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Wstęp 

 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Wójt 

gminy  co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport 

podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres opracowanego 

dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady 

gminy  i budżetu za rok 2018.  

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom gminy Gorzyce do 

zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się 

podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 
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I. Informacje  ogólne 

1. Uwarunkowania historyczne 

Ślady osadnictwa na terenach obecnej gminy Gorzyce sięgają najstarszych kultur 

funkcjonujących na ziemiach polskich. W okresie wpływów rzymskich obszar między Wisłą  

i Sanem zamieszkiwała ludność należąca do tzw. kultury przeworskiej. 

Pierwsza wzmianka w dokumentach na temat miejscowości obecnej gminy Gorzyce pochodzi 

z 1191 r. i dotyczy Sokolnik. Wieś ta wymieniona jest wśród dóbr stanowiących uposażenie 

kościoła św. Marii w Sandomierzu. Po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 r., ziemie te 

znalazły się w obszarze Dzielnicy Senioralnej, z której 1148 zostały wydzielone jako Księstwo 

Sandomierskie Parafia Gorzyce posiadała prawo pobierania cła, które płacili kupcy udający się 

traktem z Sandomierza na Ruś. Najazd szwedzki przyniósł działania wojenne na terenie 

obecnej gminy Gorzyce. 30 marca 1656 r. wojska szwedzkie, osaczone przez oddziały polskie  

i litewskie założyły obóz w widłach Wisły i Sanu, między Gorzycami i Zalesiem. Po kilku dniach 

walk oddziały króla Karola Gustawa zdołały wyrwać się z okrążenia. Rok później, w lutym 1657, 

ta sama okolica została spustoszona przez sojusznika Szwedów, księcia Siedmiogrodu 

Rakoczego. W wyniku pierwszego rozbioru Polski (1772 r.) obszar obecnej gminy Gorzyce 

dostał się pod panowanie austriackie. 

Podczas wojny 1809 r. na terenie Gorzyc i Wrzaw rozegrała się bitwa pomiędzy wojskami 

Księstwa Warszawskiego pod dowództwem ks. Józefa Poniatowskiego i korpusem austriackim 

W wyniku reformy administracyjnej z 1855 r. teren gminy wszedł w skład powiatu a następnie 

starostwa (1867 r.) tarnobrzeskiego. W czasie pierwszej wojny światowej miało tu miejsce 

kilkakrotne przejście frontu rosyjsko - austriackiego (1914 - 1915). 

W okresie międzywojennym w ramach budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego powstała 

w Gorzycach prywatna fabryka, której właścicielami byli inżynierowie z Warszawy z zakładów 

firmy Lillpop - Ram - Lovoenstein, Erazm Mieszczański i Tadeusz Jaroszewski. Fabryka 

produkowała małe odlewy ze stopów aluminium dla przemysłu lotniczego (m.in. piasty kół do 

samolotów "Łoś"). 



 

  

 Gmina Gorzyce, 39-432 Gorzyce ul. Sandomierska 75  
   

Strona | 6 

W latach powojennych obszary dzisiejszej gminy  znajdowały się w granicach 

administracyjnych województwa rzeszowskiego, a siedzibą władz gminnych był Trześń. Gmina 

była podzielona na 9 gromad: Furmany, Gorzyce, Koćmierzów, Motycze Poduchowne, 

Sokolniki, Trześń, Wielowieś, Zalesie Gorzyckie, Wrzawy. Fabryka metalurgiczna pod nazwą 

Zakłady Metalurgiczne Gorzyce, została wchłonięta przez Państwowe Zakłady Lotnicze w 

Warszawie. Zmiana siedziby gminy z Trześni na Gorzyce nastąpiła w 1972. W roku 1976 

Wielowieś została włączona w granice miasta Tarnobrzega. Od 1975 r. gmina pozostawała w 

granicach województwa tarnobrzeskiego, od 1 stycznia 1999 r. podkarpackiego. W wyniku 

prywatyzacji w 2001 r. WSK PZL stała się firmą Federal-Mogul Sp. z o.o. 

Dzięki bogatemu dziedzictwu historycznemu gmina posiada niekwestionowany potencjał 

miejsca do podejmowania projektów zarówno  kulturalnych jak i gospodarczych  

Gmina Gorzyce posiada bardzo interesujące dziedzictwo kulturowe, które może być osnową 

budowania projektów turystycznych z pobliskim dynamicznie rozwijającym turystykę 

Sandomierzem i  może być dobrą podstawą projektów partnerskich. 

Powiązanie Gorzyc  z historią pierwszego  i najbardziej znanego polskiego klastra 

przemysłowego jakim był Centralny Okręg Przemysłowy stanowi ważny potencjał tego miejsca 

i pozwala pod względem merytorycznym podejmować rozleglejsze partnerstwa z Stalową 

Wolą, Tarnobrzegiem oraz pobliskimi gminami. 

2. Położenie geograficzne 

Gmina Gorzyce jest zlokalizowana w powiecie tarnobrzeskim w północno-zachodniej części 

województwa podkarpackiego, na prawym brzegu rzeki Wisły. Pod względem 

administracyjnym lokalizację można dodatkowo doprecyzować w centralnej części subregionu 

tarnobrzeskiego. Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 8 sołectw 

będących jednostkami pomocniczymi  w rozumieniu art.5 ustawy o samorządzie gminnym  

z dnia 8 marca 1990 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Federal-Mogul
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Rysunek 1   Kontur gminy Gorzyce na tle subregionu 

 

Źródło: Mapy Google 

 

Gmina Gorzyce. graniczy bezpośrednio z 6 gminami (4 w województwie podkarpackim   

i 2 przez Wisłę w województwie świętokrzyskim). 

Gmina od wschodu graniczy z gminą Zaleszany, od południa z gminą Grębów, od zachodu 

z Tarnobrzegiem i Sandomierzem, od północy z Gminami Radomyśl n/Sanem i Dwikozami. 

Granice Gminy przeważnie mają charakter naturalny. Północno-zachodnią granicę stanowi 

rzeka Wisła,  północno-wschodnią rzeka San. Od południa granica biegnie wzdłuż linii 

kolejowej relacji Sandomierz – Kielce. Administracja gminna składa się z Osiedla Gorzyce 

mającego charakter miejski ze względu na infrastrukturę i zabudowę oraz 8 sołectw różnej 

wielkości. 

Powierzchnia Gminy wynosi 69 km 2 natomiast liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018 

roku  wynosiła 13 201 osób. 

Gmina Gorzyce administracyjnie znajduje się na terenie powiatu tarnobrzeskiego. 
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II. Dokumenty strategiczne i programy 

 

W gminie Gorzyce w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2014-2020, 

 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce, 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2015-2020, 

 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gorzyce na lata 2017-

2021. 

 

1. Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2014-2020 

 

W ujęciu syntetycznym wizja rozwoju gminy Gorzyce opisana w Strategii Rozwoju Gminy 

wyraża się następująco: oczekiwanym stanem do osiągnięcia w ramach Strategii jest 

zintegrowana wspólnota lokalna Gminy Gorzyce posiadająca dobre warunki życia wynikające 

z optymalnej infrastruktury, dostępności miejsc pracy oraz przyjaznego otoczenia 

wynikającego z troski o przyrodę i lokalne dziedzictwo kulturowe.  

Cele strategiczne to zamierzenia z długim horyzontem czasowym, wynikające z wizji 

rozwoju, które wskazują pożądany kierunek działania podmiotów życia społecznego  

i gospodarczego gminy. Sformułowane z zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego cele 

strategiczne dla Gminy Gorzyce  w perspektywie roku 2020 są następujące: 

1. Zapewnienie mieszkańcom gminy Gorzyce dobrych warunków życia z racjonalnym 

wykorzystaniem zasobów oraz poszanowaniem środowiska naturalnego. 

2. Stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy, rewitalizacja oraz wykorzystanie 

możliwości wynikających ze współpracy w ramach obszaru funkcjonalnego. 
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3. Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy poprzez poprawę standardu usług 

publicznych, rewitalizację  oraz włączenie społeczne. W 2018 r. nie stwierdzono potrzeby 

ewaluacji, bądź aktualizacji przyjętej Strategii.  

Na koniec 2018 r. zanotowano osiągnięcie stopnia realizacji całej strategii na poziomie 

ponad 53%, co biorąc pod uwagę połowę okresu przewidzianego na wdrożenie strategii, jest 

dużym osiągnięciem i wskazuje zarówno na realizm planowania jak i konsekwentne wdrażanie 

uzgodnionych i przejętych przez Radę gminy założeń rozwojowych. 

2. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok 

Zgodnie z Rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Gmina Gorzyce w 2018 roku 

udzieliła dotacji 13 organizacjom pozarządowym zawierając z nimi 13 umów. Organizacje 

pozarządowe realizując zlecone zadania publiczne kierowały je zarówno do dzieci i młodzieży, 

osób dorosłych, jak i do osób bezdomnych. Najwięcej środków finansowych tj. 341 500,00 

złotych zostało przyznanych 10 organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych 

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Z organizacjami tymi Gmina Gorzyce 

podpisała 10 umów. Organizacje pozarządowe na realizacje zadań publicznych z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w pełni wykorzystały przekazane im środków. 

Gmina Gorzyce w 2018 roku udzieliła 1 organizacji pozarządowej dotacji na realizację zadań 

z zakresu pomocy społecznej. Dotacja w wysokości 95 000,00 złotych została przekazana na 

realizację zadania związanego z zapewnieniem schronienia wraz z wyżywieniem dla 

bezdomnych kobiet z terenu Gminy Gorzyce. Dotacja ta została wykorzystana w 100% przez 

organizację pozarządową. 

Na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przekazano 65 000,00 złotych. 

Środki te otrzymało 2 organizacje pozarządowe, z którymi podpisano 2 umowy. Na realizację 

zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym organizacje 

pozarządowe wykorzystały w 2018 roku 64 999,55 złotych. Z przyznanych na ten cel środków 

dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 0,45 złotych. 
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Procentowy podział dotacji przekazanych przez Gminę Gorzyce w ramach otwartych 

konkursów ofert w roku 2018 

 

 

 

3. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce 

 

W Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Gorzyce w 2018 r. zdefiniowano  

i scharakteryzowano 7 projektów podstawowych, czyli takich, bez których realizacja celów 

dokumentu nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej 

sytuacji, tj.: 

 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa 

Sandomierskiego i Gorzyc, 

 Poprawa sfery przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej na terenach  

i w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Gorzycach, 

 Pobudzenie mieszkańców do aktywności społecznej i uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych 

 Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE 

 Budowa infrastruktury dydaktycznej, obiektu służącego wzmacnianiu sprawności 

fizycznej uczniów 

19%

13%

68%

POMOC SPOŁECZNA

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
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 Integracja społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej na rewitalizowanych obszarach 

gmin Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 Zadbaj o swoją przyszłość – zwiększ szanse na zatrudnienie. 

 

4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

 

Głównym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Gorzyce jest redukcja emisji 

gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  

i redukcja zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej  

w stosunku do roku bazowego – 2014.  

 

Strategicznym celem planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce jest wskazanie 

możliwości redukcji niskiej emisji do 2020 roku na obszarze Gminy. Za rok bazowy przyjęto 

emisję z 2014 roku. Przyjęcie 2014 roku za bazowy wynikało z możliwości pozyskania 

wiarygodnych informacji, szczególnie od mieszkańców i przedsiębiorców. 

Realizacja celu głównego będzie możliwa dzięki realizacji następujących celów 

szczegółowych: 

 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej, 

 zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

 ograniczenie emisji CO2, 

 kształtowanie postaw właściwych do osiągnięcia celów wśród mieszkańców Gminy, 

a szczególnie wśród dzieci i młodzieży.  

 

W wyniku realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Gorzyce nastąpi 

zmniejszenie zużycia energii finalnej z 1 751 887 GJ do 1 723 241, GJ, przy jednoczesnym 

wzroście udziału energii ze źródeł odnawialnych z 1,9% w 2014 roku do około 3,7% w 2020 

roku. Podejmowane działania przyczynią się także do redukcji emisji CO2 o 3,6% w stosunku 

do 2014 roku. 

 Te stosunkowo niskie wskaźniki wynikają z lokalizacji na terenie Gminy Gorzyce 

następujących zakładów: Federal Mogul S.A., Alumetal Gorzyce Sp. z o.o. oraz Wytwórnia Mas 

Bitumicznych „SKANSKA”.  Zakłady te po modernizacji stosują nowoczesne technologie  
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w produkcji oraz urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń. Gdyby je pominąć  

w prowadzonych obliczeniach w wyniku realizacji Planu nastąpi zmniejszenie zużycia energii 

finalnej z 510 479 GJ do 484 537 GJ (o 5,1%), przy jednoczesnym wzroście udziału energii  

ze źródeł odnawialnych z 6,4% w 2014 roku do około 13,2% w 2020 roku. Podejmowane 

działania przyczynią się także do redukcji emisji CO2 o 18,0% w stosunku do 2014 roku. 

 

Zaplanowane w PGN inwestycje charakteryzują się długim cyklem inwestycyjnym, stąd też 

zaawansowanie realizacji redukcji emisji CO2 na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło około 1%. 

5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii określa cele i zadania wynikające z uwarunkowań społecznych 

Gminy. Połączenie w tym Programie zadań z zakresu problematyki alkoholowej i narkomanii 

pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału społecznego i zasobów materialnych Gminy.  

Podstawowe cele programu to: 

1) podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń wynikających  

z alkoholizmu i narkomanii, w tym szczególnie wśród dzieci i młodzieży; 

2) pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych osobom uzależnionym oraz 

członkom ich rodzin; 

3) tworzenie szerokiej bazy społecznej dla działań profilaktycznych poprzez współpracę 

w tym zakresie z osobami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi 

na terenie Gminy; 

4) rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych - pomoc dla rodzin i osób 

dotkniętych problemem alkoholizmu lub narkomanii, w tym organizowanie opieki  

i wychowania dla dzieci; 

5) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

6) wspieranie zadań związanych z formą spędzania wolnego czasu i propagowanie 

zdrowego stylu życia wolnego od nałogów przez dzieci, młodzież i dorosłych. 

Program ma spójne elementy z Gminnym Programem Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy  na lata 2016-2020 oraz Strategią Rozwiązywania Problemów 
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Społecznych Gminy Gorzyce na lata 2017-2021, w tym z konkretnymi działaniami 

podejmowanymi przez Gminę w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych.  

1. Prowadzenie  programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu 

Gminy. 

2. Organizowanie i udzielanie pomocy w nauce dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych 

nadużywaniem alkoholu lub narkomanią. 

3. Prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach, którego zadaniem jest: 

1) udzielanie porad dla osób i rodzin z problemem uzależnień; 

2) informowanie o objawach i skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz  

o możliwościach leczenia; 

3) motywowanie do leczenia osoby uzależnionej; 

4) informowanie o czynnościach jakie należy podejmować gdy w rodzinie występuje  

przemoc – współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do  Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie; 

5) interwencja  kryzysowa dla rodzin osób uzależnionych. 

4. Prowadzenie  świetlicy w Gorzycach, a w tym  zapewnienie dla dzieci z rodzin 

potrzebujących wsparcia: 

1) opieki i wychowania; 

2) pomocy w nauce; 

3) organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, itp. 

5. Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej jako alternatywnej formy 

spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych: 

1) organizowanie dodatkowych zajęć sportowych, a szczególnie nauki pływania, 

lekkiej atletyki, itp.; 

2) organizowanie kampanii profilaktycznych; 

3) promocja imprez bezalkoholowych, kulturalnych oraz zdrowego stylu życia; 

4) organizowanie koncertów, przedstawień jako promocja zabawy bez środków  

psychoaktywnych; 

5) organizowanie imprez okolicznościowych, np. Dzień Dziecka, Mikołaj, itp. 
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6. Organizowanie wypoczynku, w szczególności dla dzieci i młodzieży z rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym 

zagrożonych nadużywaniem alkoholu i narkomanią. 

7. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.  

 

W zakresie realizacji zadań określonych w niniejszym Programie Gmina, a w szczególności 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje z: Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Gorzycach i Zespołem Interdyscyplinarnym do  Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie; Policją; Parafiami Kościoła Katolickiego i innymi związkami 

wyznaniowymi; Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu; 

szkołami i przedszkolami funkcjonującymi na terenie Gminy; Gminnym Ośrodkiem Kultury w 

Gorzycach; Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gorzycach; Wojewódzkim Ośrodkiem 

Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli; towarzyszeniami, 

klubami abstynenta i innymi podmiotami, które w swych zadaniach statutowych mają cele 

dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkomanii. 

1. Zadania GKRPA: 

1) inicjowanie i koordynowanie udzielania pomocy osobom uzależnionym od alkoholu 

i narkomanii oraz ich rodzinom; 

2) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych; 

3) prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania 

napojów alkoholowych; 

4) przygotowywanie i składanie wniosków do sądu  o kierowanie osób uzależnionych 

od alkoholu na leczenie do poradni odwykowych; 

5) udzielanie pomocy  informacyjnej rodzinom, w których  występuje problem 

alkoholowy; 

6) prowadzenie stałego monitoringu problemów alkoholowych w Gminie. 

Zadania Programu finansowane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów  

alkoholowych i obejmują: 

1) wydatki związane z pracami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

2) wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  

i związanych z nim grup roboczych; 

3) wydatki na organizację  i realizację zadań Programu; 
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4) zakupy: 

a) usług na realizację zadań Programu, 

b) materiałów informacyjno-edukacyjnych, 

c) materiałów do prowadzenia zajęć związanych z profilaktyką (np. art. plastyczne), 

d) nagród, pucharów, itp. 

5) zlecanie  zadań  publicznych  na  zasadach  określonych   w   ustawie  z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817  

z późn. zm.). 

Na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przekazano 65 000,00 

złotych. Środki te otrzymało 2 organizacje pozarządowe, z którymi podpisano 2 umowy.  

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

organizacje pozarządowe wykorzystały w 2018 roku 64 999,55 złotych. Zrealizowane zadania 

to: 

1.  Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie 

„Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym: 

1) zapewnienie: 

a) opieki i wychowania,  

       b) pomocy w nauce,  

c) zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju 

zainteresowań; 

2) zorganizowanie imprez upominkowych z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej 

Gminy. 

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie” 

w Gorzycach. 

2. Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich 

rodzin, w tym: 

- prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach (co najmniej raz w tygodniu), 

w tym:  dyżury psychologa (co najmniej raz w tygodniu) i udzielanie podstawowej 

pomocy psychologicznej,  

- prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych. 
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Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie na rzecz integracji społecznej „Wokół Nas”  

w Gorzycach. 

 

Ponadto w zakresie organizacji  imprez, wypoczynku lub tworzenia dodatkowych form 

spędzania wolego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych zostało zrealizowane zdania pn. 

„Umiem pływać-jestem bezpieczny 2018”  dla uczniów III klasy szkół podstawowych z gminy 

Gorzyce. W okresie realizacji projektu przeprowadzonych zostało łącznie 220 godzin zajęć (po 

20 godzin zajęć dla każdej z 11 utworzonych grup liczących do 15 uczniów) w okresie od 

12 lutego 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. 

Wartość projektu to: 59.866,00 zł  z tego uzyskane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu  

i Turystyki w wysokości 25.000,00 zł (41,8%). 

W 2018 r. w Gminie Gorzyce wydano 43 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży. 

Nikomu nie cofnięto zezwoleń. Wygaszono 20 zezwoleń z powodu  likwidacji punktu 

sprzedaży. Do urzędu gminy wpłynęły 4 wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia 

odwykowego i wobec tych osób GKRPA wystąpiła do sądu z wnioskiem o podjęcie leczenia 

odwykowego. W 2018 r. wpływy z tytułu rocznych opłata za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – 249 406,12 zł. 

6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gorzyce na lata 2017-

2021 

Strategia została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/254/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 maja 

2017r. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych to dokument przedstawiający koncepcję 

działań zmierzających do racjonalizacji lokalnej polityki społecznej, szczególnie w aspekcie 

rozpoznawania zagrożeń społecznych, ich profilaktyki i minimalizowania negatywnych 

skutków występujących problemów społecznych. Strategia stanowi podstawę do realizacji 

stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych w obliczu zagrożeń dla prawidłowego 

funkcjonowania lokalnej społeczności. 
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III. Jednostki pomocnicze Gminy 

 

Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa. Na terenie Gminy Gorzyce funkcjonuje 

dziewięć jednostek pomocniczych:  

1. osiem sołectw: 

1) Furmany 

2) Gorzyce 

3) Motycze Poduchowne 

4) Orliska  

5) Sokolniki 

6) Trześń 

7) Wrzawy 

8) Zalesie Gorzyckie 

2.  oraz osiedle Gorzyce. 

Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt.  

Rada nadzoruje działalność sołectwa, ustala budżet i plan jego realizacji. Organami 

uchwałodawczymi w przypadku sołectw są zebrania wiejskie, natomiast osiedla-zebranie 

mieszkańców. Organy wykonawcze jednostek pomocniczych wyłaniane są w wyborach 

powszechnych spośród mieszkańców danej jednostki. Organem wykonawczym w sołectwach 

są sołtysi, na osiedlu jest to przewodniczący zarządu osiedla. Działalność sołtysa wspiera rada 

sołecka, natomiast przewodniczącego zarządu osiedla-zarząd osiedla. Rada sołecka i zarząd 

osiedla, podobnie jak organy wykonawcze wybierane są w wyborach powszechnych. 

Każda jednostka pomocnicza posiada uchwalony przez Radę Gminy odrębny statut, 

który reguluje zadania i kompetencje sołectwa, zasady działania organów sołectwa, 

gospodarkę finansową oraz tryb wyborów i odwołania organów sołectwa. 
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Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach pomocniczych przedstawiona jest na 

wykresie poniżej: 

 

Powierzchnia jednostek pomocniczych przedstawia się jak na wykresie poniżej: 

 

Gorzyce sołectwo; 

2081; 16%

Gorzyce osiedle; 

4556; 34%

Furmany; 745; 

6%

Orliska; 238; 2%

Sokolniki; 1893; 

14%

Motycze 

Poduchowne; 330; 

2%

Trześń; 1547; 

12%

Wrzawy; 1612; 

12%

Zalesie Gorzyckie; 

200; 2%

Liczba mieszkańców jednostek pomocniczych i ich 
udział procentowy w ogólnej liczbie mieszkańców 

gminy

Furmany; 

411,7919; 6% Gorzyce 

sołectwo+osiedl

e; 968,4324; 

14%

Motycze 

Poduchowne; 

282,8572; 4%

Sokolniki; 

1913,8713; 28%
Trześń; 

989,4087; 15%

Wrzawy; 

1593,3179; 23%

Zalesie 

Gorzyckie; 

298,269; 4%

Orliska; 

432,3044; 6%

Powierzchnia jednostek pomocniczych i jej udział 
w ogólnej powierzchni Gminy
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IV. Realizacja uchwał Rady Gminy 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań 

wójta, jako organu wykonawczego gminy, należy miedzy innymi wykonywanie uchwał 

podjętych przez radę gminy. Wójt Gminy Gorzyce stosownie do obowiązków nałożonych na 

niego przepisami ustawy realizował uchwały rady gminy w 2018 r. w sposób przez nie 

określony. 

W 2018 r. Rada Gminy Gorzyce obradowała na 15 sesjach zwyczajnych oraz jednej sesji 

uroczystej. Rada Gminy Gorzyce podjęła 88 uchwał. 

Wśród podjętych przez Radę Gminy Gorzyce większość dotyczyła: 

1) spraw finansowych,  

2) gospodarowania mieniem,  

3) zagospodarowania przestrzennego, 

4) pomocy społecznej.  

 

Podejmowanie innych uchwał wynikało m. in. z Kodeksu wyborczego, ustawy  

o systemie oświaty, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach. 

 

Uchwały podjęte przez Radę Gminy na podstawie art. 90 ust. 1 i 2 ustawy  

o samorządzie gminnym zostały przekazane przez Wójta Gminy, w terminie 7 dni od podjęcia, 

organom nadzoru, czyli Wojewodzie Podkarpackiemu w zakresie zgodności z prawem oraz 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie-w zakresie spraw finansowych. Żadna  

z uchwał, które podjęto w 2018 r. nie została unieważniona w całości w trybie rozstrzygnięcia 

nadzorczego. Nie zaszła również konieczność wydawania przez organ nadzoru zarządzeń 

zastępczych w trybie art. 98a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym. 

 

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2018 r. zgodnie z art. 7 zostały 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast uchwały będące aktami prawa 

miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

Szczegółowy wykaz uchwał zawiera poniższa tabela: 
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L
p. 

Numer uchwały 
i data podjęcia 

W sprawie 

1.  XLIX/315/18 
26 stycznia 2018 r. 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na 
okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 

2.  XLIX/316/18 
26 stycznia 2018 r. 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce  

3.  XLIX/317/18 
26 stycznia 2018 r. 

zmian budżetu Gminy na 2018 rok 

4.  L/318/18 
28 lutego 2018 r. 

zmian budżetu Gminy na 2018 rok 

5.  L/319/18 
28 lutego 2018 r. 

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

6.  L/320/18 
28 lutego 2018 r. 

przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 
lata 2018-2020” 

7.  L/321/18 
28 lutego 2018 r. 

uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce 

8.  L/322/18 
28 lutego 2018 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  
w drodze przetargowej 

9.  L/323/18 
28 lutego 2018 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego  
w drodze przetargowej 

10.  L/324/18 
28 lutego 2018 r. 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na 
okres kolejnych 5 lat w trybie beprzetargowym 

11.  L/325/18 
28 lutego 2018 r. 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  
z mieszkańcami Gminy Gorzyce 

12.  L/326/18 
28 lutego 2018 r. 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 

13.  L/327/18 
28 lutego 2018 r. 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Gorzyce 

14.  LI/328/18 
23 marca 2018 r. 

podziału Gminy gorzyce na okręgi wyborcze, ustalenia 
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w 
każdym okręgu wyborczym 

15.  LI/329/18 
23 marca 2018 r. 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na 
okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 

16.  LI/330/18 
23 marca 2018 r. 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na 
okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 

17.  LI/331/18 
23 marca 2018 r. 

zmian budżetu Gminy na 2018 rok 

18.  LI/332/18 
23 marca 2018 r. 

zmieniająca uchwałe w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2037 

19.  LII/333/18 
23 kwietnia 2018 r. 

zmian budżetu Gminy na 2018 rok 
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20.  LII/334/18 
23 kwietnia 2018 r. 

uchwalenia zmiany Nr 1/2016 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Sokolniki I” i 
„Sokolniki II” gmina Gorzyce 

21.  LII/335/18 
23 kwietnia 2018 r. 

podziału Gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych 

22.  LII/336/18 
23 kwietnia 2018 r. 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na 
okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 

23.  LII/337/18 
23 kwietnia 2018 r. 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na 
okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 

24.  LIII/338/18 
30 maja 2018 r. 

nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce” 

25.  LIII/339/18 
30 maja 2018 r. 

rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki 
organizacyjnej-dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Jana Pawła II w Gorzycach 

26.  LIII/340/18 
30 maja 2018 r. 

zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2018 rok 

27.  LIII/341/18 
30 maja 2018 r. 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na 
okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 

28.  LIII/342/18 
30 maja 2018 r. 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej 
nieruchomości położonej w miejscowości Motycze 
Poduchowne 

29.  LIII/343/18 
30 maja 2018 r. 

nadania nazwy Cicha ulicy położonej w środkowej części 
miejscowości Trześń, Gmina Gorzyce 

30.  LIII/344/18 
30 maja 2018 r. 

zaciągnięcia w 2018 r. kredytu długoterminowego 

31.  LIII/345/18 
30 maja 2018 r. 

zmian budżetu Gminy na 2018 rok 

32.  LIII/346/18 
30 maja 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2037 

33.  LIII/347/18 
30 maja 2018 r. 

uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, 
Finansów, Rozwoju i Promocji 

34.  LIV/348/18 
28 czerwca 2018 r. 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 

35.  LIV/349/18 
28 czerwca 2018 r. 

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2017 rok 

36.  LIV/350/18 
28 czerwca 2018 r. 

upoważenia do załatwiania indywidualnych spraw z 
zakresu administracji publicznej 

37.  LIV/351/18 
28 czerwca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę nr LI/328/18 Rady Gminy Gorzyce z 
dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy 
Gorzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym 
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38.  LIV/352/18 
28 czerwca 2018 r. 

przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego 

39.  LIV/353/18 
28 czerwca 2018 r. 

zmian budżetu Gminy na 2018 rok 

40.  LIII/354/18 
28 czerwca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2037 

41.  LV/355/18 
9 lipca 2018 r. 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

42.  LV/356/18 
9 lipca 201/8 r. 

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub 
na czas nieoznaczony 

43.  LV/357/18 
9 lipca 2018 r. 

zmian budżetu Gminy na 2018 rok 

44.  LVI/358/18 
30 lipca 2018 r. 

zasad usytuowania na terenie Gminy Gorzyce miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

45.  LVI/359/18 
30 lipca 2018 r. 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaz napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Gorzyce 

46.  LVI/360/18 
30 lipca 2018 r. 

rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki 
organizacyjnej-kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gorzycach 

47.  LVI/361/18 
30 lipca 2018 r. 

zmian budżetu Gminy na 2018 rok 

48.  LVI/362/18 
30 lipca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wileloletniej Prognozy 
finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2037 

49.  LVI/363/18 
30 lipca 2018 r. 

zmian w podziale Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

50.  LVII/364/18 
17 sierpnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę nr LII/335/18 Rady Gminy Gorzyce 
z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy 
Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych 

51.  LVII/365/18 
17 sierpnia 2018 r. 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej 
nieruchomości położonej w miejscowości Furmany 

52.  LVII/366/18 
17 sierpnia 2018 r. 

zmian budżetu Gminy na 2018 rok 

53.  LVIII/367/18 
12 września 2018 r. 

uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy 
Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2019 rok 

54.  LVIII/368/18 
12 września 2018 r. 

przyjęcia Strategii zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru 
Funkcjonalnego na lata 2014-2020 
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55.  LVIII/369/18 
12 września 2018 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu 
wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, nowej 
Dęby, Baranowa Sandomierskiego  
i Gorzyc” 

56.  LVIII/370/18 
12 września 2018 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu 
na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym 

57.  LVIII/371/18 
12 września 2018 r. 

zmian budżetu Gminy na 2018 rok 

58.  LIX/372/18 
28 września 2018 r. 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Gorzyce 

59.  LIX/373/18 
28 września 2018 r. 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych o właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

60.  LIX/374/18 
28 września 2018 r. 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na 
okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 

61.  LIX/375/18 
28 września 2018 r. 

Statutu Gminy Gorzyce 

62.  LIX/376/18 
28 września 2018 r. 

określenia szczegółowych zasad wykonywania 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

63.  LIX/377/18 
28 września 2018 r. 

zmian budżetu Gminy na 2018 rok 

64.  LIX/378/18 
28 września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2037 

65.  LX/379/18 
17 października 2018 r. 

rozpatrzenia skargi na działalność kieronika jednostki 
organizacyjnej-kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gorzycach 

66.  LX/380/18 
17 października 2018 r. 

zmian budżetu Gminy na 2018 rok 

67.  I/1/18 
19 listopada 2018 r. 

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce 

68.  I/2/18 
19 listopada 2018 r. 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gorzyce 

69.  I/3/18 
19 listopada 2018 r. 

ustalenia składu osobowego i ilościowego stałych 
komisji Rady Gminy Gorzyce 

70.  II/4/18 
26 listopada 2018 r. 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 

71.  II/5/18 
26 listopada 2018 r. 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gorzyce 

72.  II/6/18 
26 listopada 2018 r. 

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze 
Gminy Gorzyce w 2019 roku 
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73.  II/7/18 
26 listopada 2018 r. 

określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych 

74.  II/8/18 
26 listopada 2018 r. 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego centrum gminnego 
w Gorzycach 

75.  II/9/18 
26 listopada 2018 r. 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza 
parafialnego w Trześni 

76.  II/10/18 
26 listopada 2018 r. 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru w 
miejscowości Motycze Poduchowne, pomiędzy drogą 
krajową Nr 77 Lipnik-Przemyśl i osiedlem Przybyłów w 
Gorzycach 

77.  II/11/18 
26 listopada 2018 r. 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej  
nieruchomości położonej w miejscowości Zalesie 
Gorzyckie 

78.  II/12/18 
26 listopada 2018 r. 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej 
nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy 

79.  II/13/18 
26 listopada 2018 r. 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na 
okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 

80.  II/14/18 
26 listopada 2018 r. 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na 
okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym 

81.  II/15/18 
26 listopada 2018 r. 

zmian budżetu Gminy na 2018 rok 

82.  III/16/18 
19 grudnia 2018 r. 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 
do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w 
formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

83.  III/17/18 
19 grudnia 2018 r. 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiana w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023 

84.  III/18/18 
19 grudnia 2018 r. 

ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 201-2023 

85.  III/19/18 
19 grudnia 2018 r. 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na 
okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 

86.  III/20/18 
19 grudnia 2018 r. 

przekazania w użytkowanie Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej w Gorzycach sieci kanalizacyjnych i 
wodociągowych wraz ze wszystkimi urządzeniami, 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
instalacji fotowoltaicznych przy budynkach stacji 
uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, 
stanowiących własność Gminy Gorzyce 
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87.  III/21/18 
19 grudnia 2018 r. 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty 

88.  III/22/18 
19 grudnia 2018 r. 

zmian budżetu Gminy na 2018 rok 
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V. Finanse gminy  

1. Wykonanie budżetu gminy za 2018 r.  

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków 

oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Kluczowe informacje o stanie finansów jednostki 

zawiera uchwała budżetowa, która  w myśl art.211 u.f.p.  oraz art. 51 u.s.g. stanowi podstawę 

gospodarki finansowej gminy. (art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 

Zmiany budżetu, tj. planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy 

Gorzyce w 2018 roku przedstawiają się następująco: Uchwała Budżetowa Gminy Gorzyce  

Nr XLVIII/313/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Rada Gminy w Gorzycach uchwaliła budżet na 

2018 r. w wysokości:  

 Dochody 54 225 615,73 zł;  

 Wydatki 64 282 215,73 zł;  

 Przychody 10 472 000,00 zł;  

 Rozchody 415 400,00 zł;  

W trakcie roku w budżecie wprowadzono Uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami 

Wójta zmiany, które spowodowały, że plan budżetu na koniec roku wyniósł:  

I. Realizacja budżetu  w 2018 r. 

 Plan po zmianach 

na dzień 31.12.2018 

Wykonanie 2018 % wyk. 

Dochody ogółem 57 814 727,55 53 771 376,23 93,00 

Wydatki ogółem  68 016 579,75 62 233 902,44 91,50 

Nadwyżka /Deficyt -10 201 852,20 -8 462 526,21  

Przychody 10 702 323,20 10 472 000,00  

Rozchody 415 400,00 415 400,00  
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II. Realizacja dochodów w 2018 r. 

  Plan po 

zmianach na 

dzień 

31.12.2018 

 Wykonanie 

2018 

 % wyk.  % do dochodów 

ogółem 

Dochody ogółem, z tego: 57 814 727,55 53 771 376,23 93,00 X 

majątkowe 10 331 393,10 5 131 306,57 49,67 9,54 

 - dochody z majątku 

Gminy 

1 559 158,00 176 701,56 11,33 0,33 

bieżące 47 483 334,45 48 640 069,66 102,43 90,46 

 

 

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zasilony dotacjami celowymi (dotacji 

i środków przeznaczonych na cele bieżące) w kwocie 14 444 361,45 zł, co stanowi 28,86 % 

wykonanych dochodów budżetu, dotacjami oraz środkami przeznaczonymi na inwestycje –  

4 954 605,01 zł  co stanowi 9,21% wykonanych dochodów budżetu.  

Otrzymano subwencje w kwocie 14 709 226,00 zł, które stanowiły 27,36 % wykonanych 

dochodów.  
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2. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem  

Dochody własne osiągnięto na kwotę 19 663 183,77 zł, co stanowiło 36,57 % ogólnie 

wykonanych dochodów za okres sprawozdawczy . Głównym źródłem dochodów własnych były 

udziały  w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9 060 750,00 zł . Drugim 

źródłem dochodów własnych był podatek od nieruchomości w kwocie 6 374 397,25 zł.  

Na stopień realizacji dochodów własnych mają wpływ należności z tytułu podatków i opłat 

lokalnych, oraz udzielane przez organy gminy ulgi i zwolnienia podatkowe, skutki obniżenia 

górnych stawek podatkowych. 

 

 

III. Realizacja wydatków w 2018 r.  

  Plan po 

zmianach na 

dzień 

31.12.2018 

 Wykonanie 

2018 

 % wyk.  % do wydatków 

ogółem 

Wydatki ogółem, z tego: 68 016 579,75 62 233 902,44 91,50 X 

majątkowe 20 797 446,12 17 767 211,08 85,43 28,55 

bieżące 47 219 133,63 44 466 691,36 94,17 71,45 
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Główne kierunki wydatkowania środków finansowych przez gminę Gorzyce w roku 2018 

wynikały z zakresu wykonywanych przez gminę zadań.  

3. Analiza poziomu zadłużenia  

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 16 262 774,00 zł.  Są to 

kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach 2016-2018 w Banku Spółdzielczym  w Gorzycach 

oraz pożyczka z Wojewódzkiego  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływy 

z tytułu zaciągniętych kredytów w 2018 roku wyniosły 10 472 000,00 zł, w tym na pokrycie 

deficytu w kwocie 8 462 526,21 zł oraz na spłatę rat kredytów  i pożyczek 415 400,00 zł. 

Zaciągnięty kredyt w 2018 roku przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych,  

a w szczególności na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków europejskich.  

 

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień  31.12.2018 r. wynosi  16 262 774,00 zł,                                     

co stanowi 30,25 % wykonanych  dochodów za 2018 r. 

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r to: 

 pożyczka z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pozostała 

kwota do spłaty  315 350,00 zł  

 kredyt konsolidacyjny z 2016 r.  Bank Spółdzielczy  - 5 475 424,00 zł-zaciągnięty na 

spłatę kredytów z lat 2011-2013 zaciągniętych przez poprzedniego Wójta Gminy 

Gorzyce. 

 kredyt Bank Spółdzielczy zaciągnięty w 2018 r.  – 10 472 000,00 zł  

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gorzyce została uchwalono na lata 2018-2037. 

Koszt obsługi długu gminy w 2018 roku wyniósł 164 562,23 zł. Zadłużenie ogółem  na koniec 

2018 roku stanowi 30,25 % do dochodów ogółem . Miernikiem kondycji finansowej gminy jest 

wynik operacyjny, czyli różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi budżetu. 

W roku 2018 wynik bieżący był dodatni art.242 ustawy o finansach publicznych nie został 

naruszony. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy wynika, że wskaźnik z art. 243 został 

spełniony.  

 

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących do dochodów bieżących , o której mowa  

w art. 242 ustawy. 
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4. Fundusz Sołecki  

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  

za 2018 r. 

Dział Rozdział 
Nazwa zadania, 

przedsięwzięcia 

Kwota wyodrębnionego w budżecie 

gminy funduszu sołeckiego na 2018 

Kwota 

wydatków 

wykonanych w 

ramach 

funduszu 

sołeckiego 

w 2018 r. 

 % 

Plan Zmiana 
Plan po 

zmianie 

1 2 4 5    
 

600 60016 

Położenie nawierzchni 

asfaltowej na działce 

mienia komunalnego 

25 566,94 zł  25 566,94 zł 25 566,94 100,00% 

700 70005 

Paliwo do kosiarki, 

utrzymanie mienia 

komunalnego 

500,00 zł  500,00 zł 500,00 100,00% 

921 92195 

Organizacja imprezy 

ogólnodostępnej dla 

mieszkańców, zawody 

sportowe, piknik 

rodzinny, zlot furmanek 

4 000,00 zł  4 000,00 zł 4 000,00 100,00% 

Kultywowanie tradycji 

wieniec dożynkowy 
1 200,00 zł  1 200,00 zł 1 200,00 100,00% 

  
Razem Sołectwo 

Furmany 
31 266,94 zł 0,00 zł 31 266,94 zł 31 266,94 zł 100,00% 

921 92195 
Kultywowanie tradycji 

(wieniec dożynkowy) 
1 000,00 zł  1 000,00 zł 1 000,00 100,00% 

700 70005 

Doposażenie 

ogólnodostępnego placu 

zabaw przy ul. Chopina 

5 000,00 zł  5 000,00 zł 5 000,00 100,00% 

uporządkowanie terenu 

przy  świetlicy wiejskiej 
169,20 zł  169,20 zł 169,00 99,88% 

3 200,00 zł  3 200,00 zł 3 190,99 99,72% 
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Doposażenie świetlicy 

wiejskiej 

600 60016 
budowa drogi (ul. 

