(w zł) 

Zrealizowane 

wydatki 

w 2021 r.  

(w zł) 

1. Budowa monitoringu rynku w Przecławiu-

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców (przedsięwzięcie wspólne z 

osiedlem Wenecja) 

6 670,00 6 670,00  

2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy 3-

go Maja w Przecławiu (2 lampy wraz ze słupami) 

12 000,00  11 999,88 

3. Przygotowanie wieńca i stoiska dożynkowego- 

zakup materiałów 

330,00 330,00 

4. Remont poboczy dróg gminnych (uzupełnienie 

poboczy przy ul. Podlesie kamieniem) 

6000,00 6000,00 

RAZEM 25 000,00 24 999,88 

 

 

L.p. Zadania realizowane w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Przecław- środki będące 

w dyspozycji Zarządu Osiedla WENECJA  

w 2021 r. 

Planowane 

wydatki na 

2021 rok  

(w zł) 

Zrealizowane 

wydatki 

w 2021 r.  

(w zł) 

1. Doposażenie terenu rynku w Przecławiu w 

elementy informacyjne (tablice informacyjne) i 

zwiększające bezpieczeństwo (budowa 

monitoringu rynku)-budowa monitoringu rynku  

15 000,00 15 000,00 

2. Doposażenie terenu rynku w Przecławiu w 

elementy informacyjne (tablice informacyjne) i 

zwiększające bezpieczeństwo (budowa 

5 000,00 5000,00 

L.p. Zadania realizowane w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Przecław 

Planowane 

wydatki na 

2021 r. 

(w zł) 

Zrealizowane 

wydatki 

w 2021 r.  

(w zł) 

1. Bezpieczny strażak w akcji (zakup wyposażenia 

osobistego strażaków ochotników w celu 

zapewnienia gotowości bojowej OSP Przecław) 

29 400,00 29 400,00 

2. Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy 

Podlesie-II etap 

40 000,00  34 504,71 

3. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na placu 

zabaw (ul. Zielona) poprzez zamontowanie 

dodatkowego oświetlenia i kamer.  

29 500,00 29 500,00 

RAZEM 98 900,00 93 404,71 
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monitoringu rynku)-zakup i montaż tablic 

informacyjnych 

3. Festyn Osiedlowy –zakupy 1 500,00  0,00 

4. „Przygotowanie wieńca i stoiska dożynkowego- 

zakup materiałów” 

1 500,00  1 500,00 

5. Festyn osiedlowy–usługa 2 000,00 0,00 

RAZEM 25 000,00 21 500,00 

 

 

L.p. Zadania realizowane w ramach Budżetu 

Obywatelskiego sołectwa TUSZYMA w 2021 r. 

Planowane 

wydatki na 

2021 r.  

(w zł) 

Zrealizowane 

wydatki 

w 2021 r.  

(w zł) 

1. Przebudowa nawierzchni dróg na  dz. ewiden. nr 

2039, 1985, 308/2 w miejscowości Tuszyma 

 

100 000,00 100 000,00 

  

 

 

 11.2. Fundusz sołecki 

 

Środki z funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć stanowiących 

zadanie własne gminy, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze 

strategią rozwoju gminy. Oto zrealizowane w 2021 r. inwestycje i przedsięwzięcia:  

       

Lp. 
Zadania do realizacji w ramach funduszu 

sołeckiego 

Plan po 

zmianach 

(w zł) 

Realizacja na 

31.12.2021r. 

(w zł) 

Realizacja 

(w %) 

FUNDUSZ SOŁECKI BIAŁY BÓR: 92 586,00 90 866,20 98,14 

1. 
Zakup i montaż lustra przy drodze gminnej 

w miejscowości Biały Bór 
1 000,00 533,82 53,38 

2. 
Remont dróg gminnych kamieniem wraz z 

wbudowaniem 
15 000,00 15 000,00 100,00 

3. 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Biały Bór 
49 586,00 49 586,00 100,00 

4. 

Zakup wyposażenia, sprzętu i 

umundurowania do utrzymania gotowości 

bojowej dla OSP Biały Bór 

5 000,00 4 152,48 83,05 

5. 
Budowa oświetlenia drogi gminnej w 

Białym Borze 
10 000,00 9 999,90 100,00 

6. 
Remont szamba betonowego przy 

Białoborskim Domu Kultury 
10 000,00 9 594,00 95,94 

7. Organizacja Dożynek Gminnych 2021 1 000,00 1 000,00 100,00 
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8. 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 

młodzieży z Sołectwa poprzez organizacje 

pikniku rodzinnego 

1 000,00 1 000,00 100,00 

FUNDUSZ SOŁECKI BŁONIE: 92 586,00 92 379,03 99,78 

1. 
Remont dróg gminnych kamieniem wraz z 

wbudowaniem 
7 000,00 7 000,00 100,00 

2. 
Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 844 w 

miejscowości Błonie 
58 000,00 58 000,00 100,00 

3. 

Zakup wyposażenia, sprzętu i 

umundurowania do utrzymania gotowości 

bojowej dla OSP Przecław 

2 579,97 2 574,00 99,77 

4. 
Przebudowa budynku komunalnego na 

świetlicę wiejską w Błoniu- etap II 
24 006,03 24 006,03 100,00 

5. Organizacja Dożynek Gminnych 2021 500,00 299,00 59,80 

6. 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 

młodzieży z Sołectwa poprzez organizacje 

pikniku rodzinnego 

500,00 500,00 100,00 

FUNDUSZ SOŁECKI DOBRYNIN: 92 586,00 92 583,91 100,00 

1. 
Remont dróg gminnych kamieniem wraz z 

wbudowaniem 
20 000,00 20 000,00 100,00 

2. 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Dobrynin (Grądy) 
26 000,00 26 000,00 100,00 

3. 

Zakup wyposażenia, sprzętu i 

umundurowania do utrzymania gotowości 

bojowej dla OSP Dobrynin 

12 000,00 12 000,00 100,00 

4. 
Budowa oświetlenia przy drodze gminnej 

w miejscowości Dobrynin 
17 000,00 16 999,71 100,00 

5. 
Zakup sprzętu nagłośnieniowego do 

świetlicy wiejskiej w Dobryninie 
4 000,00 4 000,00 100,00 

6. 

