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A.

Wstęp
1. Słowo wstępne Wójta Gminy Skołyszyn

Szanowni Państwo,
Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Skołyszyn, obrazujący aktualną sytuację naszej gminy, obszary jej
funkcjonowania, a także zachodzące w niej zmiany.
Ubiegły rok był dla naszej lokalnej społeczności czasem próby i mierzenia się z nowymi wyzwaniami, które stawiały
przed nami różnego rodzaju ograniczenia. Pandemia COVID-19 postawiła nas w nowej, nieznanej dotąd sytuacji.
Zmuszeni zostaliśmy do ograniczenia kontaktów społecznych, w związku z czym nie odbyło się wiele zaplanowanych
wcześniej spotkań oraz wydarzeń.
W czerwcu 2020 r. musieliśmy się zmierzyć z nawałnicą, która pozostawiła po sobie przygnębiający obraz
zniszczeń. Gwałtowne burze spowodowały ogromne szkody w budynkach mieszkalnych, gospodarczych, uprawach
oraz w mieniu komunalnym Gminy. Dramatyczne wydarzenia z czerwca pokazały jednak, że jako społeczeństwo
jesteśmy gotowi do obywatelskiej mobilizacji w obliczu zagrożenia. Dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu osób,
instytucji, organizacji, ale też solidarności przedstawicieli samorządów z różnych części Polski, większość szkód
i zniszczeń zostało usuniętych.
Cieszę się, że sytuacja pandemiczna i powodziowa nie wpłynęła w żaden sposób na inwestycje realizowane
w Gminie Skołyszyn. W 2020 r. zrealizowaliśmy wiele zadań w różnych obszarach funkcjonowania naszego
samorządu, m. in. w zakresie infrastruktury drogowej, wodociągowej, przeprowadziliśmy termomodernizacje
i remonty budynków użyteczności publicznej, powstały parkingi, nowe odcinki oświetlenia ulicznego, uruchomiony
został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
zostały doposażone w nowy sprzęt, aby jeszcze skuteczniej działać podczas akcji ratowniczo - gaśniczych. Gmina
Skołyszyn dofinansowała również wiele zadań realizowanych przez Powiat Jasielski na naszym terenie, głównie
w zakresie modernizacji dróg i budowy chodników.
Pragnę przekazać wyrazy uznania i podziękowania Parlamentarzystom z naszego regionu, władzom
Województwa Podkarpackiego, samorządu Powiatu Jasielskiego, Radnym Rady Gminy Skołyszyn, wszystkim
pracownikom Urzędu Gminy Skołyszyn oraz jednostek organizacyjnych gminy, sołtysom i druhom z Ochotniczych
Straży Pożarnych, a także wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju naszej gminy.
Pokonaliśmy wiele trudności, ale mam też świadomość wyzwań, które stoją dziś przed naszym samorządem.
Sukcesywnie prowadzimy jednak działania, aby Gmina Skołyszyn stawała się miejscem przyjaznym i otwartym na
potrzeby mieszkańców. Przed nami kolejne inwestycje i projekty, na realizację których pozyskujemy środki
zewnętrzne.
Raport o stanie Gminy Skołyszyn za 2020 rok zawiera szczegółową analizę działań roku 2020, według stanu na
dzień 31.12.2020 (o ile w opracowanym dokumencie nie zaznaczono inaczej). Raport został opracowany w podziale
na zagadnienie ustawowe (wynikające z Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym), które zostały
przypisane Wójtowi Gminy w art. 28aa. oraz art. 30 ust. 2. Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego
wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną Gminy Skołyszyn w roku 2020.
Wyrażam nadzieję, że prezentowany materiał pozwoli różnym grupom społecznym na wnikliwą analizę
aktualnego stanu naszej gminy i przyczyni się do podjęcia wspólnych działań wspierających pozytywne procesy
zachodzące na jej terenie.
Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy Skołyszyn, którzy przyczynili się do realizacji niniejszego opracowania.
Bogusław Kręcisz - Wójt Gminy Skołyszyn
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2. Podstawa prawna i opis struktury dokumentu Raportu o stanie gminy
Raport o stanie gminy został opracowany na podstawie art.28aa ustawy o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 roku w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Według przepisów ww. ustawy obejmuje on podsumowanie działalności Wójta
w roku poprzednim, a w szczególności informację o realizacji:
POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
UCHWAŁ RADY
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Za coroczne przedstawienie raportu Radzie Gminy, odpowiada Wójt, a jego rozpatrzenie następuje
podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenie lub nieudzielenia absolutorium
Wójtowi.
W debacie nad niniejszym dokumentem będą mogli zabierać głos radni, a także mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby uczestniczyć w debacie, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na
który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy, składa do
przewodniczącego pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami. Liczba mieszkańców
mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Etap debaty kończy się przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem/ nieudzieleniem Wójtowi
wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania, Rada Gminy podejmuje bezwzględną
większością głosów ustawowego składu Rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi wotum
zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Wójtowi wotum zaufania.
Przedkładany Raport o stanie Gminy stanowi zwięzłą informację dla Rady Gminy oraz mieszkańców o
działaniach podejmowanych w powyższym zakresie przez cały 2020 rok. Informacje zawarte w Raporcie
posłużą mieszkańcom Gminy do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego,
a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy.
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy Skołyszyn
i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu,
a także informacje umieszczone na stronach internetowych, w tym dane GUS-u.
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3. Krótka charakterystyka Gminy Skołyszyn
W niniejszym rozdziale przedstawione zostały wybrane aspekty dotyczące rozwoju społecznogospodarczego Gminy Skołyszyn.
Gmina Skołyszyn położna jest w Powiecie Jasielskim, w południowo-wschodniej części województwa
podkarpackiego, w odległości ok. 80 km od Rzeszowa. Od północy Gmina Skołyszyn graniczy z gm.
Szerzyny, od południa z gm. Lipinki, od wschodu z gm. Jasło i gm. Kołaczyce i od zachodu z Gminy Biecz.
Gmina Skołyszyn jest gminą wiejską i zajmuje 77,92 km2. Położona jest na Pogórzu Ciężkowickim na
krańcach Dołów Jasielsko-Sanockich. Administracyjnie Gmina Skołyszyn należy do powiatu jasielskiego i
województwa podkarpackiego. W skład gminy wchodzi 14 sołectw: Bączal Dolny, Bączal Górny,
Harklowa, Jabłonica, Kunowa, Lipnica Górna, Lisów, Przysieki, Pusta Wola, Siedliska Sławęcińskie,
Siepietnica, Skołyszyn, Sławęcin i Święcany.
Gmina ma charakter typowo rolniczy. Podobnie jak w całym województwie podkarpackim, rolnictwo w
gminie jest rozdrobnione. Tereny te należą do czystych ekologicznie i w porównaniu z innymi regionami
kraju – zachowały jeszcze najmniej zanieczyszczone środowisko przyrodnicze.
Obecnie Gminę Skołyszyn zamieszkuje 12 518 mieszkańców (dane UG Skołyszyn na dzień 31.12.2020),
z czego czasowo przebywa 113 osób.
Tabela 1. Liczba mieszkańców Gminy Skołyszyn w podziale na poszczególne miejscowości – stan na dzień 31.12.2020