Zagłoby) etap II 
24 000,00 zł  24 000,00 zł 24 000,00 100,00% 

 
Razem Sołectwo 

Gorzyce 
33 369,20 zł 0,00 zł 33 369,20 zł 33 359,99 zł 99,97% 

700 70005 

Monitoring 

planowanego parku 
6 000,00 zł 2 000,00 zł 8 000,00 zł 7 999,99 100,00% 

Opracowanie 

dokumentacji skwerku 

obok dawnego sklepu 

2 000,00 zł 
-2 000,00 

zł 
0,00 zł 0,00 0,00% 

Wykonanie i 

zamontowanie ławek 

przy jeziorze 

1 418,94 zł  1 418,94 zł 1 418,93 100,00% 

921 92195 

Organizacja Święta Ryby 3 000,00 zł  3 000,00 zł 3 000,00 100,00% 

Kultywowanie tradycji 

organizacja dożynek - 

wieniec dożynkowy 

1 000,00 zł  1 000,00 zł 1 000,00 100,00% 

754 75412 

Zakup munduru 

strażackiego damskiego 

dla OSP 

700,00 zł  700,00 zł 699,99 100,00% 

wykonanie sztandaru dla 

jednostki OSP Motycze 
3 500,00 zł  3 500,00 zł 3 500,00 100,00% 

 
Razem Sołectwo 

Motycze Poduchowne 
17 618,94 zł 0,00 zł 17 618,94 zł 17 618,91 zł 100,00% 

921 92195 

Festyn rodzinny 7 369,20 zł  7 369,20 zł 7 348,00 99,71% 

Kultywowanie tradycji- 

wieniec dożynkowy 
1 200,00 zł  1 200,00 zł 1 200,00 100,00% 

700 70005 

Budowa parku przy tzw. 

Skrzyni - III etap 
16 000,00 zł  16 000,00 zł 15 963,00 99,77% 

postawienie słupa 

ogłoszeniowego na ul. 

Błonie 

2 000,00 zł  2 000,00 zł 2 000,00 100,00% 

Prace porządkowe 

wokół remizy, świetlicy 

wiejskiej, placu zabaw 

4 300,00 zł  4 300,00 zł 4 300,00 100,00% 
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odwodnienie remizy, 

wykonanie alejek 

uporządkowanie terenu 

na ul. Św. Floriana od 

zjazdu z ul. Kościelnej w 

kierunku ośrodka 

zdrowia 

2 500,00 zł  2 500,00 zł 2 500,00 100,00% 

 Razem Sołectwo Trześń 33 369,20 zł 0,00 zł 33 369,20 zł 33 311,00 zł 99,83% 

700 70005 

Altana na Kawęczynie 5 000,00 zł  5 000,00 zł 5 000,00 100,00% 

Plac zabaw dla dzieci na 

Czekaju 
8 000,00 zł  8 000,00 zł 

19 261,80 98,78% 

Plac zabaw dla dzieci na 

Pasterniku 
8 000,00 zł  8 000,00 zł 

Doposażenie placu 

zabaw obok Domu 

Kultury 

3 500,00 zł  3 500,00 zł 

710 71035 
Opieka nad miejscem 

pamięci 
1 000,00 zł 

-1 000,00 

zł 
0,00 zł  0,00% 

700 70005 

utrzymanie terenów 

zielonych oraz zakup 

palików do 

drzewek(aleja przy 

drodze powiatowej 

Goczałkowice) 

 1 000,00 zł 1 000,00 zł 996,30 99,63% 

926 92695 

malowanie trybun na 

stadionie sportowym 
1 000,00 zł  1 000,00 zł 1 000,00 100,00% 

wykonanie chodnika 

obok szatni przy 

stadionie sportowym 

3 000,00 zł  3 000,00 zł 2 999,99 100,00% 

921 92195 

Kultywowanie tradycji 

poprzez wykonanie 

wieńca dożynkowego 

869,20 zł  869,20 zł 860,00 98,94% 
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921 92195 

Organizacja "Dnia 

Seniora" oraz 

doposażenie (zakup 

sprzętu i naczyń) 

budynku użyteczności 

publicznej 

3 000,00 zł 
 

 
3 000,00 zł 3 000,00 100,00% 

 
Razem Sołectwo 

Wrzawy 
33 369,20 zł 0,00 zł 33 369,20 zł 33 118,09 zł 99,25% 

921 92195 
Kultywowanie tradycji 

wieniec dożynkowy 
847,57 zł  847,57 zł 800,00 94,39% 

900 90015 
Dobudowa oświetlenia 

ulicznego (CYPEL) 
10 000,00 zł  10 000,00 zł 10 000,00 100,00% 

700 70005 
Poprawa estetyki wokół 

świetlicy 
2 400,00 zł  2 400,00 zł 2 400,00 100,00% 

  
  Razem Sołectwo 

Zalesie Gorzyckie 
13 247,57 zł 0,00 zł 13 247,57 zł 13 200,00 zł 99,64% 

600 60016 

przebudowa 

skrzyżowania łączącego 

drogę powiatową z 

droga gminną oraz 

parking przy Remizie 

OSP 

5 849,08 zł   5 849,08 zł 5 849,08 100,00% 

700 70005 
Utrzymanie terenów 

komunalnych 
1 800,00 zł   1 800,00 1 800,00 100,00% 

921 92195 

Organizowanie dożynek 

parafialnych i festynu 

rodzinnego w 2018 r.  

7 000,00 zł   7 000,00 zł 7 000,00 0,00% 

  Razem Sołectwo Orliska 14 649,08 zł 0,00 zł 14 649,08 zł 14 649,08 zł 100,00% 

921 92195 

kultywowanie tradycji - 

wykonanie wieńca 

dożynkowego  

1 500,00 zł   1 500,00 zł 1 499,37 99,96% 

921 92195 

Organizacja imprezy 

ogólnodostępnej dla 

mieszkańców z okazji 

"Święta Wsi 

Królewskiej" 

3 369,20 zł   3 369,20 zł 3 300,00 97,95% 
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Promocja tradycji 

wiejskich - zakup butów 

do strojów ludowych 

2 000,00 zł   2 000,00 zł 2 000,00 100,00% 

700 70005 

Utrzymanie terenów 

komunalnych poprzez 

zakup i nasadzenie 

kwiatów (skwer Jana 

Pawła II) 

1 500,00 zł   1 500,00 zł 1 500,00 100,00% 

Zagospodarowanie 

placu rekreacyjnego 

obok stadionu na ul. 

Zastawie 

19 000,00 zł   19 000,00 zł 18 999,99 100,00% 

wyposażenie placu 

zabaw na ul. 

Zwierzynieckiej w 

siłownię zewnętrzną 

4 000,00 zł   4 000,00 zł 4 000,00 100,00% 

754 75412 

Zakup wyposażenia 

(krzeseł) dla OSP 

Sokolniki 

1 000,00 zł   1 000,00 zł 999,90 99,99% 

Zakup mundurów dla 

OSP Sokolniki 
1 000,00 zł   1 000,00 zł 1 000,00 100,00% 

    
 Razem Sołectwo 

Sokolniki 
33 369,20 zł 0,00 zł 33 369,20 zł 33 299,26 zł 99,79% 

    
RAZEM WSZYSTKIE 

SOŁECTWA 
210 259,33 zł 0,00 zł 210 259,33 zł 209 823,27 zł 99,79% 

 

W 2017 r. odbyło się 8 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego, które były 

realizowane w 2018 r. Na poszczególnych zebraniach wiejskich uczestnictwo mieszkańców 

kształtowało się następująco: 

1. W zebraniu wiejskim w sołectwie Furmany, które odbyło się 16 września 2017 r. 

uczestniczyło 18 osób. 

2. W zebraniu wiejskim w sołectwie Gorzyce, które odbyło się 17 września 2017 r. 

uczestniczyło 20 osób. 

3. W zebraniu w sołectwie Motycze Poduchowne, które odbyło się 10 września 2017 r. 

uczestniczyło 28 osób. 
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4. W zebraniu wiejskim w Orliskach, które odbyło się 17 września 2017 r. uczestniczyło 

16 osób. 

5. W zebraniu wiejskim w Sokolnikach, które odbyło się 17 września 2017 r. 

uczestniczyło 40 osób. 

6. W zebraniu wiejskim w Trześni, które odbyło się 17 września 2017 r.  uczestniczyło 

34 osoby. 

7. W zebraniu wiejskim we Wrzawach, które odbyło się 10 września 2017 r. 

uczestniczyło 34 osoby. 

8. W zebraniu wiejskim w Zalesiu Gorzyckim, które odbyło się 17 września 2017 r. 

uczestniczyło 22 osoby. 

 

W trakcie 2018 r. dokonano zmian w funduszach sołeckich: 

1. Sołectwa Wrzawy podczas zebrania wiejskiego w dniu 23 września 2018 r., w którym 

uczestniczyło 43 osoby. 

2. Sołectwa Motycze Poduchowne podczas zebrania wiejskiego w dniu 2 września  

2018 r. w którym uczestniczyło 36 osób. 

 

5. Podatki i opłaty lokalne 

 

a) Osoby fizyczne i prawne – wymiar i egzekucja   

Podatki są ważnym źródłem dochodów własnych gminy. Wójt jest organem właściwym  

w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych.  

Aby jednak organ podatkowy mógł pobrać podatek, należy przeprowadzić jego wymiar, czyli 

przekształcić obowiązek podatkowy w zobowiązanie podatkowe, które ma ustaloną konkretną 

wysokość, termin i miejsce płatności.  

 

Konstrukcja podatku przewiduje dwa mechanizmy wymiaru podatkowego:  

 wymiar przeprowadzony przez organ podatkowy – przewidziany dla osób 

fizycznych  

 samoobliczenie podatkowe – stosowane przez osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.  
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 Podatek rolny  

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji 

gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.  

Wymiar podatku rolnego wg struktury indywidualnych gospodarstw rolnych  w gminie 

Gorzyce w 2018 r.  

Lp. Wielkość gospodarstw ilość (szt.) 
Powierzchnia fizyczna wymiar podatku 

rolnego w zł [ha] 

1. A - powierzchnia od 1 do 2 ha 926 1.139,4329 91.467,00 

2. B - powierzchnia od 2 do 5 ha 447 1.249,1614 94.388,00 

3. C - powierzchnia od 5 do 7 ha 34 187,8369 17.439,00 

4. D - powierzchnia od 7 do 10 ha 12 92,0318 10.027,00 

5. E - powierzchnia od 10 do 15 ha 13 159,3213 13.333,00 

6. H - powierzchnia powyżej 15 ha 13 305,8852 26.182,00 

7. K1 - powierzchnia od 0 do 1 ha 1.853 717,8786 96.748,00 

 

Wymiar podatku rolnego wg struktury gospodarstw rolnych osób prawnych  w gminie Gorzyce 

w 2018 r.  

Lp. Wielkość gospodarstw ilość (szt.) 
Powierzchnia fizyczna wymiar podatku rolnego 

w zł 

[ha] 

1. A - powierzchnia od 1 do 2 ha 5 10,0546 608 

2. B - powierzchnia od 2 do 5 ha 3 12,4312 689 

3. D - powierzchnia od 7 do 10 ha 2 17,0914 130 

4. E - powierzchnia od 10 do 15 ha 1 11,291 907 

5. H - powierzchnia powyżej 15 ha 2 40,5269 1.934,00 

6. K1 - powierzchnia od 0 do 1 ha 8 2,7453 211 

 

b) Podatek od nieruchomości  

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są następujące nieruchomości  

i obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

Wymiar podatku od nieruchomości wg przedmiotów opodatkowania  
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Lp.  
Przedmiot 

opodatkowania  

Wymiar podatku osoby 

prawne  
Wymiar podatku osoby 

fizyczne (w zł)  

( w zł)  

1.  Budowle 2 130 056,83 83 708,53 

2.  

Budynki związane z 

działalnością 

gospodarczą 

2 458 413,47 384 226,80 

3.  

Budynki związane z 

udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych 

922,44 2 410,40 

4.  Budynki pozostałe  2 223,81 202 945,02 

5.  Budynki mieszkalne  26 638,24 125 507,97 

6.  

Grunty związane z 

prowadzeniem 

działalności gospodarczej 

495 746,39 183 213,27 

7.  

Grunty pod wodami 

powierzchniowymi 

stojącymi 

0 59,86 

8.  Grunty pozostałe 81 177,84 211 759,69 

  RAZEM  5 195 179,02 1 193 831,54 

 

d) Podatek leśny  

Opodatkowaniem podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na 

wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Od podatku leśnego są 

zwolnione lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat oraz lasy wpisane indywidualnie do rejestru 

zabytków.  

 

 

 



 

  

 Gmina Gorzyce, 39-432 Gorzyce ul. Sandomierska 75  
   

Strona | 39 

Specyfikacja lasów wg rodzajów i wymiar podatku leśnego  

  Lasy do 40 lat  

Lasy powyżej  

40 lat  

Wymiar podatku leśnego  

(w złotych)  

Osoby prawne  94,19 ha  654,6457 ha  28 381,00  

Osoby fizyczne  7,3058 ha  58,9019 ha  1173,00  

  

e) Podatek od środków transportowych  

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są: samochody 

ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.  

Wymiar podatku od środków transportowych  

Kategoria podatkowa  Osoby fizyczne  Osoby prawne  

Samochody ciężarowe  34 szt.  6 szt.  

Ciągniki siodłowe i balastowe  58 szt.  16 szt.  

Przyczepy i naczepy  80 szt.  14 szt.  

Autobusy  2 szt.  0 szt.  

Wymiar podatku (zł)  280 000,00  52 926,00  

  

6. Egzekucja podatków  

Stan zaległości podatkowych na koniec 2018 r.  

Rodzaj podatku  

Osoby fizyczne  Osoby prawne  

Ilość  

podatników  

Kwota  

Ilość  

podatników  

Kwota  

Podatek rolny  224 21 167,36 1 165,00  

Podatek od nieruchomości  202 97 519,89  3 4 282,00  
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Podatek leśny  9  48  0  0,00  

Podatek od środków transportowych  20 257 681,98 

  

0 0,00 

  

  

W 2018 r. wysokość stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku 

od środków transportowych nie uległa zmianie w stosunku do roku 2017.  

Skutki zwolnień z podatku od nieruchomości  na podstawie uchwały Nr XIV/85/15 Rady Gminy 

Gorzyce   

Lp.  Przedmiot zwolnienia  Kwota podatku (zł)  

1.  Ochotnicze Straże Pożarne   9 981,00  

2.  Gminny Ośrodek Kultury  15 145,00  

3.  Zakład Gospodarki Komunalnej  16 194,00  

4.  Parafie(Trześń, Gorzyce, Wrzawy)  10 970,00  

5.  Gminny Ośrodek  Sportu i Rekreacji 19 648,00 

  

7. Zmiany w ewidencji gruntów i budynków wprowadzone w 2018 r.  

Wprowadzono 898 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków 

przesłanych przez Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu.  

8. Pomoc publiczna  

Pomoc publiczna w rolnictwie  

Tytuł udzielonej pomocy publicznej  

Ilość  

wniosków  

Wartość udzielonej 

pomocy (w złotych )  

Pomoc publiczna z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej    
311 100 207,02  
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Pomoc de minimis z tytułu zwolnienia i ulgi w podatku rolnym  z powodu 

nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego  

  

7 

  

3 629,39  

  

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  

Tytuł udzielonej pomocy publicznej  

Ilość  

wniosków  

Wartość udzielonej 

pomocy ( w złotych )  

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców zatrudniających młodocianych 

mieszkańców gminy w celu przyuczenia zawodowego.  

  

4  

  

22 918,38  

Pomoc de minimis z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowej  w 

podatku od środków transportowych  
1  13 485,80  

Pomoc de minimis z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowej  w 

podatku od nieruchomości  
1  5 231,74  
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VI. Urząd Gminy i jednostki organizacyjne gminy. 

1. Urząd Gminy Gorzyce 

Kierownictwo Urzędu: 

1. Wójt gminy Leszek Surdy 

2. Zastępca wójta Lucyna Matyka  

3. Skarbnik Marta Mazur-Matyka 

4. Sekretarz Adam Kumor 

 

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wykonuje on swoje 

zadania przy pomocy Urzędu Gminy i jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników Urzędu.  

Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie 

warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie zadań własnych, zadań 

zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji 

rządowej. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich 

zadań i kompetencji. 

 

Struktura Urzędu Gminy Gorzyce 

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:  

1) Wójt gminy  

2) Zastępca wójta  

3) Sekretarz  

4) Skarbnik  

5) Referat Finansowo – Księgowy       

6) Referat Organizacyjny        

7) Referat Spraw Obywatelskich       

8) Referat Rozwoju i Promocji       

9) Referat Świadczeń Rodzinnych       

10) Samodzielne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego i budownictwa 

11) Samodzielne stanowisko pracy do spraw inwestycji i zamówień publicznych  

12) Samodzielne stanowisko pracy do spraw dróg i spraw energetycznych 
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13) Samodzielne stanowisko pracy do spraw remontów i administrowania budynkami      

komunalnymi 

14) Samodzielne stanowisko pracy do spraw rolnictwa i gospodarki nieruchomościami  

15) Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty  

16) Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki mieszkaniowej 

17) Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi organów kolegialnych  

18) Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska 

19) Samodzielne stanowisko do spraw gospodarowania odpadami komunalnymi 

20) Samodzielne stanowisko do spraw zarzadzania kryzysowego   

21) Samodzielne stanowisko do spraw komunikacji społecznej   

 

2. Stan zatrudnienia na 31.12.2018 r. 

 

1. Urząd Gminy Gorzyce 

51 osób 50,5 etatów  w tym 8 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i 1 osoba 

na zastępstwo 

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Adama Osetka 

31 osób 24,55 etatów 

3. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Furmanach 

25 osób  19,19 etatów w tym 1 osoba zatrudniona w ramach robót publicznych 

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach 

85 osób 84,07 etatów w tym 1 osoba zatrudniona w ramach robót publicznych 

5. Szkoła Podstawowa we Wrzawach 

31 osób 24,89 etatów w tym 1 osoba zatrudniona w ramach robót publicznych 

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach  

41 osób 40,13 etatów 

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni 

31 osób 25,76 etatów 

8. Samorządowe Przedszkole w Gorzycach 

48 osób 44,69 etatów w tym 9 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i 1 osoba 

pracownik młodociany zatrudniony w celu przygotowania zawodowego 
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9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach 

27 osób 25,63 etatów w tym Warsztat Terapii Zajęciowej 12 osób 10,63 etatów  i 1 osoba 

zatrudniona w ramach robót publicznych 

10. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 

60 osób 59,48 etatów 

11. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzycach 

6 osób 5,25 etatów 

12. Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 

19 osób 18 etatów 

 

3. Jednostki organizacyjne gminy: 

W gminie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 

1. W zakresie oświaty: 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach , Gorzyce ul. Szkolna 45 

Dyrektor Lucyna Pacura 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach, Gorzyce  ul. Edukacji 

Narodowej 3 

Dyrektor Sylwester Kotwica 

 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Furmanach, Furmany ul. Kościelna 2 

Dyrektor Jolanta Rękas 

 -Szkoła Podstawowa we Wrzawach, Wrzawy 490 

Dyrektor Wiesław Tworek 

 -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach w skład którego wchodzą: 

Szkoła Podstawowa im ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach 

Przedszkole w Sokolnikach 

Sokolniki ul. Sandomierska 80 

Dyrektor Małgorzata Wajs 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni w skład którego wchodzą: 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Trześni  

Przedszkole w Trześni 
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Trześń ul. Szkolna 2 

Dyrektor Jerzy Paw 

 Samorządowe Przedszkole w Gorzycach, Gorzyce ul. Edukacji Narodowej 3 

Dyrektor Ewelina Trojnacka-Rolek 

 

2. W zakresie pomocy społecznej 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach 

Gorzyce ul. 3 Maja 4 

Kierownik Barbara Surowiecka  

 

3. W zakresie gospodarki komunalnej 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 

Gorzyce ul. Wrzawska 9 

Dyrektor Janusz Myśliwy 

 

4. W zakresie sportu i rekreacji 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzycach 

Gorzyce ul. Piłsudskiego 30 

Kierownik Jakub Osuch  

5. Instytucja kultury 

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 

Gorzyce plac Erazma Mieszczańskiego 10 

Dyrektor Piotr Duma 
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VII. Sytuacja demograficzna i społeczna. 