Organizacja zajęć edukacyjno- 

muzycznych dla młodych mieszkańców 

sołectwa Dobrynin 

10 000,00 9 999,00 99,99 

7. Organizacja Dożynek Gminnych 2021 1 000,00 1 000,00 100,00 

8. 

Zakup elementów wyposażenia do ćwiczeń 

na ogólnodostępnym boisku ORLIK przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Tuszymie 

586,00 586,00 100,00 

9. 
Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska 

sportowego w sołectwie Dobrynin 
1 500,00 1 499,20 99,95 

10. 
Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska 

sportowego w sołectwie Dobrynin 
500,00 500,00 100,00 
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FUNDUSZ SOŁECKI KIEŁKÓW: 92 586,00 92 579,54 99,99 

1. 
Remont Sali gimnastycznej w Szkole 

Podstawowej w Kiełkowie 
9 464,85 9 464,85 100,00 

2. 
Budowa oświetlenia drogi gminnej w 

Kiełkowie 
15 000,00 14 993,70 99,96 

3. 
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 

w Kiełkowie 
1 821,16 1 821,00 99,99 

4. 
Budowa ogrodzenia Samorządowego 

Domu Kultury w Kiełkowie- etap II 
6 000,00 6 000,00 100,00 

5. Organizacja Dożynek Gminnych 2021 999,99 999,99 100,00 

6. 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 

młodzieży z Sołectwa poprzez organizacje 

pikniku rodzinnego 

800,00 800,00 100,00 

7. 

Budowa obiektów małej architektury na 

istniejącym placu przy Samorządowym 

Domu Kultury w Kiełkowie" 

58 500,00 58 500,00 100,00 

FUNDUSZ SOŁECKI ŁĄCZKI 

BRZESKIE: 
92 586,00 92 576,00 99,99 

1. 
Remont dróg gminnych kamieniem wraz z 

wbudowaniem 
8 000,00 8 000,00 100,00 

2. 
Remont przepustów przy drogach 

gminnych w miejscowości Łączki Brzeskie 
2 000,00 2 000,00 100,00 

3. 
Przebudowa drogi gminnej nr 644 w 

miejscowości Łączki Brzeskie 
60 586,00 60 586,00 100,00 

4. 
Budowa monitoringu ogólnodostępnego 

placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
5 500,00 5 500,00 100,00 

5. 
Budowa oświetlenia drogi gminnej w 

Łączkach Brzeskich (na Kolonię) 
16 000,00 15 990,00 99,94 

6. 

Organizacja festynu rodzinnego wraz z 

konkurencjami sportowymi, występami 

dzieci, prezentacją umiejętności OSP w 

Łączkach Brzeskich. 

5 00,00 500,00 100,00 

FUNDUSZ SOŁECKI PODOLE: 92 586,00 92 512,04 99,92 

1. 

Zakup i montaż wiaty przystankowej w 

Podolu przy drodze gminnej nr dz. 383 i 

614 

5 289,00 5 289,00 100,00 

2. 
Remont dróg gminnych kamieniem wraz z 

wbudowaniem 
8 258,25 8 258,25 100,00 

3. 

Ułożenie kostki brukowej betonowej w 

Podolu przy wiacie przystankowej nr dz. 

383 i 614 

3 518,55 3 518,50 100,00 
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4. 
Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 869 w 

miejscowości Podole 
67 330,20 67 330,20 100,00 

5. Utrzymanie zieleni w sołectwie Podole 1 000,00 926,14 92,61 

6. 

Zakup materiałów niezbędnych do remontu 

ławek na ogólnodostępnym placu zabaw w 

Podolu 

690,00 690,00 100,00 

7. Organizacja Dożynek Gminnych 2021 1 000,00 1 000,00 100,00 

8. 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 

młodzieży z Sołectwa poprzez organizacje 

pikniku rodzinnego 

500,00 500,00 100,00 

9. Remont boiska sportowego w Podolu 5 000,00 4 999,95 100,00 

FUNDUSZ SOŁECKI RZEMIEŃ: 92 586,00 91 836,77 99,19 

1. 
Remont dróg gminnych kamieniem wraz z 

wbudowaniem 
15 000,00 15 000,00 100,00 

2. Zakup ubrań specjalnych dla OSP Rzemień 10 730,00 10 637,46 99,14 

3. 
Remont drewnianego placu zabaw przy 

Szkole Podstawowej w Rzemieniu 
6 500,00 5 850,31 90,00 

4. 
Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej 

w   Rzemieniu 
39 205,00 39 205,00 100,00 

5. 

Budowa obiektów małej architektury na 

istniejącym publicznym placu zabaw przy 

Samorządowym Przedszkolu w Rzemieniu- 

etap III wykonanie nawierzchni 

bezpiecznej 

14 552,00 14 552,00 100,00 

6. 
Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej w Rzemieniu 
1 799,00 1 799,00 100,00 

7. 
Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej w Rzemieniu – zakup lodówki 
500,00 493,00 98,60 

8. 
Organizacja spotkania integracyjnego dla 

mieszkańców sołectwa Rzemień 
500,00 500,00 100,00 

9. Organizacja Dożynek Gminnych 2021 1 800,00 1 800,00 100,00 

10. 

Zakup elementów wyposażenia do ćwiczeń 

na ogólnodostępnym boisku ORLIK przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Tuszymie 

2 000,00 2 000,00 100,00 

FUNDUSZ SOŁECKI TUSZYMA: 138 879,00 138 878,00 100,00 

1. 

Zakup i montaż dwóch progów 

zwalniających przy drodze gminnej przy 

starej szkole 

7 200,00 7 200,00 100,00 

2. 
Remont dróg gminnych kamieniem wraz  

z wbudowaniem 
12 000,00 12 000,00 100,00 
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3. 
Remont przepustu przy drodze gminnej  

w miejscowości Tuszyma 
3 219,00 3 219,00 100,00 

4. 

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych 

na asfaltowe w sołectwie Tuszyma 

położonych na działkach gminnych z 

ewentualnym ich projektowaniem: nr dz. 

1184 oraz 1135 

90 000,00 90 000,00 100,00 

5. 

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" 

14 760,00 14 760,00 100,00 

6. 

Organizacja zajęć edukacyjnych dla 

młodych mieszkańców Tuszymy 

działających w MODELARNI przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Tuszymie 

1 200,00 1 199,00 99,92 

7. 