Lp.
Miejscowość
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BĄCZAL DOLNY
BĄCZAL GÓRNY
HARKLOWA
JABŁONICA
KUNOWA
LIPNICA GÓRNA
LISÓW
PRZYSIEKI
PUSTA WOLA
SIEDLISKA
SŁAWĘCIŃSKIE
11.
SIEPIETNICA
12.
SKOŁYSZYN
13.
SŁAWĘCIN
14.
ŚWIĘCANY
RAZEM

Liczba mieszkańców
31.12.2020
stali
czasowi
650
9
593
4
1561
19
737
7
425
2
464
2
895
11
1603
16
266
3
215
1
486
2131
326
2166
12 518

0
17
7
15
113

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Skołyszyn

Poniższy wykres przedstawia analizę mieszkańców Gminy Skołyszyn na przestrzeni lat 2017-2020.
Stan ludności jest w „miarę” stabilny na przestrzeni lat 2017-2020. Na tle innych polskich samorządów
(gdzie powszechne jest zjawisko depopulacji) nieznaczne ruchy w demografii jest to niewątpliwie
znaczący atut gminy.
6
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Wykres 1. Liczba mieszkańców Gminy Skołyszyn w latach 2017-2020

113
LICZBA MIESZKAŃCÓW 31.12.2020

12 518
131

LICZBA MIESZKAŃCÓW 31.12.2019

12 507
129

LICZBA MIESZKAŃCÓW 31.12.2018

12 594
143

LICZBA MIESZKAŃCÓW 31.12.2017

12 621
0
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Skołyszyn

Natomiast w odniesieniu do przyrostu naturalnego odnotowujemy w ostatnich dwóch latach wartości
ujemne.
Wykres 2. Przyrost naturalny
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Skołyszyn
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A.