Według stanu na 31.12.2018 r., liczba ludności gminy Gorzyce wyniosła 13 201 

osób, z czego 50,49% stanowiły kobiety, a 49,51% mężczyźni. Liczba ludności gminy 

stanowi 24,7 % ludności powiatu, 0,62% ludności województwa.  

Struktura ludności gminy przedstawiała się następująco:  

 osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 18,27%,  

 osoby w wieku produkcyjnym 63,57%,  

  a w wieku poprodukcyjnym 18,16 %.  

 

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się 

o 60 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 13 201 osób, w tym 6665 kobiet  

i 6536 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek i mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (18 lat i  mniej) wynosiła 

2539 osób, w tym liczba mieszkanek 1192, a liczba mieszkańców – 1347 osób; 

 liczba mieszkanek i mieszkańców w wieku produkcyjnym (19-60/19-65 lat) wynosiła 

8265 osób, w tym liczba mieszkanek (19-60) - 1192, a liczba mieszkańców (19-65 lat)  – 

1347 osób; 

 liczba mieszkanek i mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 2397, w tym   

w tym liczba mieszkanek - 1608, a liczba mieszkańców – 789 osób; 

W 2018 r. urodziło się w gminie 140 osób, w tym Furmany - 14, Gorzyce – 61, Motycze 

Poduchowne – 3, Orliska – 2, Sokolniki – 24, Trześń – 16, Wrzawy - 19, Zalesie Gorzyckie - 1 

osób. W 2018 r. w gminie zmarło 120 osób, w tym Furmany - 5, Gorzyce – 44, Motycze 

Poduchowne – 9, Orliska – 2, Sokolniki – 25, Trześń – 11, Wrzawy - 23, Zalesie Gorzyckie - 1. 

Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł 20, zaś współczynnik przyrostu naturalnego 

wyniósł 0,015 promila. Oznacza to, że przyrost naturalny za 2018 r jest dodatki i na każde 1000 

osób populacja w gminie zwiększyła się o 0,015 osoby.  

 

W latach 2016-2018 liczba ludności spadła o 0,73%. Na dzień 31 grudnia 2018 

roku, 398 osób bezrobotnych to mieszkańcy Gminy Gorzyce (31.12.2017 r. – 434). 

Stanowi to 13,3% wszystkich osób bezrobotnych będących w ewidencji PUP 

Tarnobrzeg na koniec tego miesiąca (31.12.2017 r. – 12,4%). Prawie 60% tej liczby 
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stanowiły kobiety – na koniec grudnia 2018 r. w ewidencji urzędu było ich 238 

(31.12.2017 r. – 267, tj. 61,5%).  

 

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku, 60, tj. 15,1% bezrobotnych z terenu 

Gminy Gorzyce posiadało prawo do zasiłku (31.12.2017 r. – 43, tj. 9,9%). Większość 

bezrobotnych mieszkańców Gminy Gorzyce to osoby, które pracowały przed 

rejestracją – 346, co stanowi 86,9% ogółu (31.12.2017 r. – 379, tj. 87,3%). Ponadto w 

ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu wśród bezrobotnych 

mieszkańców Gminy Gorzyce znajdowało się: 198 osób długotrwale bezrobotnych, tj. 

49,7% (31.12.2017 r. – 265, tj. 61,1%); 123 osoby do 30 roku życia, tj. 30,9% (31.12.2017 

r. – 122, tj. 28,1%), w tym 57 osób do 25 roku życia, tj. 14,3% (31.12.2017r. – 60,  

tj. 13,8%); 91 osób powyżej 50 roku życia, tj. 22,9% (31.12.2017 r. – 106, tj. 24,4%); 

25 osób niepełnosprawnych, tj. 6,3% (31.12.2017 r. – 25, tj. 5,8%). 

W ostatnich latach spada ilość osób bezrobotnych w Gminie Gorzyce co wpisuje się 

w ogólnokrajowy trend. 

Wykres prezentuje liczbę osób bezrobotnych, liczbę bezrobotnych długotrwale oraz 

liczbę osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, ogółem i w podziale na płeć. Wizualizacja 

prezentuje powiat na tle województwa, powiat na tle kraju. 
 

 Powiat Województwo Polska 

Status Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Osoby bezrobotne ogółem 887 639 45 024 37 909 540 799 424 847 

Osoby bezrobotne z prawem do 

zasiłku 

119 105 6 506 5 945 89 081 63 800 

Osoby długotrwale bezrobotne 492 254 27 819 19 378 303 067 202 2 
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VIII. Pomoc społeczna oraz wspieranie rodziny 

1. Pomoc społeczna 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są 

one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Instytucja ta 

wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 2 pkt 1 i art. 3 

pkt 1 ustawy o pomocy społecznej). 

Zadania pomocy społecznej w gminie Gorzyce wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Gorzycach. 

Pomoc i wsparcie w gminie Gorzyce z pomocy społecznej  w  2018  roku  uzyskało  

396  osób, co stanowiło 3% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku 

do 2017 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się  

o 55 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej 

zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 42 rodziny.  

 

W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła 

poziom 198 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2017 o 10 osób. W gminie 

Gorzyce najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin 

a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki 

pomocy społecznej w 2018 roku było kolejno: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, 

niepełnosprawność, bezrobocie.  

Formy świadczeń pomocy społecznej udzielonych w gminie przez OPS  

 

formy świadczeń 

Rok 2018 

liczba osób liczba świadczeń 

p
ie

n
ię

żn
e

 

zasiłek stały 52 485 

zasiłek okresowy 38 115 

zasiłek celowy 181 191 

pomoc dla cudzoziemców 2 15 
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w
 t

ym
:  

zasiłek celowy przyznany 

w ramach programu „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” 

154 710 
n

ie
p

ie
n

ię
żn

e 

posiłek 129 14.478 

w
 t

ym
:  

posiłek przyznany 

w ramach programu „Pomoc 

Państwa w zakresie dożywiania” 

127 14.345 

schronienie 17 2.969 

sprawienie pogrzebu 2 2 

odpłatność gminy za pobyt w domu 

pomocy społecznej 
10 108 

składka na ubezpieczenie zdrowotne 

za osoby pobierające zasiłek stały 
47 445 

u
sł

u
gi

 

usługi opiekuńcze 14 3.131 

specjalistyczne usługi dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi 
16 7.119 

praca socjalna 301* X 

kontrakt socjalny 33 X 

 

Inne formy pomocy realizowane przez OPS 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki 7 75 

 

 

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 

 

Rozdziały 
wysokość wydatków (w zł) 

w 2018 r. 

domy pomocy społecznej 286.659,00 

składki na ubezpieczenia zdrowotne 20.342,00 

zasiłki celowe i pomoc w naturze  85.325,00 

zasiłki stałe 237.098,00 

zasiłki okresowe 34.429,00 
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usługi opiekuńcze  124.041,00 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 
110.140,00 

pomoc dla cudzoziemców 6.000,00 

pozostała działalność, w tym program „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” ( posiłek, zasiłek celowy na zakup posiłku 

lub żywności ) 

235.678,46 

 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki 32.501,00 

 

Wśród mieszkańców gminy korzystających ze wsparcia OPS-u w 2018 roku  

najliczniejsze grupy stanowiły rodziny dotknięte ubóstwem, bezrobociem, długotrwałą lub 

ciężką chorobą i niepełnosprawnością. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia 

poniższa tabela. 

Powody przyznawania pomocy społecznej w gminie w  2018 r.  

Powody Liczba rodzin 
Liczba osób 

 w rodzinach 

ubóstwo 145 346 

bezdomność 17 17 

potrzeba ochrony macierzyństwa 21 109 

w tym :   wielodzietność 14 86 

bezrobocie 106 306 

niepełnosprawność 129 281 

długotrwała lub ciężka choroba 157 356 

bezradność w sprawach opiekuńczo –wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem 
22 107 

w tym:  rodziny niepełne 11 44 

             rodziny wielodzietne 13 76 

przemoc w rodzinie 11 38 

alkoholizm 33 67 

narkomania 1 1 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego 
4 9 
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Inne rodzaje pomocy i świadczeń 

 

Liczba pobierających w roku oceny zasiłek wychowawczy wyniosła 855 rodzin.  

W stosunku do  roku poprzedniego liczba ta zmalała o 8 rodzin. Całkowita kwota przyznanego 

świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wyniosła 7.293 512,00 zł i w porównaniu  

z rokiem poprzednim zmalała o 657.291,00 zł.  

 

Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 386 rodzin. W stosunku 

do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 48 rodzin. Całkowita kwota przyznanego 

świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 1.687 102,72 zł i w porównaniu z rokiem 

poprzednim zmalała o 158.780,65 zł.  

 

Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 

Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących 

pomocy, ale także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej.  

W 2018 roku na  terenie Gminy Gorzyce prowadził swoją działalność jeden ośrodek wsparcia 

- Schronisko dla  Bezdomnych Kobiet prowadzone przez Towarzystwo im. Św. Brata Alberta 

koło Gorzyckie posiadający 15 miejsc. 

 

Gmina Gorzyce nie prowadzi na terenie gminy żadnego domu pomocy społecznej  

o zasięgu lokalnym. Potrzeby w tym zakresie są w pełni zabezpieczone przez domy pomocy 

społecznej o zasięgu ponadgminnym prowadzone przez powiat tarnobrzeski np. Dom 

Pomocy Społecznej w Nowej Dębie lub inne powiaty. Na terenie gminy funkcjonują: Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Gorzycach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach, z których 

korzystają w większości mieszkańcy gminy Gorzyce oraz gmin ościennych. 

 

W gminie Gorzyce środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki 

społecznej wyniosły w 2018 roku 14 891 692,71 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku 

poprzedniego zmalał o 260 449,56 zł. W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 12 637 853,05 zł. 

co stanowi 84,86 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. 
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2. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie 

zdolności do wypełniania tych funkcji. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej,  

w zakresie ustalonym cytowaną na wstępie ustawą spoczywa miedzy innymi na jednostkach 

samorządu terytorialnego, który realizuje go we współpracy ze środowiskiem lokalnym, 

sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami 

leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. 

Zgodnie z zapisem art. 176  pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm. ), opracowano  3 – letni 

gminny program wspierania rodziny ( 2018 – 2020 ) i  Uchwałą Nr L/320/18 Rady Gminy 

Gorzyce z dnia 28.02.2018 r. został on przyjęty do realizacji.  Program ten zawiera diagnozę  

występowania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach  

i sytuacji dziecka w Gminie Gorzyce oraz określa działania, które będą realizowane w celu 

wsparcia ww. rodzin. 

 

Formy pomocy 

1. Asystent rodziny  

Pomoc asystenta mogą otrzymać rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo - wychowawczych oraz rodziny, której dzieci są czasowo umieszczone poza 

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

wskazanym przez rodzinę. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę 

podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego 

głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny lub ich powrót do 

rodziców, jeżeli już zostały umieszczone poza rodziną. 

 2018 r.  

liczba rodzin z dziećmi objętych pomocą asystenta rodziny,  

w tym : 
11 

- na podstawie wniosku pracownika socjalnego 2 
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- na podstawie wniosku sądu lub innej instytucji 5 

- na mocy Postanowienia wydanego przez Sąd Rodzinny i 

Nieletnich 
4 

liczba dzieci ww. rodzinach  29 

liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny, których 

dzieci zostały umieszczone poza rodziną  
1 

liczba dzieci ww. rodzinach 1 

liczba rodzin współpracujących z asystentem za ich zgodą  1 

 

Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wyniosły w 2018 r. 63.856,00 zł. z czego 

kwota 22.151,00 zł. pochodziła z dotacji uzyskanej w ramach „Programu asystent rodziny  

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.  

2. Placówka wsparcia dziennego 

         W celu  wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem  

w placówce wsparcia dziennego. Placówka ta współpracuje z rodzicami lub opiekunami 

dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.  

Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny i dobrowolny chyba, że do 

placówki skieruje dziecko sąd. 

Na terenie Gminy Gorzyce funkcjonuje 1 placówka wsparcia dziennego – świetlica, która 

zapewnia opiekę dzieciom i młodzieży podczas czasu wolnego, rozwój zainteresowań, 

organizację zabaw, pomoc w nauce. Placówkę prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci  

i Młodzieży „Sami dla Siebie” w Gorzycach. W 2018 r. pomocą placówki objętych było 20  

dzieci. 

    

3. Partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z Gminy Gorzyce umieszczonych  

w pieczy zastępczej. 

Zgodnie z ww. ustawą, za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu 

dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gmina właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, 

ponosi wydatki z tego tytułu. 
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Stan na dzień 

31.12.2018 r. 

 

liczba dzieci z gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych 
8 

 

liczba dzieci z gminy umieszczonych w placówkach opiekuńczo 

– wychowawczych 

7 

 

liczba dzieci z gminy przebywających w rodzinach zastępczych 
13 

 

liczba dzieci z gminy przebywających w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych 

7 

 

Współfinansowanie kosztów pieczy zastępczej 

w roku 2018  
Ilość dzieci 

Kwota 

Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej z terenu 

Gminy Gorzyce, których pobyt jest współfinansowany 

ze środków gminy 

15 

 

110.841,78 

- w pieczy zastępczej 8 15.086,93 

- w pieczy instytucjonalnej  7 95.754,85 

 

3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasady postępowania 

względem osób dotkniętych przemocą i wobec osób ją stosujących określa Ustawa z dnia  

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015 r. poz.1390 ).  Zadania 

te realizowane są przez administrację rządową i jednostki samorządu terytorialnego. 

Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym 

Gminy  i obejmuje : 

- opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
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- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczo-wychowawczych kompetencji 

rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą 

- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia 

- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Uchwałą Rady Gminy Gorzyce Nr XX/131/16 z dnia  9 marca 2016 r. przyjęto Gminny program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020.  

Działania interwencyjne podmiotów ustawowo zobowiązanych do realizacji zadań w ramach 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”  są  

integrowane i koordynowane przez Zespół Interdyscyplinarny.  

 Analiza problemu przemocy w rodzinie – rok 2018 

W roku 2018 do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostało przekazanych łącznie 

50 Niebieskich Kart, w tym 6 stanowiących odnotowanie kolejnego zdarzenia w rodzinie ( 44 

karty sporządziła Policja, 6 kart sporządziły jednostki pomocy społecznej ). Zespól 

Interdyscyplinarny kontynuował pracę z 1 rodziną a Grupy Robocze powołane przez Zespół  

z 15 z rodzinami, gdzie procedura NK została wszczęta w latach poprzednich.  Powołano 43 

nowe Grupy Robocze. 

W 2018 r. nie odnotowano przypadku interwencyjnego odbioru dziecka przez pracownika 

socjalnego wykonującego obowiązki służbowe. 

W ramach interwencji związanych z przemocą w rodzinie podjęto następujące działania :  

Rodzaj działania 
Ilość osób objętych 

 

skierowanie do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Gorzycach  
2 

udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej ze środków OPS 11 
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skierowanie zawiadomienia do Prokuratury o wszczęcie postępowania 

sprawdzającego z zakresu popełnienia czynu zabronionego z art. 207 

Kodeksu karnego ( znęcanie się fizyczne lub psychiczne ) 

4 

informowanie  o formach pomocy oraz miejscach jej udzielania 

wszystkie osoby  

doświadczające 

przemocy lub 

podejrzane  o jej 

stosowanie 

 

Dane statystyczne dotyczące realizacji procedury „ Niebieskiej Karty” w 2018 r. na terenie 

gminy Gorzyce :  

1) liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego – 4 

2) liczba utworzonych Grup Roboczych – 43 

3) liczba działających  Grup Roboczych – 58 

4) liczba spotkań Grup Roboczych – 180 

5) liczba zakończonych postępowań procedury „Niebieska Karta” z uwzględnieniem 

prowadzonych w 2018 r. przypadków z lat poprzednich – 47 

w tym z powodu: 

- ustanie przemocy w rodzinie lub uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu 

dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego 

planu pomocy – 30, 

- rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań – 17. 

Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego jest przechowywana w siedzibie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gorzycach, który gwarantuje obsługę organizacyjno-techniczną. Koszty 

poniesione w 2018 r.  z tego tytułu wyniosły  1.700,00 zł. 
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IX. Działalność inwestycyjna 

Zestawienie zrealizowanych zadań z zakresu dróg w 2018 r. 

 

L.p. 

 

Nazwa zadania 

 

Długość  

(w km)        

  

 

Koszt realizacji 

(w zł) 

 

 

Finansowanie / dotacje 

1. 

 

Budowa drogi gminnej                  

do strefy ekonomicznej                       

w Gorzycach  

            

1,24  5 322 976,32  

 

budżet samorządu  

dotacja budżetu  

państwa – 1 846 638,00  

 

2. Przebudowa ul. Zakole                    

w Gorzycach 

0,12  

 

227 392,90  

 

budżet samorządu 

 

3. 

 

Przebudowa drogi 

„k/remizy”  

w Orliskach 

0,06 

 

113 184,64 

 

budżet samorządu 

  

 

4. 

 

Przebudowa ul. Szkolnej                 

w Sokolnikach            

0,13  

 

62 342,73 

 

budżet samorządu 

 

 

5. 

 

Przebudowa ul. Krasickiego 

w Gorzycach 

0,47 

 

397 278,18 

 

budżet samorządu 

 

6.  

 

 

Przebudowa drogi                         

„za stadionem” we 

Wrzawach 

0,60 247 002,20 budżet samorządu, 

 

 

7.  

 

 

Przebudowa ul. Plenerowej   

w Gorzycach  

0,10 56 592,71 budżet samorządu 

 

8.  

 

Przebudowa ul. Zagłoby – 

etap II  w Gorzycach  

0,24 122 512,65 budżet samorządu 
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9.  Budowa chodnika od                    

ul. Edukacji Narodowej do  

ul. Moniuszki w Gorzycach 

0,30 74 147,40 budżet samorządu 

10. Utwardzenie placu  

w Furmanach 

 115 652,77 budżet samorządu 

11. 

 

Modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów 

rolnych – etap III i IV           w 

Gorzycach i Wrzawach  

0,42 133 580,44 budżet samorządu 

 

dotacja budżetu 

 województwa – 

48 000,00 

12. 

 

Modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów 

rolnych  - etap I w Motyczu 

Poduchownym 

0,23 25 546,20 budżet samorządu 

 

dotacja budżetu 

 województwa – 

7 000,00 

 

 

 

 

Razem 

 

3,91 

 

6 898 209,14 

 

dotacje – 1 901 638,00 

 

Zestawienie inwestycji zrealizowanych w 2018 r. 

 

L.p. 

 

Nazwa zadania 

 

Koszt realizacji 

(w zł) 

 

 

Finansowanie / dotacje 

1. 

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Gorzycach 

597 016,24 zł Budżet gminy – 

214 037,01 zł 

RPO WP - 382 979,23 zł 

2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej na terenie Gminy Gorzyce. 

2 623 771,06 zł Budżet gminy 
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3. 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy 

oraz ul. Pączek Gorzycki w miejscowości 

Gorzyce. 

4 196 000,00 zł. 

(500 000,00 zł w 

2018 r., 

3 696 000,00 zł w 

2019 r. 

Budżet gminy - 

2 260 000,95 zł 

PROW – 1 899 999,05 zł 

4. 

 

Zmiana sposobu użytkowania 

pomieszczeń Szkoły Podstawowej w 

Sokolnikach dla potrzeb punktu 

przedszkolnego. 

110 700,00 zł Budżet gminy – 

72 821,06 zł 

RPO WP – 37 878,94 zł 

5. 

 

Budowa sieci wodociągowej na działkach 

o nr ewid.  2744/2, 2913/6, 2913/12, 

2914, 2915 położonych w miejscowości 

Wrzawy. 

58 941,60 zł. Budżet gminy 

6. 

 

 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w 

Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę 

sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze 

aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę 

oczyszczalni ścieków – część I 

zamówienia. 

2 437 751,24 zł Budżet gminy – 

1 479 939,35 zł 

RPO WP – 957 811,89 zł 

7. 

 

 

Budowa Otwartych Stref Aktywności: 

1) w miejscowości Trześń na działce o nr 

ewid. 844/1, 

2) w miejscowości Gorzyce ma działce o 

nr ewid. 2706/22. 

65 854 20 zł Budżet gminy-32 927,20 

zł 

Budżet państwa-

32 927,00 zł 
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8. 

 

Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 

gospodarowaniem terenu przy zalewie 

w Gorzycach. 