Organizacja zajęć edukacyjnych dla 

młodych mieszkańców Tuszymy 

działających w dziecięcym Zespole 

Ludowym "Małe Lesioki" przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie 

1 500,00 1 500,00 100,00 

8. 

Organizacja zajęć edukacyjnych dla 

młodych mieszkańców Tuszymy 

działających w dziecięcym Zespole 

Ludowym "Małe Lesioki" przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie 

1 500,00 1 500,00 100,00 

9. 

Organizacja Święta Rodziny przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie w 

ramach pobudzania aktywności społecznej 

i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, 

poprawa zagospodarowania czasu wolnego 

i integracji międzypokoleniowej 

3 500,00 3 500,00 100,00 

10. 

Zakup elementów wyposażenia do ćwiczeń 

na ogólnodostępnym boisku ORLIK przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Tuszymie 

4 000,00 4 000,00 100,00 

FUNDUSZ SOŁECKI WYLÓW: 41 941,46 40 941,45 97,62 

1. 
Remont dróg gminnych kamieniem wraz z 

wbudowaniem 
3 000,00 3 000,00 100,00 

2. Organizacja Dożynek Gminnych 2021 1 500,00 1 499,99 100,00 
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3. 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci  

i młodzieży z sołectwa poprzez organizację 

pikniku rodzinnego 

800,00 800,00 100,00 

4. 
Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska 

sportowego w sołectwie Wylów 
1 000,00 0,00 0,00 

5. 
Budowa wielofunkcyjnego boiska  

w miejscowości Wylów 
35 641,46 35 641,46 100,00 

FUNDUSZ SOŁECKI ZABORCZE: 42 126,64 42 004,23 99,71 

1. 
Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 169 i 9 

w miejscowości Zaborcze 
20 000,00 20 000,00 100,00 

2. 
Budowa oświetlenia drogi gminnej w 

Zaborczu 
1 500,00 1 377,60 91,84 

3. 
Zakup zadaszenia nad wejście do świetlicy 

wiejskiej w Zaborczu 
6 000,00 6 000,00 100,00 

4. 

Zakup strojów ludowych do świetlicy 

wiejskiej w Zaborczu w ramach 

pobudzania aktywności społecznej i 

obywatelskiej mieszkańców sołectwa, 

poprawa zagospodarowania czasu wolnego, 

wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowej 

3 000,00 3 000,00 100,00 

5. 

Remont świetlicy wraz z przebiciem przez 

ścianę do budynku pomieszczenia po 

byłym sklepie 

8 000,00 7 999,99 100,00 

6. 

Organizacja festynu rodzinnego- biesiada 

rodzinna/piknik dla mieszkańców sołectwa 

Zaborcze w ramach pobudzania aktywności 

społecznej i obywatelskiej mieszkańców 

sołectwa, poprawa zagospodarowania 

czasu wolnego i integracji 

międzypokoleniowej 

2 126,64 2 126,64 100,00 

7. Organizacja Dożynek Gminnych 2021 1 500,00 1 500,00 100,00 

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 871 049,10 867 157,17 99,55 

 

 

 11.3. 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. 
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Członkami zwyczajnymi (czynnymi) jednostek jest 341 osób, w tym 291 mężczyzn i 50 kobiet, 

poza tym 47 członków honorowych oraz 26 członków wspierających. Łącznie członkami 

jednostek OSP z terenu Gminy Przecław jest 414 osób, w tym 50 kobiet.  

W 2021 roku funkcjonowało 2 Kobiece Drużyny Pożarnicze oraz 4 Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych. Członkami MDP było 43 osoby, w czym 22 chłopców i 21 dziewcząt.  

Udział jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej gminy  w akcjach ratowniczo-

gaśniczych w 2021 roku przedstawiał się następująco: 

 Pożary: 47 wyjazdów, 

 Miejscowe zagrożenia: 84 wyjazdów, 

 Alarmy fałszywe: 3 

Jednostka Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Razem 

OSP Biały Bór 1 3 0 4 

OSP Dobrynin 5 1 0 6 

OSP Kiełków 9 24 1 34 

OSP Łączki Brzeskie 1 7 0 8 

OSP Podole 1 2 0 3 

OSP Przecław 5 21 2 28 

OSP Rzemień 16 11 0 27 

OSP Tuszyma 9 15 0 24 

 

Wydatki z budżetu Gminy Przecław poniesione na finansowanie jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w latach 2019-2021 

l.p. Jednostka OSP 2019 rok 2020 rok 2021 rok 

1 OSP Rzemień 353 169,71 zł 50 224,71 zł 71 612,74 zł 

2 OSP Dobrynin 19 449,89 zł 12 540,72 zł 25 218,70 zł 

3 OSP Biały Bór 13 170,33 zł 11 033,76 zł 14 155,92 zł 

4 OSP Tuszyma 20 017,75 zł 24 264,22 zł 27 333,18 zł 

5 OSP Przecław 68 473,13 zł 70 448,13 zł 55 463,84 zł 

6 OSP Łączki Brzeskie 8 128,69 zł 14 745,86 zł 4 810,79 zł 

7 OSP Kiełków 64 388,15 zł 334 018,43 zł 34 827,06 zł 

8 OSP Podole 12 885,71 zł 11 188,45 zł 7 341,81 zł 

Łącznie 559 683,36 zł 528 464,28 zł 240 764,04 

 

W 2021 r. Burmistrz udzieliła wsparcia w formie dotacji dla jednostek ochotniczych straży 

pożarnych w celu ich 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 2021 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”. 

2 966,00 zł 

2 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Przecławiu 

Wkład własny na realizację zadania publicznego : 

Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony 

przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego” 

3 000,00 zł 

3 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Kiełkowie 

Wkład własny na realizację zadania publicznego : 

Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony 

przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego”. 

2 500,00 zł 

Wkład własny zadania w ramach programu 

grantowego „ORLEN dla Strażaków” 

2 800,00 zł 

Wkład własny zadania pt. „Wyposażenie wozów 

strażackich w ramach wspierania jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Wiejskich” 

1 100,00 zł 

Wkład własny zadania pt. „Wyposażenie OSP 

Kiełkowie w sprzęt służący kwalifikowanej pierwszej 

pomocy ofiarom wypadków” 

1 850,00 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” 

2 656,00  zł 

Wkład własny zdania pt. „Doposażenie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w miejscowości Tuszyma celem 

zwiększenia potencjału technicznego” 

1 777,25 zł 

5 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Rzemieniu 

Wkład własny na realizację zadania publicznego : 

Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony 

przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego”. 