Realizacja zadań w sferze zarządzania
1. Zarządzanie Gminą Skołyszyn

Władze Gminy Skołyszyn

WÓJT GMINY SKOŁYSZYN/ KIEROWNIK URZĘDU GMINY SKOŁYSZYN
Bogusław Kręcisz- sprawuje funkcję Wójta Gminy Skołyszyn od 19 listopada 2018 r. Jest Kierownikiem
Urzędu Gminy Skołyszyn.
Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 10.00 – 15.00 na podstawie rejestru
prowadzonego przez Sekretariat (również w sprawach skarg i wniosków) oraz w pozostałe dni
w godzinach pracy Urzędu.
Paweł Gutkowski- powołany na to stanowisko Zarządzeniem Nr 193/2018 z dnia 20 listopada 2018r.
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Skołyszyn.
Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 10.00- 15.00
oraz w pozostałe dni w godzinach pracy Urzędu.
Jacek Kędzior- Skarbnik Gminy- sprawuje funkcję od października 2014 roku.
Izabela Jankowska – Zawada- Sekretarz Gminy- sprawuje funkcję od stycznia 2019 roku.
URZĄD GMINY SKOŁYSZYN
SKOŁYSZYN 12, 38-242 SKOŁYSZYN
PONIEDZIAŁEK: 7.30- 17.00
WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK: 7.30- 15.30
PIĄTEK: 7.30-14.00
Sekretariat Wójta:
tel. 13 44910 62, 13 449 10 63, 13 449 10 64
fax. 13 449 10 64
e-mail: gmina@skolyszyn.pl
adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP
8
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W Urzędzie Gminy Skołyszyn według stanu na dzień 31.12.2020 roku zatrudnionych było 62 osoby,
w tym na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych było 34 osoby.
Wśród stanu zatrudnienia wykazano 8 pracowników świadczących prace w ramach robót publicznych
z którymi stosunek pracy ustał z dniem 31 grudnia 2020 r.
W 2020 roku Regulamin Organizacyjny z 2018 roku określał strukturę stanowisk, która wyglądała
w następujący sposób:
Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz
 Urząd Stanu Cywilnego:
1. Kierownik
2. Zastępca Kierownika (etat łączony)
 Referat Organizacyjno -Administracyjny:
1. Kierownik= Sekretarz
2. Inspektor – 4 stanowiska
3. Podinspektor –3 stanowiska
 Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu:
1. Kierownik
2. Inspektor –3 stanowiska
3. Podinspektor – 6 stanowiska
4. Zespół pracowników gospodarczych - 11 osób
 Referat Budżetu i Finansów:
1. Kierownik=Skarbnik
2. Inspektor – 4 stanowiska
3. Podinspektor – 6 stanowiska
 Samodzielne Stanowiska - 3 stanowiska
 Radcy Prawni- 3 stanowiska
W 2020 roku 7 osób zatrudnionych było na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Urząd Gminy
w ramach swojej działalności w 2020 roku zorganizował staż pracy dla 3 osób, prace interwencyjne dla
9 osób, praktyki dla 1 osoby.

9
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2. Przygotowywanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Skołyszyn
W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku Rada Gminy obradowała na 11 sesjach i podjęła 92 uchwały,
z czego:
- 4 projekty uchwał przygotowała Komisja Skarg Wniosków i Petycji,
- 88 projektów przygotował Wójt Gminy.
Projekty po wpłynięciu na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy otrzymały poszczególne numeracje.
Wśród podjętych przez Radę Gminy Skołyszyn uchwał w 2020 roku większość dotyczyła spraw z zakresu
finansów gminy, gospodarowania mieniem komunalnym, pomocy społecznej, spraw związanych
z oświatą i ochroną środowiska.

3. Opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju
Zgodnie z art. 15. ust. 1. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku
(z póź.zm) to programy rozwoju są dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym
ustanawianymi w celu realizacji danej strategii. Zostały wyszczególnione definicje poszczególnych
strategii, do których stosuje się przepisy tejże ustawy. Wójt Gminy w 2020 roku nie opracowywał
programów czy strategii rozwoju w trybie ww. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

10
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4. Określanie sposobu realizacji uchwał
Realizacja uchwał :
Wójt Gminy realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej przy pomocy Urzędu Gminy Skołyszyn i jednostek organizacyjnych realizował
uchwały podjęte przez Radę Gminy Skołyszyn w 2020 r.
Komisje funkcjonujące przy Radzie Gminy Skołyszyn- są organami pomocniczymi Rady Gminy Skołyszyn. Mają istotny wpływ na politykę gminy i ostateczny kształt
uchwał, gdyż na swych posiedzenia prowadzą prace w ich sprawie. Do zadań komisji stałych należy w szczególności: występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Gminy lub inne komisje.
Komisje stałe pracują zgodnie z planem pracy przedkładanym Radzie Gminy oraz składają jej sprawozdanie ze swej działalności w ciągu roku. Przy Radzie Gminy
Skołyszyn w 2020 roku pracowało 4 komisje stałe:
1. Komisja rewizyjna,
2. Komisja Zdrowia, Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska Rady Gminy Skołyszyn,
3. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Skołyszyn,
4. Komisja Skarg Wniosków i Petycji oraz 1 komisję doraźną:
5. Komisja Statutowa.
Rada Gminy Skołyszyn- w 2020 roku liczyła 15 Radnych.
W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku Rada Gminy obradowała na 11 sesjach i podjęła 92 uchwały, z czego:
- 4 projekty uchwał przygotowała Komisja Skarg Wniosków i Petycji,
- 88 projektów przygotował Wójt Gminy.
Projekty po wpłynięciu na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy otrzymały poszczególne numeracje. Wśród podjętych przez Radę Gminy Skołyszyn uchwał w 2020
roku większość dotyczyła spraw z zakresu finansów gminy, gospodarowania mieniem komunalnym, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną
środowiska. Na posiedzeniach Rady zostało złożone w 2020 roku 8 interpelacji Radnych i wszystkie odpowiedzi pozostające w zakresie interpelacji zostały
przekazane Radnym. Uchwały podjęte przez Radę Gminy, Wójt Gminy zgodnie z art 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym
terminie 7 dni do organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Podkarpacki, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba
Obrachunkowa. Spośród podjętych przez Radę Gminy uchwał, Wojewoda Podkarpacki oraz pozostałe organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych
nieprawidłowości, potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania
finansami publicznymi. Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy, tj. Wójta - wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych
uchwałami i przepisami prawa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie
Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
11

RAPORT O STANIE GMINY SKOŁYSZYN ZA 2020 ROK

Szczegółowy sposób wykonania uchwał Rady Gminy zawiera poniższa Tabela.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY SKOŁYSZYN PODJĘTYCH W OKRESIE
OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.
Tabela 2. Realizacja uchwał Rady Gminy Skołyszyn w 2020 roku.
Lp.
1.

Nr uchwały
XXI/131/20

Uchwała w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
Skołyszyn

Data podjęcia uchwały
23 stycznia 2020 r.

2.

XXI/132/20

23 stycznia 2020 r.

3.

XXII/133/20

4.

XXII/134/20

szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi
wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej
opłaty oraz stawki za pojemnik o
określonej pojemności
zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości
kompostujących odpady

23 stycznia 2020 r.

23 stycznia 2020 r.

Sposób realizacji
Publikacja w Dzienniku Urzędowym. Województwa
Podkarpackiego poz. 2020.743 z 7.02.2020 r.
Uchwała realizowana w sposób ciągły. Uchwała została
przesłana pracownikowi merytorycznemu do realizacji. Uchwała
zmieniona.
Publikacja
w
Dzienniku
Urzędowym.
Województwa
Podkarpackiego poz. 2020.744 z 7.02.2020 r.
Uchwała realizowana w sposób ciągły. Uchwała została
przesłana pracownikowi merytorycznemu do realizacji.