573 896,98 zł Budżet gminy - 

402 897,98 zł 

Program Operacyjny 

Rybactwo i Morze - 

145 349,15 zł 

Budżet państwa - 

25 649,85 zł 

 

9. Rozwój odnawialnych źródeł energii na 

terenie gmin: baranów Sandomierski, 

Gorzyce, Horyniec Zdrój, Lubaczów, 

miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba – w 

2018 roku zrealizowano projekt w części 

dotyczącej paneli fotowoltaicznych oraz 

kotłów na biomasę. W 2019 roku została 

do realizacji cześć projektu dotycząca 

powietrznych pomp ciepła 

2 987 805,94 zł 

(w części dotyczącej 

Gminy Gorzyce) 

RPO WP – 1 828 864,09 zł 

Środki prywatne 

mieszkańców – 

1 158 941,85 zł 
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X. Planowanie przestrzenne. 

Na koniec 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 

13,58 %. Z kolei 7,67 % powierzchni gminy zostało wskazane w studium do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

W 2018 r. wydano 16 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje 

te dotyczyły przede wszystkim infrastruktury, np. sieci gazowej, sieci wodociągowej, 

oświetlenia ulicznego. 

W poprzednim roku wydano 76 decyzji o warunkach zabudowy, w tym -0- decyzji 

dotyczących zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 59 decyzji dotyczących zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 11 decyzji dotyczących zabudowy usługowej oraz 6 tzw. innych 

decyzji. 
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XI. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował 47 mieszkań komunalnych,  

o łącznej powierzchni 1866,5 m2, w tym: 24 lokale socjalne, 23 lokale komunalne. W trakcie 

2018 r.  1 lokal mieszkalny został sprzedany. 

  Mieszkania komunalne 

Lp. Adres budynku Pow uż. w m2  Liczb

a 

lokali 

Wyposażenie Uwagi 

1. Gorzyce                             

ul. 3 Maja 6 

31,6 1 energia elektr., 

c.o., wod-kan, 

gaz 

lokal socjalny 

2. Gorzyce                              

ul. Żwirki i Wigury 

11 

614,4 20 energia 

elektr.,wod-

kan,gaz 

lokale socjalne 

3. Sokolniki                              

ul. Sandomierska 

84 

160,18 3 energia 

elektr.,c.o.,wod

-kan,gaz 

w tym 1 lokal 

socjalny (43m) 

4. Trześń                                

ul. Św. Floriana 16 

471,58 9 energia 

elektr.,c.o.,wod

-kan,gaz 

w tym 1 lokal 

socjalny (29,4m) bez 

gazu,.            1 

mieszkanie 

sprzedane w 2018r. 

5. Trześń                                

ul. Młynarska 10 

588,74 14 energia elektr. 

,wod-kan,gaz 

w tym 1 lokal 

socjalny (26,4m) 

Razem 1866,5 47   24 lokale socjalne             

23 lokale 

komunalne          1 

lokal mieszkalny 

sprzedany w 2018r. 
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XII. Przestępczość w gminie1 

Na terenie gminy Gorzyce w roku 2018 odnotowano mniejsze zagrożenie 

przestępczością w porównaniu z rokiem 2017 i 2016. W 2018 r. wszczęto 159 postępowań 

przygotowawczych wobec 169 postępowań przygotowawczych w 2017r i 191 postępowań 

przygotowawczych w 2016 r., co stanowi znaczący spadek ogólnej liczby przestępstw na 

terenie gminy Gorzyce.  

 

W kategorii przestępczości kryminalnej poziom wykrywalności za 2018 r wyniósł 

87,64 % wobec 73,49% w 2017 r. i wobec 49,1% w 2016 r. odnotowano więc znaczący wzrost 

wykrywalności kryminalnej. Poziom wykrywalności ogólnej wyniósł 89,86% wobec 82,52%  

w 2017 r. i 62,3% w 2016 r. - również znaczący wzrost wykrywalności ogólnej.  

 

W kategorii kradzież rzeczy cudzej jako szczególnie uciążliwej dla społeczeństwa, 

wykrywalność wzrosła w 2018r do 62,5% wobec 45,45% w 2017 r. i wobec 20% wykrywalności 

w 2016 r., a więc znaczący wzrost, przy jednoczesnym ograniczeniu tego negatywnego 

zjawiska kradzieży z 11 przestępstw w 2017r. do 10 przestępstw w 2018r i wobec 25 

przestępstw w 2016. Odnotowano w 2018r 2 kradzieże pojazdu. W kategorii przestępstw 

kradzieży z włamaniem odnotowano wykrywalność na poziomie 87,5% w 2018r wobec około 

10% w 2017 r. przy jednoczesnym ograniczeniu tego zjawiska w 2018 do 5 przestępstw z 11  

w 2017 r.  

W kategorii przestępstw drogowych odnotowano wzrost liczby ujawnionych 

przestępstw z 36 w 2017r do 41 w 2018r, gdzie wśród tych przestępstw znajdują się 

przestępstwa stypizowane w art.178aG.1kk / kierowanie pojazdem mechanicznym pod 

wpływem alkoholu/, art.180kk — /prowadzenie pojazdu podczas orzeczonego zakazu 

prowadzenia pojazdów/ , art.1778:1 i 2 kk — /wypadek drogowy, w tym ze skutkiem 

śmiertelnym/ i art.178bkk /ucieczka przed pościgiem/. Uniemożliwiono sprawcom tych 

przestępstw dalsze prowadzenie pojazdów, co w konsekwencji przyczyniło się do 

wyeliminowania z naszych dróg 41 kierujących, w tym 25 prowadzących pojazd mechaniczny 

pod wpływem alkoholu.  

                                                           
1 Dane uzyskane z informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu 
Policji w Gorzycach za rok 2018. 
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W kategorii przestępczości narkotykowej policjanci z KP Gorzyce w 2018 r. wszczęli i 

przeprowadzili 8 postępowań przygotowawczych wobec 3 w 2017 r. W 2018 r. zastosowano 

środki zapobiegawcze wobec sprawców przestępstw:  

 Tymczasowe aresztowanie -4 wobec 2 w 2017r  

 Zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym —5 wobec 13 w 2017 r.  

 Zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego - 5 wobec 13 w 2017 r.  

 Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego -5 wobec 8 w 2017 r.  

 Dozór policyjny — 6 wobec 19 w 2017 r.  

 

Podjęte zdecydowane działania funkcjonariuszy w 2017 r. przy stosowaniu wykazanych 

wyżej środków zapobiegawczych w prowadzonych przez Komisariat Policji w Gorzycach 

dochodzeniach i śledztwach, spowodowało ograniczenie stosowania tych środków w 2018 r., 

bowiem środki wolnościowe stosowane były głównie wobec sprawców przemocy domowej, 

gdzie zjawisko to skutecznie zostało ograniczone w wyniku ich skutecznego  stosowania  

w 2017 r.  

Dokonano tymczasowego zajęcia mienia ruchomego na majątku sprawców przestępstw 

na kwotę łączną 192 050 zł wobec 186.050 zł w 2017 r. i 9 900 zł. w 2016 r.  

Na terenie naszej gminy stwierdzono 159 przestępstwa ogółem, co daje naprawdę 

zadowalający wskaźnik przestępczości w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca 

gminy/obecnie najniższy na terenie podległym KMP Tarnobrzeg/.  

W zakresie pracy prewencyjnej Komisariat Policji w Gorzycach podejmował szereg 

przedsięwzięć na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa obywateli w ramach służb 

patrolowo-interwencyjnych i obchodowych, ukierunkowanych głównie na ujawnianie 

przestępstw i wykroczeń oraz zapobieganie im, a także na zwalczanie patologii społecznych  

i działalność profilaktyczną. W tym celu propagowano między innymi Krajową Mapę Zagrożeń 

Bezpieczeństwa, zorganizowano we współpracy z Wójtem Gminy Gorzyce debatę publiczną 

propagującą ideę KMZB, omówiono sposób rejestracji zagrożeń i weryfikacji zagrożeń 

naniesionych na Krajową Mapę.  

W ramach funkcjonowania programu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie 

gminy Gorzyce w 2018 r. naniesionych zagrożeń odnotowano 120 zgłoszeń, które natychmiast 

objęto kontrolą-weryfikacją przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Gorzycach, jak i przez 
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funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Tarnobrzegu. Analiza tych zgłoszeń 

wskazywała głównie zagrożenia związane z niewłaściwym parkowaniem pojazdów, 

przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych, 

bezpańskimi psami. Zgłoszenia naniesione na KMZB w około 25% zostały potwierdzane przez 

Policję, efektem czego za popełniane wykroczenia ich sprawcy byli ukarani mandatami 

karnymi, jak i pouczani.  

W zakresie zwalczania patologii wśród nieletnich policjanci pionu prewencji, w tym 

dzielnicowi podejmowali na bieżąco działania ukierunkowane na uświadamianie młodzieży  

o istniejących zagrożeniach, podejmowali interwencje opiekuńczo-wychowawcze, 

resocjalizację i profilaktykę. W tym celu w ramach programów prewencyjnych pn. „Bezpieczne 

ferie”, Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły” „Kręci mnie bezpieczeństwo”, 

„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i wielu innych, mających na celu poprawę 

bezpieczeństwa w tym dzieci i młodzieży w rejonie szkół, przedszkoli i całego rejonu gminy 

Gorzyce / w tym zakresie w ramach pełnienia służb funkcjonariusze patrolowali trasy 

poruszania się młodzieży do Szkół, Przedszkoli, sprawdzano autokary i kierowców pod kątem 

stanu trzeźwości i stanu technicznego pojazdów przed wycieczkami szkolnymi/, omawiano 

ogólne zasady ruchu drogowego dot. pieszych uczestników ruchu oraz poruszano aspekty 

przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji nieletnich.  

W ramach „Prewencji kryminalnej”, prowadzone były spotkania z mieszkańcami jak 

również z organizacjami zrzeszającymi mieszkańców gminy w związku z realizowanymi 

programami prewencyjnymi. Celem spotkań było podnoszenie świadomości prawnej oraz 

bezpieczeństwa osób i mienia wśród miejscowej ludności. Nadto prowadzono działania w 

ramach akcji „Bezdomni zima 2017/2018/2019” mającej głównie na celu uchronienie osób 

zagrożonych przed wychłodzeniami — w tym zakresie podejmowano współpracę  

z instytucjami pomocowymi w tym szczególnie z OPS w Gorzycach.  

Funkcjonariusze Komisariatu prowadzą także bieżącą współpracę z Prokuraturą Rejonową 

i Okręgową, Sądem Rejonowym i Okręgowym, Wydziałami Komendy Miejskiej Policji  

w Tarnobrzegu, Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie, a także podmiotami zewnętrznymi 

w tym Strażą Rybacką, Służbą Ochrony Kolei, Żandarmerią Wojskową, OSP, Powiatowym 

lekarzem weterynarii. 
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XIII. Promocja, komunikacja społeczna, sport  

W ramach promocji gminy Gorzyce prowadzony jest szeroki wachlarz działań promocyjno-

informacyjnych polegających głównie na rozpowszechnianiu, propagowaniu i reklamowaniu 

walorów gminy. Realizacja tych działań odpowiada przede wszystkim zbiorowym interesom 

wspólnoty samorządowej. 

Działania te mają na celu tworzenie marki Gorzyc, jako miejsca dobrego do mieszkania 

i inwestowania, a realizowane są poprzez cele szczegółowe tj.: 

 budowanie tożsamości gminy Gorzyce; 

 aktywizacja mieszkańców; 

 wspieranie i rozwój działań kulturalnych, społecznych, sportowych, gospodarczych, 

rolniczych, turystycznych; 

 wspieranie potencjału mieszkańców; 

 przejrzystą, zrozumiałą politykę informacyjną. 

 

Skupienie się obecnie na powyższych celach, było niezwykle ważne z punktu rozwoju 

gminy. Gminy, która dwukrotnie ucierpiała w wyniku powodzi w 2001 i 2010 roku. Sytuacja 

hydrologiczna i położenie gminy w rozlewiskach rzek Wisły, Sanu, Trześniówki i Łęgu 

powodowało wiele sytuacji kryzysowych, w tym także konfliktów społecznych.  

 

Punktem odniesienia do zaplanowania działań były rozmowy z mieszkańcami na temat ich 

potrzeb, ale przede wszystkim raporty „Gmina Gorzyce 2020 – strategia rozwoju” oraz  

„Raport z badań dotyczących potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Gorzyce”. 

Działania w oparciu o powyższe cele rozpoczęto w 2015 roku i są kontynuowane do obecnej 

chwili.  

 

1. Polityka informacyjna 

Jednym z najważniejszych elementów strategii informacyjno-promocyjnej jest tworzenie 

otwartej komunikacji społecznej z mieszkańcami. W tym celu gmina korzysta z szeregu 

narzędzi tj.:  
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 strona internetowa gminy Gorzyce www.gminagorzyce.pl. www.gorzyce.itl.pl – 

publikowane są tu bieżące informacje z zakresu działalności samorządu oraz 

jednostek podległych.  

 2018 

Ilość artykułów opublikowanych 

na stronie www.gminagorzyce.pl 

www.gorzyce.itl.pl 

291 

Ilość odsłon (łącznie) 63 499 

 

 Biuletyn Informacji Publicznej http://www.gorzyce.itl.pl/bip/ - prowadzony 

zgodnie z wymaganiami prawnymi serwis, gdzie publikowane są dokumenty 

związane z działalnością samorządu. 

 ePUAP, ŹRÓDŁO, CEIDG dzięki tym usługom centralnym możliwe jest 

elektroniczne załatwienie sprawy w Urzędzie Gminy Gorzyce.  

 sippt.gorzyce.pl - System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego – 

powstał  w wyniku realizacji projektu przy wsparciu Funduszy Europejskich. 

Portal zapewnia mieszkańcom dostęp do danych przestrzennych m.in. z zakresu 

numeracji porządkowej nieruchomości, czy miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

 aplikacja Blisko SMS – aplikacja, która pozwala na szybki kontakt  

z mieszkańcami, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Poprzez aplikacje 

informuje się mieszkańców o bieżących wydarzeniach, przerwach w dostawie 

wody, przypomina się o wywozie nieczystości, czy też alarmuje w sytuacjach 

zagrożenia. Informacje te wysyłane są poprzez SMS lub powiadomienie na 

telefon, mail – czyli źródła wskazane przez użytkownika aplikacji. 

 

Ilość artykułów opublikowanych 

w aplikacji Blisko (aplikacja, SMS, mail) 

2018  

 31  

 

 

http://www.gminagorzyce.pl/
http://www.gorzyce.itl.pl/
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Lista zarejestrowanych 

grup publicznych 

w aplikacji Blisko 

GSM CLOUD E-MAIL 

Alarmy i ostrzeżenia 55 441 4 

Gospodarka kom. 0 428 0 

Komunikaty i inf. 0 433 0 

Sport i rekreacja 0 399 0 

Wydarzenia kulturalne 0 405 0 

SUMA 55 2106 4 

 

 media społecznościowe. Gmina ma swój profil na Facebooku. Publikowane są tu 

bieżące informacje o działalności samorządu i jednostek podległych. Profil ma około 

2 tys. użytkowników. W zależności od publikowanych wiadomości aktywność linków 

wacha się od 500 do nawet 15 tys.  

 2018 

Ilość artykułów opublikowanych na profilu fb 351 

Zasięg  1 007176 

Aktywność 202 742 

 

- Gmina na podstawie umów z mediami iTV Wisła, TVL realizuje politykę informacyjną. Na 

bieżąco w serwisach informacyjnych, na zlecenie gminy publikowane są relacje z przebiegu 

inwestycji, czy też wydarzeń kulturalno-sportowo-społecznych i gospodarczych. Warto 

podkreślić, że relacje te stanowią dokumentację archiwalną gminy Gorzyce. Materiały 

archiwalne przekazywane są do zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej. 

 

 2018 

Ilość materiałów wyemitowanych w TVL 40 

Ilość materiałów wyemitowanych w iTV Wisła 80 

 

- w ramach działań komunikacyjnych sporządzane są serwisy informacyjne wraz z bieżącym 

kalendarzem wydarzeń,  dla mediów lokalnych regionalnych, czasem ogólnopolskich. Stały 
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kontakt z mediami pozwala na szerszy zasięg w dotarciu do opinii publicznej, jest pomocny 

w realizacji działań promocyjno-informacyjnych. 

 

 2018 

Ilość serwisów przekazanych do mediów 25 

Ilość informacji/odpowiedzi przekazanych  

indywidualnie lub poprzez inne kanały  

(rozmowa tel., SMS, grupy w mediach społ. 

 -szacunkowo) 

Ilość materiałów opublikowanych, 

emitowanych w mediach (prasa, radio, internet, tv) 

(liczba szacunkowa, oparta na bazie 

dostępnych mat.) 

 

 

34 

 

 

529 

 

2. Zrealizowane działania promocyjno-informacyjne 

Działania te były inicjowane lub wspierane, organizowane lub współorganizowane, 

finansowane lub współfinansowane przez dział komunikacji społecznej Urzędu Gminy 

Gorzyce. 

1. Wydarzenia kulturalno-rozrywkowe 

 Dzień Seniora 

 Babiniec 

 Festiwal Wielkanocnych Potraw i Rękodzieła Artystycznego  

 Dzień Dziecka 

 Święto Czereśni 

 Zlot Furmanek 

 Święto Ryby 

 Święto Wsi Królewskiej 

 Dni Gorzyc 

 Dożynki 

 W widłach Wisły i Sanu 

 Trześniowskie Anioły 
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 Zmotoryzowany Orszak Św. Mikołaja 

 Kiermasz Bożonarodzeniowy 

2. Uroczystości  

 Rocznica Zbrodni Katyńskiej  

 Święto Konstytucji 3 Maja,  

 Rocznica Bitwy pod Wrzawami,  

 Święto Niepodległości 

 Uroczysta Sesja Rady Gminy Gorzyce 

 Gminny Dzień Strażaka, nadanie sztandaru OSP Motycze Pod. 

 Jubileusz 40-lecia Ogrodów Działkowych „Raj” w Gorzycach 

 Podsumowanie roku w działalności samorządu 

3. Kampanie i akcje promocyjne 

 Czysta Gmina – akcja promująca ekologię, segregację odpadów zwieńczona 

sadzeniem drzew. 

 Gorzyce Biało-Czerwone 

 100 lat Niepodległej – Gmina Gorzyce 

 PSZOK – nowa inwestycja 

 Sprzątanie Wisły i Sanu 

4. Szkolenia i konferencje 

 Dni Biznesu  

5. Wyjazdy i wizyty studyjne 

 Wizyta studyjna przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych w ramach 

projektu dotyczącego współfinansowania i zakładania podmiotów ekonomii 

społecznej 

6. Konkursy 

 Gminny Konkurs Recytatorski 

 Gminny Konkurs Języka Angielskiego 

 Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie 

 Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej 
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3. Sport 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzycach organizuje i współorganizuje corocznie 

wydarzenia sportowe oraz kulturalne, które przyciągają rzesze uczestników ze wszystkich 

miejscowości w Gminie Gorzyce. Imprezy te pokazują, że udział w nich (zarówno czynny  

w charakterze sportowca, jak i bierny w charakterze kibica, widza) stał się obecnie popularną 

formą rekreacji i spędzania czasu wolnego. 

Do najważniejszych zadań mających charakter cykliczny należy organizacja meczów na 

różnych poziomach rozgrywkowych. GOSIR Gorzyce odpowiedzialny jest za przygotowanie 

techniczne obiektów udostępnionych klubom sportowym w Gorzycach, Sokolnikach, 

Wrzawach, Trześni i Furmanach. Przy współpracy ze wszystkimi stowarzyszeniami 

zajmującymi się szerzeniem kultury fizycznej w Gminie Gorzyce planuje szereg okazjonalnych 

wydarzeń. W 2018 r. odbyły się: 

 mecze piłki nożnej – 205, 

 zawody piłki siatkowej - 1,  

 zawody tenis stołowy - 2,  

 sporty siłowe - 1,  

 karate-  2,  

 bieganie - 3 

Ponadto Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzycach nadzoruje merytorycznie  

i pomaga w przygotowaniu ofert dla  stowarzyszeń sportowych  i uczniowskich  klubów  

sportowych działających na terenie Gminy Gorzyce, które uczestniczą w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzyce w dziedzinie kultury fizycznej. 