2 925,00 zł 

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku 

OSP Rzemień w części bojowej 

20 000,00 zł 

6 
Ochotnicza Straż 

Pożarna w Białym Boże 

Wkład własny na realizacje zadania publicznego pt.: 

„Przygotowanie jednostki ochotniczych straży 

pożarnych do działania ratowniczo-gaśniczych” 

2 810,00 zł 

 

Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy dysponują 17 samochodami 

pożarniczymi, w tym 6 lekkich, 7 średnich, 1 ciężkie.   
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 11.4. Działania podejmowane na rzecz zwiększenia aktywności społecznej 

mieszkańców. 

 

   11.4.1. 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. 

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 2021 r. przedstawiono poniżej: 

 

Nazwa miernika Wartość miernika 

Liczba ogłoszonych konkursów 1 

Liczba ofert, które wpłynęły w 

odpowiedzi na otwarte konkursy ofert 

9 

Wysokość środków zaangażowanych 

przez organizacje na realizacje programu 

27 417,50 zł 

Liczba ofert złożonych w trybach 

pozakonkursowych 

1 

Liczba podpisanych umów 7 

 

Współpraca Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy  

i pozafinansowy. Współpraca finansowa polegała na wspieraniu realizacji zadań publicznych 

wraz z udzieleniem dofinansowania na ich realizację. Pozafinansowy charakter współpracy 

wyrażał się w różnorodnych innych formach współdziałania i promowania działalności 

organizacji. 

Łącznie na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert organizacje 

pozarządowe w 2021 roku wykorzystały dotacje w wysokości 27 417,50 zł. 

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe w 2021 roku przeznaczono dotacje w wysokości 6 500,00 zł. 
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W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na realizację 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku przeznaczono dotacje  

w wysokości 5 000,00 zł. 

 

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku przeznaczono dotacje w wysokości 

10 000,00 zł. 
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W 2021 roku złożona została jedna oferta w trybie pozakonkursowym art. 19 a ustawy  

o pożytku publicznym i o wolontariacie - Ochotnicza Straż Pożarna w Przecławiu otrzymała 

dotacje w wysokości 5 917,50 zł na realizację zadania "Upamiętnienie tradycji ochrony 

przeciwpożarowej na terenie gminy Przecław".  

Ponadto Gmina Przecław udzieliła pożyczki dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 

"Rędziny" na cele związane z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy 

zewnętrznych, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w wysokości 20 099,00 zł. 

Pożyczka została spłacona w całości. 

W oparciu o przyjęty Program Współpracy na 2021 rok Gmina Przecław wspierała sektor 

pozarządowy w formach pozafinansowych poprzez umacnianie aktywności społecznej 

mieszkańców podejmujących inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności.  

Podejmowano współpracę z organizacjami pozarządowymi następujących formach: 

a) konsultacji rocznego "Programu współpracy Gminy Przecław z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2022 rok”, 

b)  wzajemnej wymiany doświadczeń oraz konsultacji w bieżących sprawach, 

c) udzielania wsparcia technicznego i organizacyjnego w postaci: - wspierania podmiotów 

w zakresie udostępniania lokali na prowadzenie działalności statutowej, w tym 

organizację spotkań, warsztatów czy imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych; - 

udostępnianie materiałów promocyjnych, - informowanie o dostępnych szkoleniach  

i publikacjach dla organizacji pozarządowych,- wspierania w poszukiwaniu środków 

finansowych z innych źródeł, w tym informowania o ogłaszanych konkursach i innych 

potencjalnych zewnętrznych źródłach finansowania,- pomocy w nawiązywaniu 

kontaktów zewnętrznych,- obejmowania patronatem Burmistrza Przecławia inicjatyw  

i przedsięwzięć organizowanych i realizowanych przez organizacje pozarządowe, 
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d) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działań, 

e) współpracy przy pozyskiwaniu środków finansowych, 

f) udzielanie wsparcia organizacyjnego i promocyjnego przy organizacji różnych 

inicjatyw obywatelskich - ta forma współpracy była realizowana m.in. poprzez 

rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciach, imprezach sportowych 

organizowanych przez organizacje, zamieszczanie informacji na stronie internetowej 

gminy oraz Facebook Gminy Przecław, pomoc w opracowywaniu i drukowaniu 

plakatów, zaproszeń itp; 

g) promowania dobrego wizerunku organizacji pozarządowych oraz prezentacji 

działalności i osiągnięć organizacji, 

h) doradztwa i udzielania pomocy merytorycznej dotyczącej działalności sektora 

pozarządowego poprzez konsultacje telefoniczne, pocztę elektroniczną lub spotkania  

z przedstawicielami stowarzyszeń, 

i) 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”. 

 

   11.4.2. 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 2021 r. Burmistrz Przecławia ogłosiła otwarty konkurs w zakresie finansowego wspierania 

rozwoju sportu w gminie Przecław. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano 7 umów  

o dofinansowanie zadań na kwotę 90 000,00 zł, kwota faktycznie wykorzystana przez kluby 

wyniosła 84 889,19 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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Zestawienie dotacji z budżetu  

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania 
Kwota przyznanej 

dotacji (w zł) 

Kwota rozliczana 

(w zł) 

1 

Klub Sportowy 

POTOK Dobrynin, 

Dobrynin 217 

Udział w rozgrywkach piłkarskich 

Klasy B jako forma 

upowszechniania sportu wśród 

mieszkańców gminy Przecław, 

głównie dzieci i młodzieży - 

edycja 2021 

10500,00 10500,00 

2 

Ludowy Klub 

Sportowy 

SKORPION Wylów 

Wylów 114 

GOL 21 10000,00 6000,00 

3 

Ludowy Klub 

Sportowy TEAM 

Przecław 

Wenecka 10 

39-320 Przecław 

Upowszechnianie sportu wśród 

mieszkańców Gminy , w 

szczególności młodzieży poprzez 

organizację zajęć Ludowy Klub 

sportowy  TEAM Przecław 

19000,00 19000,00 

4 

Ludowy Klub 

Sportowy TEAM 

Przecław 

Wenecka 10 

39-320 Przecław 

Upowszechnianie sportu wśród 

mieszkańców Gminy , w 

szczególności dzieci poprzez 

organizację zajęć dla Szkólki 

Piłkarskiej  TEAM Przecław 

21000,00 21000,00 

5 

Klub Sportowy 

ISKRA w Łączkach 

Brzeskich, Łączki 

Brzeskie 354 

W zdrowym ciele zdrowy duch 11000,00 9889,19 

6 

Klub Sportowy 

"Szkółka Młodego 

Piłkarza Tuszymka" 

Tuszyma 482A 

Od boiska do stadionu 14000,00 14000,00 

7 

Klub Sportowy 

"Szkółka Młodego 

Piłkarza Tuszymka" 

Tuszyma 482A 

Młodzież na start 4500,00 4500,00 

  Łącznie 90 000,00 84 889,19 

 

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.  
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   11.4.3. Placówka wsparcia dziennego- Klub Senior + 

 

„Klubu Senior +” w Przecławiu jest placówką wsparcia dziennego na 30 miejsc. 