Publikacja
w
Dzienniku
Urzędowym.
Województwa
Podkarpackiego poz. 2020.611 z 31.01.2020 r.
Uchwała realizowana w sposób ciągły.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej
i pracownikowi merytorycznemu do realizacji.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym. Województwa
Podkarpackiego poz. 2020.612 z 31.01.2020 r.
Uchwała realizowana w sposób ciągły. Uchwała została
przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i pracownikowi
merytorycznemu do realizacji.
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5.

XXII/135/20

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Skołyszyn
zmian budżetu gminy na 2020 rok.

23 stycznia 2020 r.

6.

XXII/136/20

7.

XXII/137/20

8.

XXII/138/20

ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych, dla których zarządcą jest
Wójt Gminy Skołyszyn

23 stycznia 2020 r.

9.

XXII/139/20

zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Skołyszyn

23 stycznia 2020 r.

10.

XXIII/140/20

przystąpienia Gminy Skołyszyn do
realizacji projektu pn. "Utworzenie
nowego oddziału przedszkolnego w SP
Kunowa" złożonego w ramach naboru
nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość
edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.1 Rozwój edukacji
przedszkolnej

2 marca 2020 r.

23 stycznia 2020 r.

23 stycznia 2020 r.

Publikacja
w
Dzienniku
Urzędowym.
Województwa
Podkarpackiego poz. 2020.613 z 31.01.2020 r.
Uchwała realizowana w sposób ciągły.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej
i pracownikowi merytorycznemu do realizacji.
Publikacja
w
Dzienniku
Urzędowym.
Województwa
Podkarpackiego poz. 2020.614 z 31.01.2020 r.
Uchwała realizowana w sposób ciągły.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej
i pracownikowi merytorycznemu do realizacji.
Zmiany budżetu zostały uwzględnione w planach finansowych i
zostały zrealizowane w trakcie roku budżetowego.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji. Uchwała realizowana w sposób
ciągły.
Publikacja
w
Dzienniku
Urzędowym.
Województwa
Podkarpackiego poz. 2020.1330 z 11.03.2020 r.
Uchwała realizowana w sposób ciągły.
Uchwałę przekazano pracownikowi merytorycznemu. Uchwała
zmieniona Uchwałą nr XXIII/142/20
Publikacja
w
Dzienniku
Urzędowym.
Województwa
Podkarpackiego poz. 2020.931 z 19.02.2020 r.
Uchwała realizowana w sposób ciągły.
Uchwałę przekazano pracownikowi merytorycznemu.
Uchwała dotycząca przystąpienia do projektu oraz partycypacji
w kosztach utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Kunowej.
Uchwała realizowana w sposób ciągły.
Uchwała zmieniona Uchwałą XXVII/170/20
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11.

XXIII/141/20

zmian budżetu gminy na 2020 rok

2 marca 2020 r.

12.

XXIII/142/20

2 marca 2020 r.

13.

XXV/143/20

14.

XXV/144/20

15.

XXV/145/20

zmieniająca Uchwałę Nr XXII/138/20
Rady Gminy Skołyszyn z dnia 23
stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych, dla których
zarządcą jest Wójt Gminy Skołyszyn
udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej dla Powiatu
Jasielskiego na realizację zadania
publicznego pn. Budowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej Nr 1830R
Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn w km.
4+062 - 4_+484 Etap II w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa
chodników przy drogach powiatowych"
udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej dla Powiatu
Jasielskiego na realizację zadania
publicznego pn. Budowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej Nr 1863R
Skołyszyn - Harklowa - gr. wojew. Wójtowa - Lipinki w miejscowości
Harklowa w ramach zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa
chodników przy drogach powiatowych"
udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej dla Gminy Biecz,
z przeznaczaniem na zakup nowego
samochodu w ramach zadania
publicznego "Transport osób

Zmiany budżetu zostały uwzględnione w planach finansowych i
zostały zrealizowane w trakcie roku budżetowego.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji. Uchwała realizowana w sposób
ciągły.
Publikacja
w
Dzienniku
Urzędowym.
Województwa
Podkarpackiego poz. 2020.1355 z 11.03.2020 r.
Uchwała realizowana w sposób ciągły.
Uchwałę przekazano pracownikowi merytorycznemu.