Dodatkowo w sezonie letnim GOSIR Gorzyce odpowiedzialny jest za organizację terenu 

rekreacyjnego na jednym ze swoich obiektów – Zalew Przybyłów w Gorzycach. W 2018 r. 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzycach realizował między innymi: 

 otwarcie sezonu nad Zalewem Przybyłów w Gorzycach,  

 współorganizacja imprezy biegowej „Gorzycka 5”,  

 współorganizacja Powiatowych Turnieji Karate Kyokushin w Gorzycach, 

 Bieg Tropem Wilczym (we współpracy z Klubem Sportowym Sprint), 

 współorganizacja Dni Gorzyc, 
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 współorganizacja imprezy biegowej „Bieg o puchar Leszka Bebło”, 

 organizacja Regionalnego Turnieju o Puchar Lech Poznań Football Academy 2018. 
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XIV. Oświata i wychowanie. 

1. Edukacja na terenie Gminy Gorzyce. 

Liczba uczniów w Gminie Gorzyce w roku szkolnym 2017/2018  

1) szkoły podstawowe: 

 

 

Klasa 

 

 

 

Razem: „O” I II III IV V VI VII 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach 

 

Liczba uczniów 16 7 19 12 15 12 18 10 109 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach 

 

Liczba uczniów 

51 51 21 72 82 41 50 60 428 + 1 

naucz. 

indyw. 

Szkoła Podstawowa w Furmanach 

 

Liczba uczniów 28 7 5 9 10 14 7 12 92 

Szkoła Podstawowa we Wrzawach 

 

Liczba uczniów 22 13 13 21 18 16 10 26 139 
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2) zespoły szkolno-przedszkolne: 

 

Klasa  

 

Razem: 

„O” I II III IV V VI VII 

Szkoła Podstawowa w Sokolnikach 

 

Liczba uczniów 22 17 7 23 35 19 21 21 165 

Szkoła Podstawowa w Trześni 

 

Liczba uczniów 25 - 7 15 14 10 16 13 100 

 

 

3) Odziały gimnazjalne w szkołach podstawowych 

 

 

Klasa 

 

 

 

Razem: II III 

Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach 

 

Liczba uczniów 67 55 122 

Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Sokolnikach 

 

Liczba uczniów 26 32 58 
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Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej we Wrzawach 

 

Liczba uczniów 16 23 39 

 

4) Samorządowe Przedszkole w Gorzycach – 202 

3-latki – 48 

4 – latki – 24 

4-5-latki – 42 

5-latki – 50 

6-latki – 64 

Orliska – 13 

Wrzawy – 25 

Przedszkole w Sokolnikach – 23 

Przedszkole w Trześni – 25 

Zestawienie zbiorcze liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach: 

Szkoły podstawowe 

Klasa 
Liczba uczniów 

Rok szkolny 2017/2018 

„0” 117 

I 95 

II 72 

III 152 

IV 174 

V 112 

VI 122 

VII 142 

Razem 0-VI 986 +1 (indyw.)=987 
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Gimnazja 

Klasa 
Liczba uczniów 

Rok szkolny 2017/2018 

II 109 

III 110 

Razem II-III 219 

 

Łącznie liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach: 1206. 

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w Gminie Gorzyce w roku szkolnym 2017/2018 

Przedszkola 
Liczba dzieci 

Rok szkolny 2017/2018 

Samorządowe  Przedszkole  

w Gorzycach 

202 

Przedszkole w Trześni 25 

Przedszkole w Sokolnikach 23 

Razem  250 

 

 

 

Liczba nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego 

 

1) liczba nauczycieli w poszczególnych szkołach i przedszkolu: 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach 

Stopień awansu Liczba nauczycieli 

Bez stopnia naukowego X 
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Stażysta X 

Kontraktowy 4 

Mianowany 5 

Dyplomowany 11 

Razem 20 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach 

Stopień awansu Liczba nauczycieli 

Bez stopnia naukowego X 

Stażysta 4 

Kontraktowy 5 

Mianowany 7 

Dyplomowany 45 

Razem 61 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach  

Stopień awansu Liczba nauczycieli 

Bez stopnia naukowego X 

Stażysta 1 

Kontraktowy 3 

Mianowany 3 

Dyplomowany 23 
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Razem 30 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni  

Stopień awansu Liczba nauczycieli 

Bez stopnia naukowego X 

Stażysta X 

Kontraktowy 4 

Mianowany X 

Dyplomowany 13 

Razem 17 

 

Szkoła Podstawowa w Furmanach  

Stopień awansu Liczba nauczycieli 

Bez stopnia naukowego X 

Stażysta X 

Kontraktowy 2 

Mianowany 4 

Dyplomowany 10 

Razem 16 
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Szkoła Podstawowa  we Wrzawach  

Stopień awansu Liczba nauczycieli 

Bez stopnia naukowego X 

Stażysta X 

Kontraktowy 2 

Mianowany 6 

Dyplomowany 15 

Razem 23 

 

Samorządowe Przedszkole w Gorzycach 

Stopień awansu Liczba nauczycieli 

Bez stopnia naukowego X 

Stażysta 3 

Kontraktowy 4 

Mianowany 4 

Dyplomowany 11 

Razem 22 

 

2) zbiorcza liczba nauczycieli: 

 

Rok szkolny 2017/2018 

Stopień awansu Liczba nauczycieli 

Bez stopnia naukowego X 
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Stażysta 8 

Kontraktowy 24 

Mianowany 29 

Dyplomowany 128 

Razem 189 

 

Przepływ uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pomiędzy obwodami 

Nazwa szkoły Uczniowie spoza obwodu 

uczęszczający do szkoły 

Uczniowie z obwodu szkoły 

uczęszczający do innej 

szkoły 

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Gorzycach 

29 31 

Szkoła Podstawowa nr 2  

w Gorzycach 

85 164 

Szkoła Podstawowa  

w Trześni 

18 29 

Szkoła Podstawowa  

we Wrzawach 

7 9 

Szkoła Podstawowa  

w Sokolnikach 

27 51 

Szkoła Podstawowa  

w Furmanach 

7 15 

 

Doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli 

Nazwa szkoły Liczba 

nauczycieli, 

którzy brali 

udział w 

postępowaniu  

Liczba 

nauczycieli, 

którzy uzyskali 

awans zawodowy 

Liczba nauczycieli, 

którzy brali udział 

w kursach 

doskonalących lub  
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o awans 

zawodowy 

ukończyli studia 

wyższe 

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Gorzycach 

1 1 14 

Szkoła Podstawowa nr 2  

w Gorzycach 

1 1 9 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Trześni 

0 0 2 

Szkoła Podstawowa  

w Furmanach 

2 2 0 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Sokolnikach 

 

4 4 0 

Szkoła Podstawowa we 

Wrzawach  

2 2 3 

Samorządowe Przedszkole  

w Gorzycach 

1 1 0 

 

Średnia tygodniowa liczba godzin ponad wymiarowych realizowanych przez nauczycieli 

Nazwa szkoły Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Gorzycach 

x 17 20 53,50 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Trześni 

x 5 x 23 

Szkoła Podstawowa  

we Wrzawach 

x 17 13 55 

Zespół Szkolno-Przedszkolny   

w Sokolnikach 

3 0,13 10,14 65,40 

Szkoła Podstawowa  

w Furmanach 

x x 10,78 25,64 
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Szkoła Podstawowa nr 2 

w Gorzycach 

1,71 3,21 16,65 61,60 

Samorządowe Przedszkole  

w Gorzycach 

x 3,17 1,5 0,81 

 

Wyposażenie placówek w komputery 

Nazwa szkoły Liczba komputerów  

z dostępem do Internetu  

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Gorzycach 

37 

Szkoła Podstawowa nr 2   

w Gorzycach 

89 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Trześni 

26 

Zespół Szkół  

we Wrzawach 

14 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Sokolnikach 

51 

Szkoła Podstawowa  

w Furmanach 

24 

Samorządowe Przedszkole w 

Gorzycach 

3 

Razem 244 

 

 

Obiekty sportowe w szkołach 

Nazwa szkoły Boisko Plac zabaw Sala  

gimnastyczna 

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Gorzycach 

tak tak tak 
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Szkoła Podstawowa nr 2   

w Gorzycach 

tak (2) tak  tak (2) 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny  

w Trześni 

tak tak tak (zastępcza) 

Zespół Szkół  

we Wrzawach 

tak tak tak 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny  

w Sokolnikach 

tak tak tak 

Szkoła Podstawowa  

w Furmanach 

tak tak tak (zastępcza) 

Samorządowe 

Przedszkole Gorzycach 

 tak  

 

Promocja uczniów 

Nazwa szkoły Liczba uczniów, którzy 

otrzymali świadectwa  

z wyróżnieniem 

Liczba uczniów 

niepromowanych 

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Gorzycach 

37 x 

Szkoła Podstawowa nr 2  

w Gorzycach 

65 x 

Szkoła Podstawowa  

w Trześni 

19 x 

Szkoła Podstawowa  

we Wrzawach 

28 x 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Sokolnikach 

43 1 

Szkoła Podstawowa  

w Furmanach 

17 x 
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Razem 257 x 

 

Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych 

Nazwa szkoły Liczba uczniów 

korzystających z zajęć 

pozalekcyjnych  

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Gorzycach 

X 

Szkoła Podstawowa nr 2  

w Gorzycach 

317 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Trześni 

32 

Szkoła Podstawowa  

we Wrzawach 

20 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Sokolnikach 

54 

Szkoła Podstawowa  

w Furmanach 

28 

Razem 451 

 

Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych  

i   logopedycznych 

 

Nazwa szkoły Zajęcia 

wyrównawcze 

Zajęcia 

rewalidacyjne 

Zajęcia 

logopedyczne 

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Gorzycach 

x 25 17 

Szkoła Podstawowa nr 2  

w Gorzycach 

x 12 28 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Trześni 

x 12 x 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Sokolnikach 

46 5 25 

Szkoła Podstawowa  

w Furmanach 

22 x 9 

Szkoła Podstawowa  

we Wrzawach 

x 9 25 

Samorządowe Przedszkole  

w Gorzycach 

x 8 25 

Razem 68 71 129 

 

Uczniowie z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Nazwa szkoły Liczba uczniów z 

orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

Liczba uczniów z opinią  

o wczesnym wspomaganiu 

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Gorzycach 

17 x 

Szkoła Podstawowa nr 2  

w Gorzycach 

14 x 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Trześni 

6 x 

Szkoła Podstawowa  

we Wrzawach 

9 x 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Sokolnikach 

6 x 

Szkoła Podstawowa  

w Furmanach 

x x 

Samorządowe Przedszkole 

w Gorzycach 

8 x 

Razem 

 

60 x 
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Udział uczniów w konkursach o zasięgu ponadgminnym i w olimpiadach przedmiotowych 

 

Nazwa szkoły Liczba uczniów  

 

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Gorzycach 

30 

Szkoła Podstawowa nr 2  

w Gorzycach 

1 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Trześni 

x 

Szkoła Podstawowa  

we Wrzawach 

2 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Sokolnikach 

42 

Szkoła Podstawowa  

w Furmanach 

6 

Razem 81 

 

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy: 

W roku szkolnym 2017/2018  dla 142 uczniów przedszkola, szkół podstawowych  

i uczniów gimnazjów został zorganizowany  bezpłatny transport zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn zm.). W trybie przetargu 

nieograniczonego został wybrany jako przewoźnik PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. z siedzibą  

w Tarnobrzegu, ul. Zwierzyniecka 30 39-400 Tarnobrzeg. Koszt dowozu uczniów do szkół 

podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 wyniósł 129 816,00 zł.  

Dodatkowo zostały podpisane umowy z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjnym  

„Radość Życia” w Sandomierzu oraz z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym  

w Grębowie na dowóz dzieci niepełnosprawnych do w/w ośrodków. Zostały podpisane 

również umowy w sprawie zwrotu kosztu dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tarnobrzegu, Szkoły Specjalnej  
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w Tarnobrzegu, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie, do Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Gorzycach.  

 

Pomoc materialna dla uczniów: 

Zgodnie  z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w roku 2017/2018 w Gminie 

Gorzyce uczniowie byli objęci pomocą materialną o charakterze socjalnym- stypendium 

szkolne i zasiłek szkolny. 

Ze stypendium szkolnego skorzystało:  

 35  uczniów szkół podstawowych,   

 11 uczniów gimnazjów, 

 17 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Dotacja przyznana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów  

o charakterze socjalnym  w 2018 roku wyniosła 39 239,82 zł, przy tym  Gmina zaangażowała 

środki własne na realizację programu w wysokości 4 359,98 zł. 

Dotacja przedszkolna. 

Gmina Gorzyce na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego  

w 2018 roku  otrzymała dotację 406 890,00 zł, a wydatki wykonane wyniosły 3 125 460,19 zł.  

Dotacja została rozliczona w pełnej kwocie. 

Dotacja podręcznikowa. 

W 2018 roku Gmina Gorzyce otrzymała dotację na wyposażenie szkół podstawowych  

i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie                       

120 825,43 zł.   

Baza lokalowa szkół. 

1) szkoły 

 

Lp. Szkoła Baza lokalowa 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1  

im. ks. Adama Osetka  

w Gorzycach 

- 7 klasopracowni, 

- biblioteka z pracownia multimedialną, 

- zastępcze pomieszczenie służące jako sala 

gimnastyczna, 

- 2 gabinety (psychologiczny i logopedyczny), 
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- gabinet dyrektora, 

- sekretariat, 

- pokój nauczycielski, 

- harcówka, 

- pomieszczenie socjalne, 

- punkt wydawania posiłków, 

- szatnia, 

- łazienki, 

- winda dla niepełnosprawnych. 

 

2   

 

Szkoła Podstawowa Nr 2  

im. Jana Pawła II w 

Gorzycach  

- 22 sale lekcyjne, 

- 5 klasopracowni, 

- 4 sale komputerowe,  

- 1 pracownia multimedialna, 

- 2 sale do jęz. angielskiego, 

- biblioteka z czytelnią z pracownią 

multimedialną, 

- świetlica, 

- 2 sale gimnastyczne, 

- aula, 

- gabinet dyrektora i zastępcy, 

- księgowość, 

- pokój nauczycielski, 

- stołówka, 

- gabinet logopedyczny, - gabinet 

doradcy     zawodowego, 

- gabinet psychologa/pedagoga, 

- gabinet zajęć logopedycznych, 

- sekretariat, 

- pokój nauczycielski. 

- gabinet stomatologiczny, 
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- gabinet higienistki szkolnej, 

- pokój księgowej, pokój związkowy, 

pomieszczenie woźnego, 

- sklepik, 

- archiwum 

3.   

Szkoła Podstawowa  

im. ks. Jana 

Twardowskiego 

w Sokolnikach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole 

w Sokolnikach 

- 15 sal lekcyjnych, 

- biblioteka z czytelnią, 

- 2 sale informatyczne, 

- czytelnia,  

- gabinet lekarski, 

- pokój nauczycielski, 

- łazienki + toaleta dla 

niepełnosprawnych, 

- świetlica,  

- sekretariat, 

- gabinet dyrektora, 

- kuchnia, 

- 2 pomieszczenia gospodarcze, 

- dyżurka, 

- szatnie, 

- 2 sale zabaw dla dzieci, 

- magazynek, 

- szatnia uczniowska +sanitariaty, 

- sala gimnastyczna + zaplecza. 

 - sala zabaw, 

- szatnia dla dzieci i szatnia dla 

personelu, 

- łazienki, 

- kuchnia z zapleczem gospodarczym. 

4.  - 4 sale lekcyjne, 
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Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

im. Marii Konopnickiej  

w Trześni 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole  

w Trześni 

- 4 pracownie (w tym dwie 

wyposażone w komputery), 

- punkt wydawania gorących 

posiłków, 

- gabinet dyrektora,  

- sekretariat, 

- pomieszczenie socjalne, 

- łazienki, 

- zastępcza sala gimnastyczna, 

- szatnia WF, pomieszczenie dla 

nauczyciela, pomieszczenie na sprzęt 

sportowy, 

- szatnia, 

- pokój nauczycielski, 

- biblioteka,  

- gabinet pomocy przedmedycznej. 

 - sala zabaw, 

- szatnia, 

- łazienki, 

- pomieszczenie kuchenne, 

- plac zabaw. 

5.  Szkoła Podstawowa im.  

Stanisława Jachowicza  

w Furmanach 

- 6 klas lekcyjnych, 

- sala oddziału przedszkolnego, 

- zastępcza sala gimnastyczna  

i kantorek w-fu, 

- biblioteka i czytelnia 

- pokój nauczycieli, 

- pokój dyrektora,  

- sekretariat, 

- szatnia, 

- kuchnia. 
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6.  Zespół Szkół  

we Wrzawach 

- 10 sal lekcyjnych, w tym 2 

pracownie komputerowe, 

- sala gimnastyczna z zapleczem, 

- stołówka, 

- gabinet lekarski,  

- stołówka, 

- gabinet dyrektora, 

- sekretariat. 

 

2) przedszkole 

 

Lp. Przedszkola Baza lokalowa 

1. Samorządowe Przedszkole   

w Gorzycach 

- 5 sal w budynku przedszkola, w tym jedna 

zaadoptowana z sali zajęć ruchowych, 

- sale w budynku szkoły podstawowej 

- kuchnia, 

- gabinet dyrektora, 

- szatnia. 

 

Inwestycje i remonty przeprowadzone w roku  2017/2018 

Oprócz prac konserwatorskich i naprawczych w szkołach, największe inwestycje poczyniono: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach: ułożenie podłóg w salach lekcyjnych, 

pomalowanie barierek i ławek, wycyklinowanie i pomalowanie parkietu na sali 

gimnastycznej, zakup 11 komputerów do pracowni informatycznej, zakup drukarki 

kolorowej, zaadoptowanie i wyposażenie gabinetu lekarskiego. 

2) Szkoła Podstawowa we Wrzawach - malowanie sal lekcyjnych. 

3) Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach: wymiana oświetlenia w salach dydaktycznych, 

montaż wykładziny, malowanie sal dydaktycznych i auli. 

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni – malowanie korytarzy. 

5) Szkoła Podstawowa w Furmanach – pomalowano 3 sale lekcyjne. 
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6) Samorządowe Przedszkole w Gorzycach – pomalowano wszystkie łazienki, 

pomieszczenia kuchenne, podłączono Internet na potrzeby całego przedszkola, 

zamontowano system czytników – kart e-Dziecko. 

 

Wyniki egzaminów w klasach III  gimnazjum: 

Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach 18-20.04.2018 r. Podstawą prawną 

przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. 2016 r., poz. 2223 z późn. zm.).  

Średni  wynik egzaminu z języka polskiego wyniósł 68%., z historii i wiedzy o społeczeństwie 

wyniósł  59%. Wyniki nie odbiegały od  średnich osiąganych w powiecie i województwie. Średni 

wynik z matematyki wyniósł 52% i był wyższy o 1 punkt procentowy jak średnia osiągnięta w 

powiecie. Wynik osiągnięty z przedmiotów przyrodniczych to 55 % i był taki sam jak wynik 

osiągnięty z egzaminu w powiecie. Uczniowie piszący egzamin z języka angielskiego na 

poziomie podstawowym osiągnęli wynik 66%, zaś na poziomie rozszerzonym 48%. Średni 

wynik z języka niemieckiego wyniósł na poziomie gminy 45%  

i był gorszy od wyniku osiągniętego w powiecie 52% i w województwie 50% . 

 

2. Finansowanie oświaty: 

 

Analiza wydatków własnych, środków zewnętrznych (subwencji i dotacji)  

 

Gmina Gorzyce przeznaczyła na finansowanie zadań oświatowych istotną część swojego 

budżetu. Jest to kwota znacznie przekraczająca wysokość otrzymywanej subwencji 

oświatowej. Wydatki budżetu gminy w 2018r. wynosiły 62 233 902,44 zł  w tym wydatki 

oświatowe 19 234 198,90 zł, czyli 30,91% budżetu gminy.  

Największy wpływ na poziom wydatków miały w szczególności:   

 liczba szkół, dla których Gmina Gorzyce jest organem prowadzącym,   

 rozbudowana sieć edukacji pozaszkolnej z różnorodną ofertą edukacyjną,   

 dodatki dla nauczycieli ustalane przez organ prowadzący   
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 oferta edukacyjna przedszkoli i szkół   

 zakres prac remontowych infrastruktury oświatowej (w tym zastosowanie 

nowoczesnych metod energooszczędności),   

  wdrożona reforma ustroju szkolnego.  