Utworzony został uchwałą Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 19 listopada 2018 r. i na tej 

podstawie od 30 stycznia 2019 r. prowadzi nieprzerwaną działalność. Posiada własną 

zmodernizowaną siedzibę zlokalizowaną w Przecławiu przy ul. Rynek 2 oraz kadrę 

pracowniczą adekwatną do potrzeb z zakresu aktywizacji seniorów w wieku 60+.  

Aktywna działalność Klubu w 2021 r. współfinansowana była  z budżetu państwa  

w ramach rządowego programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025. Zgodnie z zawartą 

przez Burmistrza Przecławia umową z dnia 14 lipca 2021 r. Nr 22/S2/2021 realizowane przez 

Klub Senior+ w Przecławiu zadania kwalifikowane w 45% 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, natomiast już od godz. 9:00 w te dni uczestnicy mogli 

korzystać z wyposażenia siedziby. Ewentualna zmiana terminu zajęć podyktowana była 

wyjazdami uczestników na uprzednio planowane wydarzenia artystyczne, wycieczki lub 

zajęcia ruchowe. Łącznie w 2021 r. obyły się 102 spotkania uczestników, w których brało 

udział średnio 24 seniorów.   

Stałą kadrę Klubu Senior+ stanowił kierownik „Klubu Senior+” w Przecławiu, 

zatrudniony w ramach 1/16 etatu do 31 maja i 1/4 etatu od 01 czerwca, instruktor ds. kulturalno-

oświatowych, zatrudniony w ramach 1/4 etatu, pracownik księgowości zaangażowany  

w ramach umowy cywilnoprawnej oraz portier i 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 2021 r.  zadań wyniosły  75 489,00  zł.  

Z kwoty tej 70 690,27 zł stanowiły wydatki kwalifikowalne w ramach programu wieloletniego 

"Senior+" na lata 2021-2025. W związku z tym 32 127,00 zł, stanowiące 45% tej kwoty, 

sfinansowane zostały  ze środków budżetu państwa.  Pozostałe 55% wydatków 

kwalifikowalnych sfinansowane było ze środków własnych gminy, co stanowiło 38 563,00 zł. 

Pozostała kwota niekwalifikowana, wynosząca 4799,00 zł, również została sfinansowane ze 

środków własnych. 

W ramach wspomnianej kwoty, w 2021 r. Klub Senior+ w Przecławiu, oprócz 

finansowania kosztów utrzymania placówki oraz zatrudnienia stałej kadry, zrealizował 

następujące zadania:  
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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.  

 

 

2) 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 10 godzin 

zajęć przewidziana w ofercie, w której uczestniczyła 1 grupa do 15 osób. W ramach 

tego działania zrealizowana została również usługa transportu na basen.  

 

3) Wyjazd do kina - zorganizowane zostały dwa wyjazdy do kina Cinema w Galerii 

Nawigator w Mielcu na filmy: „Teściowie” i „To musi być miłość”, w których 

uczestniczyła kolejno 19 i 14 osobowa grupa seniorów.  

 

4) Uczestnictwo w widowisku muzycznym/teatralnym - zorganizowane zostało 

uczestnictwo w widowisku muzycznym tj. koncert muzyczny – „Lubię wracać, czyli 

piosenki Zbigniewa Wodeckiego”, który odbył się w Domu Kultury w Przecławiu oraz 

wyjazd na spektakl teatralny pt. „Miłosna pułapka” w Domu Katolickim  

w Sandomierzu. W koncercie uczestniczyła 30 osobowa grupa seniorów, natomiast  

w spektaklu teatralnym grupa 20 osobowa.  

 

5) 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 Zespołu Zamkowo – Parkowego w Krasiczynie 

oraz na Rynek Starego Miasta w Przemyślu, w której uczestniczyła 26 osobowa grupa 

seniorów. Drugą wycieczkę zrealizowano do Szczawnicy, Krościenka nad Dunajcem 

oraz do Starego Sącza. Uczestniczyło w niej również 26 seniorów. Wykonawcy usługi 

wyłonieni zostali w drodze zamówień publicznych. 
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fot. Klub Seniora 

12.   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 2021 roku 

funkcjonowało 4 biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu i podlegające jej 3 

filie biblioteczne  zlokalizowane w Łączkach Brzeskich, Rzemieniu i Tuszymie. Od stycznia 

2021 roku biblioteka główna zmieniła swoją siedzibę i zajmuje "dolne" skrzydło budynku 

Żłobka "Psotna Andzia". 

Biblioteka realizowała swoją misję popularyzując czytelnictwo na terenie całej gminy. 

Do najważniejszych zadań zaliczyć można: 

 Zapewnienie dostępu do platformy Legimi, 

 Zapewnienie dostępu do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych- Akademica - 

programu Biblioteki Narodowej, 

 Zapewnienie dostępu do katalogu elektronicznego na stronie:SzukamKsiazki.pl, 

 Realizowanie programu Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,  

 Udział w projekcie Instytutu książki: Mała Książka Wielki Człowiek, 

 Wzięto udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, 

  Zorganizowano zajęcia wakacyjne z cyklu: „Podróże przez kontynenty z Maurycym  

i Miką”, 

 Zakończono realizację projektu Sieć na Kulturę . 

 

W 2021 roku z gminnej dotacji  zakupiono 1098 egzemplarzy książek za kwotę  

23 867, 26 zł oraz dostęp do platformy Legimi za kwotę 1295,00 zł. Z dotacji Ministra Kultury 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

2.0 na lata 2021- 2025 Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała 10 000,00 zł, za środki te 
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zakupiono 426 egzemplarzy książek literatury  dla dzieci i młodzieży, popularnonaukowej, 

regionalnej oraz beletrystycznej.  