W związku z reformą ustroju szkolnego gmina poniosła wydatki na doposażenie szkół 

podstawowych w pomoce dydaktyczne. Natomiast na wdrożenie reformy tylko dla 1 szkoły 

podstawowej (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach ) otrzymaliśmy środki na dofinansowanie 

wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych – 20 746,00 zł w ramach rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto gmina otrzymała w 2018 roku środki  w kwocie łącznie 

122 159,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych 

polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych 

do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018r i .  Gmina nie 

otrzymała środków na przystosowanie świetlic szkolnych, stołówek, szatni czy wydatków 

administracyjnych.  

W ramach ustawowych zadań wykonywane były remonty obiektów szkolnych  

i przedszkolnych oraz realizowane były zadania inwestycyjne. Szkoły i przedszkola na bieżąco 

doposażano w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów 

nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz 

wykonywania innych zadań statutowych. Zapewniano obsługę administracyjną, w tym 

prawną, obsługę finansową.  

Struktura wydatków i dochodów na oświatę w latach 2017-2018  

 

Nazwa jednostki  

Wydatki ogółem w dziale   Dochody ogółem w dziale   

801 i 854  801 i 854  

2017 2018 2017 2018 

Szkoła Podstawowa 

Nr 1 w Gorzycach 
1 691 450,45 2 015 030,57 155,87 197,23 
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Szkoła Podstawowa 

Nr 2 w Gorzycach 
5 869 217,30 5 994 573,75 16 209,91 23 753,09 

Szkoła Podstawowa 

w Furmanach 
1 330 000,18 1 395 324,90 869,99 1 147,87 

Szkoła Podstawowa 

we Wrzawach 
1 748 514,67 1 847 188,87 941,65 156,69 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w 

Sokolnikach 

2 962 245,92 3 248 101,22 54633,19 58843,4 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w 

Trześni 

1 610 940,25 1 811 752,83 7139,95 6265,12 

Samorządowe 

Przedszkole w 

Gorzycach 

2 956 478,77 2 617 605,46 378 098,17 310 742,09 

Urząd Gminy 

Gorzyce 
1 719 461,81 304 621,30 2 236 842,98 1 843 751,77 

Ogółem w gminie na 

oświatę i 

wychowanie, w tym:  

19 888 309,35 19 234 198,90 2 694 891,71 2 244 857,26 

wydatki bieżące  18 408 832,45 19 089 250,79     

wydatki i majątkowe  1 479 476,90 144 948,11 1 368 296,60 958 148,31 

wychowanie 

przedszkolne  

2 844 813,54 3 125 460,19     

dowóz dzieci i 

uczniów  
189 481,49 197 432,66     

wynagrodzenia i 

pochodne  
14 650 224,25 15 547 172,17     
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zadania wymagające 

stosowania 

specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy 

dzieci 

przedszkolnych  

307 839,89 282 398,70     

zadania wymagające 

stosowania 

specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy 

uczniów szkół  

podstawowych, 

gimnazjalnych i 

liceum  

1 300 304,51 1 082 441,82     

Subwencja 

oświatowa  
    11 515 324,00 11 695 241,00 

Różnica(Dochody 

działu 801 i 854 + 

subwencja 

oświatowa minus  

-5 678 093,64 -5 294 100,64     

wydatki)  

Budżet gminy  49 579 691,32 62 233 902,44 49 417 003,48 53 771 376,23 

          

% wydatków 

oświaty do budżetu 

gminy  

40,11% 30,91%     

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S i Rb-27S za 2017r. i 2018r.  

 

Powyższa tabela przedstawia, że wydatki bieżące na utrzymanie oświaty w roku 2017 wynosiły 

18 408 832,45 zł, w 2018r. już 19 089 250,79 zł, a więc były wyższe o 680 418,34 zł, natomiast  
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subwencja oświatowa wzrosła tylko o 179 917,00 zł w stosunku do 2017r. W tym wydatki 

bieżące na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  

w 2017r. wyniosły 2 844 813,54zł, a w 2018r.  już 3 125 460,19 zł, wzrost  o 280 646,65 zł.  

W roku szkolnym 2017/2018 wychowaniem przedszkolnym objęte były dzieci w wieku 3-6 lat, 

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Obowiązek 

rocznego przygotowania przedszkolnego realizowały dzieci 6-letnie. Prowadzenie publicznych 

przedszkoli i ich zakładanie należy do zadań własnych gminy.  

Wypełniano w roku szkolnym 2017/2018 obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu  

i opieki dzieciom i uczniom w tym niepełnosprawnym dzieciom i uczniom, zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo oświatowe. Również, jeżeli dowożenie zapewniali rodzice to był 

zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na podstawie umowy zawartej z wójtem.  

Ogółem do oświaty w 2018r. gmina dołożyła z budżetu 5 294 100,64 zł. Natomiast na wydatki 

bieżące bez zadań własnych na oświatę czyli bez wychowania przedszkolnego i dowozu 

uczniów, w stosunku do otrzymanej subwencji oświatowej brakło na pokrycie tych wydatków 

4 071 116,94 zł, gdzie w 2017r. była to kwota 3 859 213,42 zł .  

  

Zgodnie z metryczką subwencji oświatowej  

  

 2017 2018 

finansowy standard podziału 

wynosił  
5 292,78 zł 5 409,11 zł 

wskaźnik korygujący  1,1175020474 1,105472051 

na ucznia dla gminy    5 914,69 zł 5 979,62 zł 

 

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży kalkulacja kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2018r. stanowiła 

kwotę  1 683 862,25 zł, w 2017r. była to kwota 1 821 783,71zł.  

Od lat obserwujemy znaczny wzrost wydatków bieżących na realizację zadań oświatowych  

i niewystarczające środki z budżetu państwa w ramach subwencji oświatowej. Istotne jest to,  

że koszty kształcenia w przeliczeniu na jednego ucznia, wynikające z obiektywnych przesłanek 

mogą być różne w jednostkach oświatowych tego samego typu. Czynniki mające wpływ, to  
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w szczególności wielkość obiektu, w którym działa jednostka, liczba uczniów, liczba 

pracowników.   

W naszej rozdrobnionej zabudowie mechaniczny podział środków na poszczególne jednostki, 

tylko ściśle według zasady „pieniądz idzie za uczniem” oznaczałby brak możliwości pokrycia 

pełnych potrzeb finansowych jednostek prowadzących mniej liczne oddziały, posiadających 

siedziby w obiektach o dużej powierzchni (nieproporcjonalnej do liczby uczniów) czy też 

usytuowanych w obiektach budowanych w starych energochłonnych technologiach.   

Ten stan odzwierciedla poniższa tabela.  
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Struktura wydatków poszczególnych jednostek w 2017r. i 2018r.  

  

Nazwa jednostki  

2017 2018 

WYDATKI i DOCHODY  

Liczba dzieci 

w szkołach/ 

ZADANIA 

SZKOLNE wg 

metryczki 

dochody  subwencja  wydatki  
Różnica 

[kolumny(3+4)-5]  

liczba 

dzieci w 

szkołach/ 

ZADANIA 

SZKOLNE 

wg 

metryczki 

dochody  subwencja  wydatki  

Różnica  

[kolumny(8+9)-

10]  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Szkoła Podstawowa 

Nr 1 w Gorzycach 89 
155,87 1 348 860,00 1 691 450,45 -342 434,58 93 197,23 1 463 636,00 2 015 030,57 -551 197,34 

Szkoła Podstawowa 

Nr 2 w Gorzycach 512 
16 209,91 4 466 876,00 5 869 217,30 -1 386 131,39 496 23 753,09 4 661 791,00 5 994 573,75 -1 309 029,66 

Szkoła Podstawowa 

w Furmanach 63 

869,99 655 250,00 1 330 000,18 -673 880,19 69 1 147,87 757 677,00 1 395 324,90 -636 500,03 

Szkoła Podstawowa 

we Wrzawach 161 

941,65 1 581 482,00 1 748 514,67 -166 091,02 160 156,69 1 591 190,00 1 847 188,87 -255 842,18 
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Zespół Szkolno-

Przedszkolny w 

Sokolnikach 230 

54633,19 2 064 245,00 2 962 245,92 -843 367,73 200 58843,4 1 979 477,00 3 248 101,22 -1 209 780,82 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w 

Trześni 82 

7139,95 861 320,00 1 610 940,25 -742 480,30 75 6265,12 835 279,00 1 811 752,83 -970 208,71 

Samorządowe 

Przedszkole w 

Gorzycach 

  378 098,17 537 291,00 2 956 478,77 -2 041 089,60   310 742,09 284 032,00 2 617 605,46 -2 022 831,37 

Urząd Gminy 

Gorzyce  
  

2 236 

842,98 
  1 719 461,81 517 381,17   

1 843 

751,77 
122 159,00 304 621,30 1 661 289,47 

Ogółem w gminie  1 137,00 
2 694 

891,71 
11 515 324,00 19 888 309,35 -5 678 093,64 1 093,00 

2 244 

857,26 
11 695 241,00 19 234 198,90 -5 294 100,64 
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Programy i projekty w oświacie w 2018 r.  

W 2018 roku rozliczono dotacje celową na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały 

edukacyjne w kwocie 120 825,43 zł oraz na stypendia szkolne i zasiłki szkolne o charakterze 

socjalnym  w kwocie 43 599,80 zł 

Wykorzystano dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  

w kwocie 406 890,00zł.  

 

Środki pozyskane z UE na realizację projektów:  

 „GENIUSZ IT” zadanie  realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach 

  „Słoneczny świat przedszkolaka” -utworzenie nowego ośrodka wychowania 

przedszkolnego zadanie  realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Sokolnikach      

W ramach programu „ Szkolny Klub Sportowy”  mającego na celu zachęcenie uczniów do 

aktywności  i umożliwienie rozbudzenia w nich pasji i miłości do sportu w okresie od 01 lutego 

do 15 grudnia 2018r. zorganizowano 8  grup – Szkoła Podstawowa Nr 2w Gorzycach (2 grupy), 

Zespół Szklono-Przedszkolny w Sokolnikach (2 grupy) oraz po 1 grupie w szkołach 

podstawowych w Gorzycach, Trześni, Furmanach i Wrzawach. Zadanie   zrealizowano  

z wkładem własnym 1200zł. 

 

We wszystkich jednostkach oświatowych realizowane były programy profilaktyczne.  
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XV. Kultura i czytelnictwo 

W gminie w 2018 r. funkcjonowały następujące domy kultury i świetlice oraz biblioteki: 

 Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach, 

 Dom Kultury we Wrzawach 

 Dom Kultury w Sokolnikach 

 Świetlica w Furmanach 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach i jej filie: 

 filia GBP w Sokolnikach 

 filia GBP we Wrzawach 

 fila GBP w Trześni 

 

Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowane są: 

 Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach, 

 Dom Kultury we Wrzawach 

 Dom Kultury w Sokolnikach 

W 2018 r. zorganizowano następujące wydarzenia: 

 Koncert Kolęd 

 Babiniec 2018 

 Spotkanie z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

 Widowisko „Wrzawska legenda” 

 „Noc Bibliotek” 

 Dni Gorzyc 

 III Święto Wsi Królewskiej w Sokolnikach 

 Zlot Furmanek w Furmanach 

 W widłach Wisły i Sanu 

 Narodowe Czytanie 2018 

 Promocja książki „Kościoły w  gminie Gorzyce. Trześń” 

 Piknik Anielski  

 Promocja książki o kościele w Trześni 

 Koncert „Póki Polska żyje w nas” z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
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 Mikołajki 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział 5 000 mieszkanek i mieszkańców. Wydarzenia 

te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 182 152,31 zł. 

W gminie w 2018 r. funkcjonowały 4 biblioteki. W 2018 r. nie otwarto nowej ani nie zamknięto 

żadnej z bibliotek. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowany jest 1 budynek – 

Biblioteka we Wrzawach.  

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 48 386 woluminów, zaś na koniec roku 

– 48 813 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 3,64 

na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 3,69 na dzień 31 stycznia 2018 r. W 2018 r. biblioteka w 

Gorzycach zapewniła możliwość korzystania z 30 audiobooków, z czego 17 audiobooków 

wypożyczanych przez mieszkańców.  

W 2018 r. wszystkie biblioteki w gminie Gorzyce liczyły 1658 czytelniczek i czytelników. 

W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 12 586 czytelniczek i czytelników, 

którzy wypożyczyli łącznie 31 198 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory 

bibliotek o m.in. następujące pozycje: powieści przygodowe, obyczajowe, historyczne, poezje, 

horrory, dramaty bajki dla dzieci, lektury. 

Poszczególne biblioteki zatrudniały 6 pracownic i pracowników. W ciągu roku struktura 

zatrudnienia zmniejszyła się o 1 osobę z powodu przejścia na emeryturę. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 9 komputerów. Katalogi on-line zapewniały 

wszystkie biblioteki w gminie.  

W 2018 r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia:  

 Biblioferie,  

 Walentynki,  

 Wieczór poezji ks. Twardowskiego,  

 Cała Polska Czyta Dzieciom,  

 Przedstawienie teatralne promujące książkę „Wrzawska legenda”,  

 Noc Bibliotek,  

 Narodowe Czytanie,  

 Piknik Anielski,  

 Wystawa St. Lubacza „Orły Polskie”,  

 Wystawa o prawach kobiet z okazji 100-lecia przyznania Polkom praw wyborczych,  
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 Wieczór poezji Z. Herberta,  

 Udział w Akcji społeczno-edukacyjnej ŻONKILE”,  

 Dzień Dziecka,  

 „Mała książka-wielki człowiek” – projekt dla 3 -latków  

mające na celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 1521 mieszkańców. 

W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 437 

200,00 zł. 
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XVI. Przedsiębiorcy  

W 2018 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON 46 nowych przedsiębiorców 

(osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Najczęstszym przedmiotem 

działalności tychże przedsiębiorstw było wykonywanie robót budowlanych, wykończeniowych 

i specjalistycznych. 

W 2018 r. wyrejestrowano 27 przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą). Najczęstszym przedmiotem działalności wyrejestrowanych 

podmiotów był transport i budownictwo. 
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XVII. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami. 

1. Ochrona środowiska 

 

OCHRONA POWIETRZA 

Gmina Gorzyce w okresie 2017-2019 realizuje partnerski projekt parasolowy pn. „Rozwój 

odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, 

Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” w ramach Osi priorytetowej 3 Czysta Energia, 

Działanie 3.1 Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w Gminie Gorzyce planowany jest montaż 

178 instalacji paneli fotowoltaicznych (o mocy 2,1 kW, 2,4 kW 3 kW), 2 kotłów na biomasę 

(pellet) oraz 27 powietrznych pomp ciepła. 

 

 

Zestawienie instalacji OZE zamontowanych w 2018 r. w ramach projektu parasolowego: 

 

 

 

Lp. Rodzaj dostaw wraz z montażem Ilość Koszt 

realizacji 

Dotacja z Unii 

Europejskiej 

1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 2,1 

kWp 

6 68 134,55 43 162,15 

2. Instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 2,4 

kWp 

17 209 913,20 133 639,12 

3. Instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 3,0 

kWp 

155 2 321 083,80 1 447 080,77 

4. Kocioł CO na biomasę o mocy 15 kW 1 17 257,84 11 185,64 

5. Kocioł CO na biomasę o mocy 20 kW 1 17 745,99 11 502,03 

 Łącznie: 180 2 634 135,38 1 646 569,71 
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Wykaz termomodernizacji budynków i instalacji fotowoltaicznych wykonanych  na terenie 

Osiedla Gorzyce w 2017/ 2018 r.(Spółdzielnia Mieszkaniowa) 

Nr 

budynku 

Adres  budynku 

 

Powierzchnia 

użytkowa 

Instalacje 

Fotowoltaiczne-  

Moc KW 

Koszt 

realizacji 

2 ul. 11 Listopada 3213   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

4 ul. 11 Listopada 3218  

6 ul. 11 Listopada 3213,5  

8 ul. 11 Listopada 3217,5  

10 ul. 11 Listopada 3219,6  

4 ul. Żwirki i Wigury 2145,5  

2 ul. Działkowców 3217  

4 ul. Działkowców 3206  

3 ul. Słoneczna 2145,3 8,80 

1 ul. Słoneczna 2145,3 8,80k 

5 ul. 3 Maja 4319,8 8,64 

16 ul. 3 Maja 2174,8 8,64 

12 ul. 3 Maja 3265,2 8,64 

14 ul. 3 Maja 2285,9 8,64 

2 ul.Edukacji 

Narodowej 

3262,2 8,64 

4 ul.Edukacji 

Narodowej 

3272,7 8,64 

10 ul. Metalowców 1317,6 4,86 

4 ul. Zakole 2163,8 8,80 

6 ul. Zakole 4569,8 8,64 

8 ul. Zakole 2431,9 8,64 

10 ul. Zakole 3513,8 8,64 

1 ul. Por. Sarny 3365,7 8,80 
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Łącznie    

22 

budynki 

 64883,90 117,82 

 

Z zakresu ochrony powietrza Gmina w 2018 r. dokonała wymiany pieca grzewczego CO  

Opis przedsięwzięcia Jednostka 

realizująca zadanie 

Koszt realizacji Źródła finansowania 

Wymiana pieca CO na 

piec gazowy 

kondensacyjny 

Gmina Gorzyce 39.725,00 zł Gmina Gorzyce 

 

GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA 

Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno- ściekowej zrealizowane w 2018 r. 

Opis przedsięwzięcia Jednostka 

realizująca 

Koszt realizacji 

w( zł) 

Źródła finansowania 

Budowa sieci 

wodociągowej w 

miejscowości Wrzawy 

Gmina 

Gorzyce 

79.600,00 Gmina Gorzyce 

Kanalizacja 

 

Lokalizacja 

Kanaliza

cja 

ciśnienio

wa (km) 

Pozostało 

do 

wykonania 

Nazwa zadania 

Koszt 

poniesione  

(zł) 

Źródła 

Finansowa 

nia 
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Pączek Gorzycki 
5,70 0,00 

 Poprawa gospodarki wodno-

ściekowej w  

Gminie Gorzyce poprzez 

rozbudowę sieci kanalizacji 

sanitarnej na obszarze 

aglomeracji Gorzyce oraz 

przebudowę oczyszczalni 

ścieków” – część I zamówienia. 

2 437 

751,24 

UE RPO 

957 811,99 

Gmina 

1 479 939,25 

Wrzawy 5,00 6,7 

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej ciśnieniowej w 

miejscowości Wrzawy oraz ul. 

Pączek Gorzycki w miejscowości 

Gorzyce. 

500 000,00 

UE  PROW 

245 725,08 

Gmina 

254 274,92 

Gorzyce 0,40 0,00 

Rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej ciśnieniowej na 

terenie Gminy Gorzyce. 

 

 

 

 

 

2 623 

771,06 

 

Furmany 0,65 0,00 

Sokolniki 0,20 0,00 Gmina Gorzyce 

Trześń 1,00 0,00  

Zalesie 

Gorzyckie 

0,04 0,00  

Orliska 0,27 0,00  

Motycze 

Poduchowne 

0,13 0,00  

Łacznie 5 561 

522,30 

 

 

Opis przedsięwzięcia Jednostka 

realizująca zadanie 

Kwota dotacji 

w (zł) 

Źródła finansowania 
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Budowa przydomowej 

oczyszczalni ścieków 

Wrzawy 325 

Właściciel 

nieruchomości 

1.100,00 Środki własne + 

Dotacja Gminy- 

Środki przekazane z 

Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony 

Środowiska 

Budowa przydomowej 

oczyszczalni ścieków 

Wrzawy 368 

Właściciel 

nieruchomości 

780,00 

Budowa przydomowej 

oczyszczalni ścieków 

Dz. nr ew.619/8 

Właściciel 

nieruchomości 

1.100,00 

Budowa przydomowej 

oczyszczalni ścieków 

Wrzawy 479 

Właściciel 

nieruchomości 

1.100,00 

Budowa przydomowej 

oczyszczalni ścieków 

Wrzawy 479 

Właściciel 

nieruchomości 

1.100,00 

Łączna kwota dotacji 5.180,00 

 

OCHRONA PRZYRODY 

Przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody zrealizowane w 2018 r. 

Opis przedsięwzięcia Jednostka 

realizująca zadanie 

Koszt realizacji Źródła finansowania 

Nasadzenia drzew- 552 

Nasadzenia krzewów- 33 

Gmina Gorzyce we 

współpracy z 

sołtysami wsi 

7.598,00 Gmina- 

Środki przekazane z 

Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony 

Środowiska 

 

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA 
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Przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej zrealizowane w 2018 r. 

Opis przedsięwzięcia Jednostka 

realizująca zadanie 

Koszt realizacji Źródła finansowania 

Trześniówka V- 

rozbudowa lewego wału 

rzeki Trześniówki wraz z 

budową przepompowni w 

miejscowości Trześń 

PZMiUW Całość zadania  

10.000000,00 zł 

Przedsięwzięcie 

zrealizowane w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Podkarpackiego 

 

OCHRONA PRZED HAŁASEM 

Przedsięwzięcia związane z ochroną przed hałasem na Gminy Gorzyce w latach 2015-2016 

 

L.p. 

 

Nazwa zadania 

 

Długość  

(w km)        

  

 

Koszt 

realizacji 

(w zł) 

 

 

Finansowanie / dotacje 

1. 

 

Budowa drogi gminnej                  

do strefy ekonomicznej                       

w Gorzycach  

1,24  5 322 976,32  

 

budżet gminy  

3 476 338,32 

dotacja budżetu  

państwa – 1 846 638,00  

 

2. Przebudowa ul. Zakole                    

w Gorzycach 

 

0,12  

 

227 392,90  

 

budżet gminy 

 

3. 

 

Przebudowa drogi „k/remizy”  

w Orliskach 

0,06 

 

113 184,64 

 

budżet gminy 
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4. 

 

Przebudowa ul. Szkolnej                 

w Sokolnikach             

 

0,13  

 

62 342,73 

 

budżet gminy 

 

 

5. 

 

Przebudowa ul. Krasickiego w 

Gorzycach 

 

0,47 

 

397 278,18 

 

budżet gminy 

6.  

 

 

Przebudowa drogi                         

„za stadionem” we 

Wrzawach 

 

0,60 247 002,20 budżet gminy 

 

 

7.  

 

 

Przebudowa ul. Plenerowej   

w Gorzycach  

0,10 56 592,71 budżet gminy 

 

8.  

 

Przebudowa ul. Zagłoby – 

etap II  w Gorzycach  

 

0,24 122 512,65 budżet gminy 

9.  Budowa chodnika od                    

ul. Edukacji Narodowej do  ul. 

Moniuszki w Gorzycach 

0,30 74 147,40 budżet gminy 

10. Utwardzenie placu  

w Furmanach 

 

 115 652,77 budżet gminy 

11. 

 

Modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów 

rolnych – etap III i IV           w 

Gorzycach i Wrzawach  

0,42 133 580,44 budżet gminy 

85 580,44 

dotacja budżetu 

 województwa – 48 000,00 

12. 

 

Modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów 

rolnych  - etap I w Motyczu 

Poduchownym 

0,23 25 546,20 budżet Gminy 

18 546,20 

dotacja budżetu 

 województwa – 7 000,00 
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Razem 

 

3,91 

 

6 898 209,14 

 

dotacje – 1 901 638,00 

    budżet gminy  -4 996 571,14 

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Gorzyce prowadzona jest głównie w placówkach 

oświatowych. We wszystkich szkołach realizowane są programy ekologiczne, zgodnie z Polską 

Strategią Edukacji Ekologicznej. W ramach edukacji ekologicznej Urząd Gminy Gorzyce 

udostępnia również mieszkańcom ulotki dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest 

oraz segregacji odpadów. 

Przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną na terenie Gminy Gorzyce w 2018 r. 

1. 

Dofinansowanie koła ekologicznego 

„Ekoludek” działającego przy Szkole 

Podstawowej Nr 1 

Placówki 

oświatowe 

500,00 

Gmina- 

Środki 

przekazane  z 

Wojewódzkie

go Funduszu 

Ochrony 

Środowiska z 

tytułu kar i 

opłat za 

korzystanie 

ze 

środowiska 

2. 

Dofinansowanie programu 

ekologicznego Samorządowego 

Przedszkola w Gorzycach 

500,00 

3. 

Dofinansowanie działań ekologicznych 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Gorzycach 

500,00 

4. 
Dofinansowanie projektu „EKO- SZKOŁA” 

Szkoły Podstawowej w Furmanach 
500,00 

5. 

Dofinansowanie działalności Szkolnego 

Koła Biologiczno-Ekologicznego 

„GIMEKO” Gimnazjum w Sokolnikach 

500,00 

6. 
Dofinansowanie działalności kola LOP 

działającego przy Szkole Podstawowej 
500,00 
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im. Ks. Jana Twardowskiego w 

Sokolnikach 

7. 

Dofinansowanie działalności grup 

przyrodniczych działających przy Zespole 

Szkół we Wrzawach 

500,00 

8. 

Dofinansowanie działalności kola „Młody 

Przyrodnik” działającego przy Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Gorzycach 

500,00 

9. 

Organizowanie akcji „Sprzątanie Świata” 

(w ramach akcji gmina zapewnia zakup 

worków i rękawic oraz odbiór zebranych 

odpadów) 

Gmina 

 Gorzyce 
530,00 

Gmina- 

Środki 

przekazane  z 

Wojewódzkie

go Funduszu 

Ochrony 

Środowiska  

10. 

Zamówienie ulotek i plakatów  

informacyjnych o tematyce segregacji 

odpadów 

Gmina 

Gorzyce 

1.168,50 

RPO 

807,50 

Środki 

własne 

361,00 

Środki 

pozyskane z 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjneg

o 

Województw

a 

Podkarpackie

go + środki 

własne 

 

Szkolenia dla rolników przeprowadzone na terenie Gminy przez pracowników PODR w 

Boguchwale 
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Lp. Tematyka Miejscowość Data Koszty 

1. 

Płatności bezpośrednie - zasady i kryteria 

przyznawania oraz zobowiązania 

wynikające z tytułu otrzymywania 

pomocy finansowej 

Gorzyce - 

Remiza OSP 

2018- 

03-07  
 

2. 

Zapobieganie w rozprzestrzenianiu się 

wirusa ASV z uwzględnieniem 

bioasekuracji 

 

Sokolniki  

 ul. Sando 

-mierska 88 
 

2018-03-

12 
 

3. 
Zasady wejścia i realizacji działania rolno-

środowiskowo- klimatycznego 

Zalesie 

Gorzyckie 3  

2018-03-

14 
 

4. 
Promowanie prawidłowej technologii 

uprawy kukurydzy 
 Wrzawy 392  

 

2018-09-

04 
 

5. 
Promowanie prawidłowej technologii 

uprawy zbóż 

Sokolniki –  

 ul. 

Wychylówka 

26 

 
2018- 

09-28 
 

Środki 

własne 

PODR w 

Boguchwale 

6. 
Promowanie prawidłowej gospodarki na 

użytkach zielonych 

Zalesie 

Gorzyckie 8 

2018-10-

04 

7. 

Prawidłowa gospodarka nawozowa w 

świetle prawa wodnego i dyrektywy 

azotanowej 

Wrzawy - 

Dom Kultury 

2018-10-

16 

8. 
Ogólne zasady integrowanej ochrony 

roślin 

Wrzawy 

Dom Kultury 

2018-11-

08 

9. 
Zasady racjonalnego i zdrowego żywienia 

rodziny 

Furmany - 

Remiza OSP 
 

2018- 

11-22 
 

10. 

Zarządzanie gospodarstwem rolnym z 

uwzględnieniem wyników 

rachunkowości rolnej PL FADN 

 

Zalesie 

Gorzyckie - 

świetlica 

wiejska 

2018-12-

13 
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Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 2018 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

  

Wydatki 

(gmina) w 

(zł) 

Inne źródła Razem 

Gospoda wodno-ściekowa 

5 180,00 

(przydomo

we 

oczyszczalni

e ścieków) 

79 600,00 

(wodociąg) 

4 357 985,2

3 

(kanalizacja

) 

1 203 537,0

7 

 

5 646 302,30 

Ochrona powietrza atmosferycznego 47 323,00  

1 646 

569,71 

+ 

mieszkańcy 

987 565,67 

2 681 458,38 

Ochrona przed hałasem 
4 996 571,1

4 

1 901 638,0

0 

6 898 209,14 

Gospodarka odpadami 

224 380,19 

 

382 979,23 607 359,42 

Edukacja ekologiczna 4 891,00 807,50 5.698,50 

RAZEM 
9 715 

930,56 

5 135 

531,51 

15 839 027,74 
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GOSPODARKA  ODPADAMI 

Przedsięwzięcia związane z gospodarka odpadami zrealizowane w 2018 r. 

Lp. Opis przedsięwzięcia Jednostka 

realizująca 

zadanie 

Ilość 

odpadó

w 

Koszt 

Realizacji 

w zł 

Źródła 

finansowani

a 

1. Budowa Punktu 

Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 

(PSZOK)  

Gmina 

Gorzyce 

 597 

016,24 

Wkład 

własny 

214 037,01 

RPO- 

382 979,23 

2. Likwidacja dzikich 

wysypisk śmieci w 

miejscowości Gorzyce- 

rejon garaży 

Gmina 

Gorzyce 

6,5 Mg 3 090,00 Gmina 

Gorzyce 

3. Dotacje dla 

mieszkańców gminy w 

zakresie demontażu i 

przekazania do utylizacji 

pokryć dachowych 

zawierających azbest 

Właściciele 8 

nieruchomoś

ci 

21,27 

Mg 

Kwota 

dotacji 

7 253,18 

Właściciel 

nieruchomoś

ci 

+dotacja  

 Gminy 

-Środki 

przekazane z 

Wojewódzkie

go Funduszu 

Ochrony 

Środowiska 
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2. Gospodarka odpadami: 

Informacje ogólne 

Utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.  

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) gminy zapewniają 

czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. Gmina 

Gorzyce. 

Nowy system gospodarki odpadami jest obowiązkowy, wszyscy właściciele 

nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy zostali nim objęci. Z kolei właściciele 

nieruchomości niezamieszkałych oddają odpady komunalne na dotychczasowych zasadach 

przedsiębiorcom odbierającym odpady, którzy uzyskali wpis do rejestru działalności 

regulowanej na terenie gminy. 

Gmina w drodze przetargu wyłania przedsiębiorcę, który odbiera i przekazuje  

do regionalnej instalacji odpady z terenu naszej gminy. 

   

Obowiązujące uchwały 

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Gminy 

Gorzyce obowiązują następujące uchwały podjęte przez Radę Gminy Gorzyce: 

 

1. UCHWAŁA NR LIX/372/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce; 

2. UCHWAŁA NR LIX/373/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

3. UCHWAŁA NR III/21/18 RADY GMINY GORZYCE z dnia 19 grudnia 2018 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

http://www.gorzyce.itl.pl/bip/atach/4/5386/9975/lix.373.18.pdf
http://www.gorzyce.itl.pl/bip/atach/4/5386/9975/lix.373.18.pdf
http://www.gorzyce.itl.pl/bip/atach/4/5386/9975/lix.373.18.pdf
http://www.gorzyce.itl.pl/bip/atach/4/5386/9975/lix.373.18.pdf
http://www.gorzyce.itl.pl/bip/atach/4/5386/9975/lix.373.18.pdf
http://www.gorzyce.itl.pl/bip/atach/4/5423/10031/SKMBT_22318122810550.pdf
http://www.gorzyce.itl.pl/bip/atach/4/5423/10031/SKMBT_22318122810550.pdf
http://www.gorzyce.itl.pl/bip/atach/4/5423/10031/SKMBT_22318122810550.pdf
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4. UCHWAŁA NR XXVI/159/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 lipca 2016 r.  

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

5. UCHWAŁA NR XXVII/163/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 11 sierpnia 2016 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której 

zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej; 

Odbiorca Odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych  realizowany był w 2018 roku przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław 

Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno. 

Stawki za odbiór odpadów komunalnych 

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych  

w przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów komunalnych w roku 2018  

wynosiły 6 zł od osoby na miesiąc. Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla właścicieli nieruchomości, którzy nie segregują odpadów komunalnych była wyższa  

i wynosiła 9 zł od osoby na miesiąc. Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych, uiszczane są przez właścicieli nieruchomości na indywidualny rachunek 

właściciela nieruchomości. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, na której powstają 

odpady komunalne zobowiązany jest do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie do 10 dnia każdego miesiąc za miesiąc poprzedni. 

Miejsca zagospodarowania odpadów zmieszanych, zielonych oraz biodegradowalnych 

Zapisy art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) nakładają na gminę 

obowiązek przeanalizowania możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - 

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.  

Zgodnie z art. 9e ust. 1ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) podmiot odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych 
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odpadów komunalnych, odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych. Na terenie Gminy Gorzyce nie ma możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych. W związku z czym odpady komunalne zmieszane oraz zielone, odebrane  

z terenu gminy, przekazywane były jak wynika ze sprawozdań składanych przez podmioty 

odbierające odpady komunalne do: 

- Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów w Tarnobrzegu, FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o.    

  ul. Strefowa 8, 39 - 400 Tarnobrzeg 

- Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych MZK sp. z o. o.  

   ul. Centralny Okręg Przemysłowy 25, 37 - 450 Stalowa Wola, 

- Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA ul. Boczna Siedlanka 2, 37-300  

   Leżajsk. 

Liczba mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

Liczba mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

wynosiła 10.834 osoby na podstawie 2.286 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. W stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie 

złożyli deklaracji w wyznaczonym terminie zostali wezwani do złożenia wyjaśnień. Pozostała 

różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m. in. z tego, że wielu uczniów i studentów 

kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje 

wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywana pracę przebywają poza 

terenem gminy, niejednokrotnie poza granicami kraju. 

Na bieżąco prowadzone  były działania mające na celu weryfikację danych zawartych  

w deklaracjach i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym. Na podstawie danych meldunkowych 

wysyłane są wezwania odnośnie zmiany deklaracji w zakresie ilości osób faktycznie 

zamieszkujących daną nieruchomość bądź do złożenia pierwszej deklaracji. 

Liczba osób, które zadeklarowały zbiórkę odpadów w sposób selektywny wyniosła na 

dzień 31.12.2018 r. - 5.582 osoby (1.595 deklaracji), natomiast liczba osób, które nie segregują 

wyniosła 5.252 osób (691 deklaracji). 
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Masa odebranych odpadów komunalnych 

Ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzyce w okresie od 

01.01.2018 r. od 31.12.2018 r. wynika ze sprawozdań  składanych przez podmioty odbierające 

odpady z terenu Gminy Gorzyce. Poniżej sprawozdanie Wójta Gminy Gorzyce z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok: 

150101 Opakowania z papieru i tektury – 11,360 Mg 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych – 123,290 Mg 

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe – 1,740 Mg 

150107 Opakowania ze szkła – 78,680 Mg 

160103 Zużyte opony – 3,900 Mg 

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych   

             i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 15,060 Mg 

170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09  

             01, 17 09 02, 17 09 03 – 26,640 Mg 

200123* Urządzenia zawierające freony 0,290 Mg 

200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 

              i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki – 0,510 Mg 

200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 

             20 01 23 i 20 01 35 – 0,350 Mg 

200201 Odpady ulegające biodegradacji – 52,030 Mg 

200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji – 0,660 Mg 

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 3.181,210 Mg 

200307 Odpady wielkogabarytowe – 81,920 Mg 

200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – 0,600 Mg 

Łącznie masa odebranych odpadów komunalnych 3 578,240 Mg. 
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Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz poziomu 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia poszczególnych frakcji 

Zapisy art. 3 b oraz 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) zobowiązują gminy 

do osiągnięcia poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  

oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne. 

Zasady selektywnej Zbiórki 

Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki i worki oznaczone 

następującymi kolorami napisami: 

1) niebieski–przeznaczony na papier i tekturę z napisem –„Papier”; 

2) zielony –przeznaczony na szkło–z napisem „Szkło”; 

3) żółty –przeznaczony na tworzywo sztuczne i metale –z napisem „Metale i tworzywa  

     sztuczne”; 

4) brązowy–przeznaczony na odpady biodegradowalne, ze szczególnym uwzględnieniem  

     bioodpadów, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji–z napisem   

    „Bio”; 

5) szary–przeznaczone na odpady zielone; 

6) czarny–przeznaczony na odpady zmieszane. 

Działania inwestycyjne, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) w Gorzycach 

Działaniem inwestycyjnym, które jest zarazem realizacją zadania wynikającego  

z art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) było utworzenie punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Wrzawskiej 

9 w Gorzycach, którego Operatorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach, 

czynny jest we wtorki w godz. 12-18  oraz w piątki w godz. 10-14. Rodzaj przyjmowanych 
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odpadów, warunki ich odbierania i sposób dostarczania określa Regulamin  funkcjonowania 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  w Gorzycach będący Załącznikiem do 

Zarządzenia nr 136/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 6 grudnia 2017 roku zamieszczony na 

stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach, stronie internetowej 

Urzędu Gminy Gorzyce oraz bezpośrednio w PSZOK-u. 

W ramach promocji projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla projektu pn.: „Budowa Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w miejscowości Gorzyce”, wydrukowane 

zostały ulotki oraz plakaty, które służyć mają mieszkańcom w prawidłowej segregacji odpadów 

komunalnych. Zarówno plakaty jak i ulotki są o charakterze informacyjno – edukacyjnym, 

których celem jest ograniczenie powstawania odpadów, a także właściwa segregacja. 

 

Wydatki Inwestycyjne związane z budową PSZOK to 597.016,24 zł w tym: 

       *Wkład własny  - 214.037,01 zł, 

       *Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

         Podkarpackiego na lata 2014-2020   - 382.979,23 zł 

Ponadto potrzeby inwestycyjne w dalszym ciągu wynikają z potrzeby doskonalenia 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Gorzyce, przede 

wszystkim w sferze selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Edukacja ekologiczna 

W ramach działań jakie gmina prowadziła w celu osiągnięcia poziomu recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 

poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania podjęto działania informacyjne oraz edukacyjne w zakresie 

prawidłowego segregowania odpadów komunalnych w celu podniesienia świadomości 

ekologicznej społeczeństwa.  

Działaniem, mającym na celu zwiększenie świadomości ekologicznej jest udział Gminy 

Gorzyce w akcji „Sprzątanie Świata”. Dzięki funduszom przeznaczonym przez Gminę Gorzycę 

na zakup worków foliowych oraz rękawiczek ochronnych uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjum, przedszkoli oraz szkół ponadgimnazjalnych pod opieką nauczycieli zbierali śmieci 
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z terenów swoich miejscowości. Wykonane przez dzieci zadanie polegające na zbieraniu 

śmieci z m.in. przydrożnych rowów, lasów, boisk, przystanków oraz innych miejsc wiąże się 

również z edukacja ekologiczną, ukierunkowaną na wychowanie ku ochronie przyrody  

i zapobieganiu zanieczyszczenia Ziemi. 

Corocznie na terenie Gminy Gorzyce w ramach obchodów Dnia Dziecka 

organizowanych przez Wójta Gminy Gorzyce uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkoli 

przygotowują przedstawienia o tematyce ekologicznej. Ponadto dzieci zapoznawane są  

z zasadami segregacji odpadów komunalnych  m. in. poprzez ulotki w zakresie prawidłowej 

segregacji. Organizowane są również konkursy o tematyce ekologicznej, z których zwycięskie 

prace nagradzane są upominkami o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, ufundowanymi 

przez Urząd Gminy Gorzyce. 

Działaniem mającym na celu promocję właściwej segregacji odpadów komunalnych na 

terenie Gminy Gorzyce jest utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. Utworzony na terenie Gminy Gorzyce Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje od dnia 27 listopada 2018 r. W ramach kosztów 

poniesionych na realizację zadania wybudowano oraz zaopatrzono w pojemniki, kontenery  

i inne niezbędne urządzenia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, którego 

Operatorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach. W ramach promocji projektu 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 dla projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych PSZOK w miejscowości Gorzyce”, wydrukowane zostały ulotki oraz plakaty, 

które służyć mają mieszkańcom w prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Zarówno 

plakaty jak i ulotki są o charakterze informacyjno – edukacyjnym, których celem jest 

ograniczenie powstawania odpadów, a także właściwa segregacja. 

Podsumowanie 

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Gorzyce jest uświadamianie mieszkańców gminy 

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych 

odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu 

osiągnięcia przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów. 
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Na dzień 31.12.2017 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 27,5 kg 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 286,37 kg zmieszanych odpadów 

komunalnych, zaś pod koniec 2018 roku dane te przedstawiały się następująco:  

na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 42,17 kg selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych oraz 293,71 kg zmieszanych odpadów komunalnych. 

Zmiana proporcji wynikała m. in. z podjęcia działań informacyjnych oraz edukacyjnych 

w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych w celu podniesienia 

świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