 

Na dzień 1 stycznia 2021 księgozbiór wynosił 43091 woluminów, zaś na koniec  

2021 roku 44 292 woluminy. Biblioteka otrzymała wiele pozycji z literatury dla dzieci  

i młodzieży, literatury popularnonaukowej oraz powieści dla osób dorosłych w ramach 

innowacyjnego projektu dzielenia się książką "http://www.poczytajmi.pl". Dzięki tej 

inicjatywie czytelnicy zyskali mnóstwo tytułów do czytania. W 2021 roku GBP wzbogaciła 

swój księgozbiór  o 683 dary książkowe na łączną kwotę 5 776,6 zł. Są to do darowizny  

z  projektu “poczytajmi” oraz od czytelników i mieszkańców naszej gminy. Ubytkowano 1007 

woluminów. Liczba zakupionych książek na 100-u mieszkańców to 12,7. 

W maju 2021 roku GBP w Przecławiu przystąpiła do Konsorcjum Podkarpackiego, w ramach 

którego wykupiono dostęp do e-platformy czytelniczej i zakupiono 70 kodów o łącznej wartości 

1295,00 zł. 

Jest to obecnie największa baza  

e-booków i audiobooków w Polsce, 

oferuje ponad 60 000 tysięcy e-książek 

w różnych formatach. Legimi to 

tysiące bestsellerów i nowości: 

kryminałów, fantastyki i SF, powieści 

obyczajowych, romansów itp. do 

czytania za darmo na urządzeniach 

typu: komputer, tablet, 

smartfon.  Łączna liczba wypożyczeń 

e-książek wyniosła 967. 
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Na koniec 2020 roku zarejestrowanych było 1967 czytelników, (w tym 495 dłużników) którzy 

wypożyczyli łącznie 22 228 woluminy, zaś na koniec roku 2021 było 1572 czytelników,  

(w tym 64 dłużników) którzy wypożyczyli 21 855 woluminów. 

Spadek ilości czytelników wynika z powodu zmiany lokalu biblioteki w ciągu ostatnich lat.  

W roku 2018 uchwałą Rady Miejskiej przeniesiono bibliotekę do budynku dawnej szkoły 

podstawowej przy ul. Rynek 8, a już w 2020 r. zbiory biblioteczne mieściły się w Domu Seniora 

przy ul. Rynek 2, następnie w roku 2021 nastąpiła kolejna przeprowadzka do dolnego skrzydła 

budynku Żłobka „Psotna Andzia” ul. Rynek 8. 

Przeprowadzki, przeprowadzane remonty, inwentaryzacja zbiorów oraz wymiana regałów 

powodowały utrudniony dostęp czytelników do księgozbioru. Wszystkie ruchy związane  

z modernizacją biblioteki głównej zakup regałów  na kwotę 26 389,29 zł oraz stan zagrożenia 

epidemiologicznego, spowodowały zmniejszenie ilości wizyt w bibliotece, co przełożyło się na 

liczbę wypożyczonych książek. 

Dzięki wprowadzeniu do oferty biblioteki darmowych kodów do platformy LEGIMI, 

czytelnicy, którzy cenią sobie pracę z komputerem dostali możliwość spędzania wolnego czasu 

na czytaniu e-książek. Mają dostęp do szerokiej bazy publikacji, co znacząco podnosi ofertę 

biblioteki.  

267

405

181

81
58

217

157

106

195

453

178

88
62

264

153
115

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Do 5 lat 6-12 lat 13-15 lat 16-19 lat 20-24 lat 25-44 lat 45-60 lat Powyżej 60

lat

STRUKTURA CZYTELNIKÓW WG. WIEKU

2020 2021



RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2021 127 

 

 

 

Biblioteka nieustanie realizuje wydarzenia, które mają na celu zwiększenie czytelnictwa  

w naszej gminie wśród wszystkich grup wiekowych. Najciekawsze wydarzenia związane  

z promowaniem czytelnictwa to: 
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 Realizacja projektu Sieć na Kulturę pt: ”Kompetencje medialne”, z wykorzystaniem 

narzędzi Teams w formie on-line – 30 godzin, 6 uczestników. W wyniku którego 

otrzymano sprzęt komputerowy – 6 laptopów o łącznej wartości 10 974,00 zł. Celem 

projektu było podniesienie kwalifikacji techniczno – dydaktycznych pracowników 

biblioteki oraz kompetencji cyfrowych dzieci młodzieży. 

     

 Zajęcia wakacyjne z cyklu „Podróże przez 

kontynenty z Maurycym i Miką”.  

 Wystawa – twórczości osoba Stanisława Lema- 

613 zwiedzających. 

 Narodowe Czytanie- „Moralność Pani Dulskiej” – 

154 uczestników, zrealizowana we współpracy ze 

szkołami podstawowymi w Przecławiu  

i Łączkach Brzeskich. 

 Konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać  

z bajki”- realizowany we współpracy  

z Przedszkolem Samorządowym w Przecławiu. 

 Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego 

Czytania, we współpracy ze SP w Przecławiu 

zorganizowano warsztaty tematyczne. 

 Za pomocą platformy Genially.ly 

zorganizowano Quiz „Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”. 

 Dla najmłodszych użytkowników biblioteki zorganizowano warsztaty „Mikołaj czeka 

na pierniczki”. 

Podróże przez kontynenty z Maurycym i Miką 
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 Udział w projekcie Instytutu Książki „Mała 

Książka Wielki Człowiek”. 

 Noc Bibliotek – wieczorne zajęcia dla dzieci w 

bibliotekach. 

 Ferie w Bibliotece z cyklu „Olimpiada biblioteczna 

z książką w ręku”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.   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. 

W roku 2021 dzięki pozyskanym z Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu komputerowych 

stacji graficznych rozpoczęto przygotowania do powstania sali do zajęć grafiki komputerowej 

oraz zajęć  multimedialnych. Przez cały okres roku 2021 świetlice wiejskie, zarządzane przez 

Dom Kultury w Przecławiu, były wyłączone z użytkowania ze względu na pandemię 

koronawirusa oraz obostrzenia z tym związane. Ponadto w połowie roku w porozumieniu  

z dyrekcją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie oraz z władzami Gminy Przecław, 

przekazano pomieszczenia świetlicowe w Tuszymie na rzecz ZSP w Tuszymie  

z przeznaczeniem na rozbudowę i zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych.  

W 2021 roku Dom Kultury zrealizował następujące zadania: 

 kontynuacja stałych zajęć edukacji artystycznej oraz warsztatów głównie dla dzieci  

i młodzieży w zakresie: nauki gry na instrumentach, sztuki, plastyki, malarstwa, tańca 

nowoczesnego, zajęć ruchowo- tanecznych, 

 uruchomienie zajęć ruchowych dla osób dorosłych – zajęcia „Zdrowy kręgosłup” oraz 

fitness, 

 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, 

Noc Bibliotek 



RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA ROK 2021 130 

 

 wspieranie merytoryczno-technicznie Amatorskiego Ruchu Artystycznego 

(nagrywanie teledysków, udostępnianie zaplecza technicznego, wsparcie techniczne 

przedsięwzięć, promocja lokalna), 

 organizacja objazdowych wakacji – letnie zabawy animacyjne dla dzieci  

w miejscowościach Gminy Przecław, 

 organizacja zabaw 

Andrzejkowych – 

tematyczne zabawy 

animacyjne dla dzieci  

w miejscowościach 

Gminy Przecław,  

 współpraca z 

organizacjami pożytku 

publicznego z terenu 

Gminy Przecław w 

zakresie kultury i 

sztuki, w tym także 

sztuki ludowej. 

 

Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych, zorganizowanych w roku 2021 należą m.in.  

 koncert z cyklu „Podkarpackie sięga po Największych” zatytułowany „Lubię wracać – 

piosenki Zbigniewa Wodeckiego” – koncert, którego wykonawcami byli instruktorzy  

i uczestnicy zajęć DK Przecław oraz przyjaciele naszej instytucji. Zaplanowano 

wykonanie dwóch koncertów  z tym repertuarem, jednak olbrzymie zainteresowanie 

wydarzeniem sprawiło, że zwiększono liczbę koncertów do pięciu, za każdym razem 

zapełniając salę, 

 koncert z okazji Święta Niepodległości pt. „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” – 

wykonawcami byli: Młodzieżowa Orkiestra Gminy Przecław oraz soliści,  
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 spektakle teatralne „Tańcz mnie Cohen” Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie 

oraz „Tresowany mężczyzna” Ave Teatru, 

 koncert zespołu Mr Pollack „Dla Jacka”, 

 koncert plenerowy „Potupanka” z występami zespołów Redlin i Fokus, 

 Dożynki Gminne z konkursem Wieńca Dożynkowego oraz występem Zespołu 

Ludowego „Podkówka”. 

Liczba ważniejszych wydarzeń kulturalnych i ich uczestników w roku 2021 

w zestawieniu z rokiem 2020: 

Nazwa wydarzenia 

ROK 2020 ROK 2021 

Liczba 

wydarzeń 

Uczestnicy 

wydarzeń 

Liczba 

wydarzeń 

Uczestnicy 

wydarzeń 

Koncerty 6 1020 10 2100 

Konkursy/Przeglądy 6 160 3 135 

Wystawy/Kiermasze 6 150 3 578 

Warsztaty 7 97 2 15 

Spektakle 3 342 3 615 

Imprezy plenerowe 7 185 4 2950 

Inne wydarzenia 

(spotkania autorskie, 

pokazy, zabawy dla 

dzieci i dorosłych w sali, 

prelekcje, spotkania, 

wykłady) 

9 560 26 1895 

Ogółem: 44 2514 49 8288 

 

Warto podkreślić, że przez cały rok 2021 obowiązywały obostrzenia związane  

z pandemią Covid-19, które m.in. ograniczały liczbę publiczności na wydarzeniach 

kulturalnych w pomieszczeniach zamkniętych.  
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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.: 

- I miejsce-  Konkurs Plastyczny Anioł XXI w, 

- III miejsce- VI Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Przecławskiej 

Tercet, 

- II miejsce - XII Festiwal Kolęd i Pastorałek Miłkowice 2021, 

- III miejsce - VI Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek, 

- Wyróżnienie XIV Otwarty Konkurs Wokalny „MIKROFON”, 

- Finał 5. Jubileuszowego Festiwalu Piosenki Świątecznej i Zimowej Gdynia 2021r. 

 

Zespołami działającymi przy Domu Kultury są: 

- Zespół Ludowy „Podkówka”, 

- Młodzieżowa Orkiestra Gminy Przecław 

- Grupa Taneczna LUZIK młodsza 

- Grupa Taneczna LUZIK starsza. 

 

Dzięki współpracy z władzami Gminy Przecław w końcówce roku 2021 zostały zakupione 

instrumenty dla nowopowstającego zespołu ulicznych (marszowych) bębniarzy – street 

drummers. To zupełnie nowa formuła zespołu perkusyjnego, które są unikatowe w naszym 

kraju. Podobnych zespołów jest zaledwie kilka. Dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza 

Przecławia zakupione zostały instrumenty marszowe (multitomy, bębny basowe i werble), 

które wykorzystywane są przez zespół złożony głównie z uczestników zajęć perkusyjnych  

w Domu Kultury. Członkowie zespołu mają od 9 do 17 lat. 
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W roku 2021 nastąpiło nieznaczne zwiększenie zatrudnienia związane z podpisaniem umowy 

(1/2 etatu) ze specjalistą w dziedzinie akustyki i informatyki. W dalszym ciągu preferowane są 

nieetatowe formy zatrudnienia (współpracy) z instruktorami prowadzącymi zajęcia artystyczne, 

taneczne, ruchowe i rekreacyjne. 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. w Domu Kultury kształtowało się następująco: 

 

W ubiegłym roku złożonych zostało cztery wnioski o dofinansowanie działań z programów 

zewnętrznych, w tym. m.in. pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Dofinansowanie uzyskały dwa projekty: „Jeszcze bardziej na ludowo - 

rozwijamy Zespół "Podkówka" – zakup strojów dla zespołu „Podkówka” (dofinansowanie: 

26 000,00 zł, wartość projektu 33 525,00 zł) oraz „Podkarpackie sięga po największych "Lubię 

wracać..." Wodecki” – koncert z piosenkami Z. Wodeckiego (dofinansowanie: 20 000,00 zł, 

wartość projektu: 27 000,00 zł). Ponadto dwukrotnie pozyskane zostały środki w ramach 

współpracy promocyjnej z Województwem Podkarpackim dotyczące koncertów 

„Podkarpackie sięga po Największych” oraz „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” (łączna 

wartość współpracy: 43 000,00 zł).  
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Dom Kultury w Przecławiu-Liczba pracowników na dzień 31.12.2021 roku. 

2021 2020

Dom Kultury w Przecławiu – Zestawienie kosztów i przychodów za rok 2021  

w zestawieniu z rokiem 2020: 

 Nazwa kosztu/przychodu ROK 2020 ROK 2021 

 

 

 

Dotacja podmiotowa UM 

Przecław 
945 500,00 zł 1 062 000,00 zł 

Przychody z działalności 

gospodarczej 
7 287,00 zł 57 489,31 zł 
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FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI W CZASIE PANDEMII 

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed COVID-19 uczestników zajęć, widzów oraz 

pracowników Domu Kultury, w roku 2021 rozwinięto dotychczas funkcjonujące, a także 

wprowadzono szereg działań i procedur, mających na celu zapewnienie maksymalnego 

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Domu Kultury w Przecławiu.  

Dzięki temu w przypadku zajęć indywidulanych uniknięto odwołania lub zawieszenia zajęć 

oraz zmiany formuły na zdalną. Przez cały rok 2021 udało się utrzymać ciągłość takich zajęć. 

W przypadku zajęć grupowych zawieszenie ograniczyło się do dwóch miesięcy.  

Wprowadzone zostały procedury dezynfekcji oraz ograniczonego dostępu do budynku, w tym 

sal edukacji artystycznej. Do sal edukacji artystycznej mają dostęp tylko instruktorzy  

i uczniowie, rodzice i opiekunowie mogą poruszać się tylko w wyznaczonej strefie holu 

głównego budynku.   

 

Przychody 

Przychody z odpłatnych usług 

kult. 
44 797,50 zł 93 943,50 zł 

Dotacje Celowe (NCK) 0,00 zł 46 000,00 zł 

Pozostałe przychody 0,00 zł 7827,78 zł 

Ogółem przychody: 997 584,5 zł 1 267 260,59 zł 

Koszty 

Zużycie materiałów 156 598,82 zł 137 911,07 zł 

Usługi obce 63 927,55 zł 168 389,48 zł 

Wynagrodzenia 615 992,78 zł 693 403,45 zł 

Ubezpieczenie społeczne i inne 

świadczenia 
130 479,52 zł 152 193,79 zł 

Podatki i opłaty 11 245,64 zł 16 997,32 zł 

Amortyzacja 31 375,02 zł 79 954,48 zł 

Pozostałe koszty rodzajowe 7 003,51 zł 11 942,17 zł 

Ogółem koszty: 1 016 622,84 zł 1 260 791,76 zł 
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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 znacząco wpłynął na funkcjonowanie instytucji, głównie w zakresie 

organizowanych przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych, czego odzwierciedleniem jest 

mniejsza liczba bezpośrednich uczestników przy niemal identycznej liczbie organizowanych 

wydarzeń. W trakcie większości roku obowiązywały ograniczenia dotyczące liczby 

uczestników wydarzeń kulturalnych oraz liczby uczestników zajęć w przeliczniku na 

wykorzystywane powierzchnie. 

IV. KALENDARZ WYDARZEŃ 

 

 

 

 

 

Koncert Noworoczny w wykonaniu Orkiestry Dętej Dobrynin
- online

Uroczyste otwarcie Samorządowego Żłobka „Psotna Andzia” 
w Przecławiu

Dzień Sołtysa w gminie Przecław

Rozpoczęcie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021 
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81. rocznica zbrodni katyńskiej i 11. rocznica katastrofy 
smoleńskiej

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

100 lecie Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP 

Turniej o Puchar Burmistrza Przecławia zorganizowany 
przez LKS TEAM Przecław

Widowisko muzyczne PODKARPACKIE SIĘGA PO 
NAJWIĘKSZYCH "Lubię wracać..." w DK w Przecławiu

Powitanie lata pod hasłem „Zdrowo i bezpiecznie”
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Gminne Dożynki

Zlot Pojazdów MOTO LEGENDY PL

Upamiętnienie wybuchu II Wojny Światowej

Narodowe Czytanie w gminie Przecław

Dożynki Województwa Podkarpackiego w Ulanowie

Uroczyste odsłonięcie muralu upamiętniającego Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Patrona Szkoły Podstawowej w Tuszymie 
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Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego

Wizyta premiera RP Mateusza Morawieckiego

Wybitny uczeń 2021

Andrzejkowe Czary Mary w Gminie Przecław

Obchody Święta Niepodległości

Koncert “LATA 20-STE, LATA 30-STE” z okazji Święta 
Niepodległości
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PODSUMOWANIE 

 
 

Dziękuję za zapoznanie się z „Raportem o stanie gminy Przecław za rok 2021”.  

Sami Państwo widzicie, że był to rok wyjątkowy, pełen trudnych wyzwań, którym nasza mała 

społeczność musiała stawić czoła. Dziś, bogatsi o nowe doświadczenia mamy poczucie,  

że działając razem możemy dać radę nawet pandemii.  

 Mam nadzieję, że opracowany dokument w przejrzysty sposób przekazał najważniejsze 

informacje związane z funkcjonowaniem naszej gminy. Został on w całości przygotowany 

przez pracowników urzędu bez angażowania ekspertów z zewnątrz. Zachęcam do debaty  

i wspólnych rozmów na temat dalszego rozwoju naszej gminy. Dziękuję wszystkim Państwu: 

Radnym, Współpracownikom, Mieszkańcom za miniony rok 2021,  za udzielone uwagi, 

wsparcie,  informacje i napływające wnioski zgłaszane podczas wizyt w urzędzie. 

 

 

 

 

                                                                                   Burmistrz Przecławia 

                                                                                   (-)                                        

                                                                                    Renata Siembab 
                                                                                                 (Podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

Przecław 2022 r. 

I Gminny Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza

Uroczyste otwarcie inwestycji tj. przebudowy ul. Zielonej 
w Przecławiu, modernizacji hali sportowej przy Szkole 

Podstawowej w Przeclawiu i rozbudowy Szkoły Podstawowej 
w Łączkach Brzeskich. 