30 marca 2020 r.

Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.

30 marca 2020 r.

Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.

30 marca 2020 r.

Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.
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niepełnosprawnych na zajęcia
organizowane w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Bieczu, ul.
Parkowa 1, z filią w Gorlicach, ul.
Wyszyńskiego 18"
zmian budżetu gminy na 2020 rok

16.

XXV/146/20

30 marca 2020 r.

17.

XXV/147/20

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Skołyszyn na lata
2020 - 2026

30 marca 2020 r.

18.

XXV/148/20

30. marca 2020 r.

19.

XXV/149/20

powierzenia Gminie Miasto Rzeszów
wykonania zadania własnego Gminy
Skołyszyn w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami.
zaciągnięcia zobowiązań na rok 2021 i
2022

20.

XXV/150/20

przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Skołyszyn na 2020 rok.

30 marca 2020 r.

21.

XXVI/151/20

udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej Powiatu
Jasielskiego, na realizację zadania
publicznego pn. Rozbudowa drogi

12 maja 2020 r.

30 marca 2020 r.

Zmiany budżetu zostały uwzględnione w planach finansowych i
zostały zrealizowane w trakcie roku budżetowego.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji. Uchwała realizowana w sposób
ciągły.
Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu zostały uwzględnione w
WPF.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.
Uchwała realizowana w sposób ciągły.
Uchwałę przekazano do Biura Prawnego Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego i pracownikowi merytorycznemu do realizacji.
Zadanie dotyczące „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w
zakresie przyjmowania bezdomnych zwierząt do schroniska dla
bezdomnych zwierząt”
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy oraz pracownikowi merytorycznemu do
realizacji.
Publikacja
w
Dzienniku
Urzędowym.
Województwa
Podkarpackiego poz. 2020.2011 z 5.05.2020 r.
Uchwała realizowana w sposób ciągły.
Uchwałę przekazano pracownikowi merytorycznemu.
Uchwała zmieniona Uchwałą nr XXVI/158/20
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.

15

RAPORT O STANIE GMINY SKOŁYSZYN ZA 2020 ROK

powiatowej Nr 1828R Siepietnica Święcany - Lisów
udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej dla Powiatu
Jasielskiego na realizację zadania pn.
Remont drogi Nr 1867R Harklowa
Osobnica w miejscowości Harklowa
udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej dla Powiatu
Jasielskiego na realizację zadania pn.
Zakup materiałów do remontu
chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr
1867R Harklowa - Osobnica w
miejscowości Harklowa
zmian budżetu gminy na 2020 rok

22.

XXVI/152/20

12 maja 2020 r.

Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.

23.

XXVI/153/20

12 maja 2020 r.

Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.

24.

XXVI/154/20

12 maja 2020 r.

Zmiany budżetu zostały uwzględnione w planach finansowych i
zostały zrealizowane w trakcie roku budżetowego. Uchwała
realizowana w sposób ciągły. Uchwała została przesłana do
Regionalnej Izby Obrachunkowej i Skarbnikowi Gminy do
realizacji.
Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu zostały uwzględnione w
WPF.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.
Uchwała ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty
i realizowana w sposób ciągły.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikowi GZGK do realizacji.
Publikacja
w
Dzienniku
Urzędowym.
Województwa
Podkarpackiego poz. 2020.2766 z 30.06.2020 r.

25.

XXVI/155/20

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Skołyszyn na lata
2020-2026

12 maja 2020 r.

26.

XXVI/156/20

dopłaty do 1 m3 wody oraz 1 m3
ścieków

12 maja 2020 r.

27.

XXVI/157/20

12 maja 2020 r.

28.

XXVI/158/20

zaliczenia dróg położonych na terenie
Gminy Skołyszyn do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
zmiany Uchwały Nr XXV/150/20 Rady
Gminy Skołyszyn z dnia 30 marca 2020
roku w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi

12 maja 2020 r.

Publikacja
w
Dzienniku
Urzędowym.
Podkarpackiego poz. 2020.2385 z 1.06.2020 r.
Uchwała realizowana w sposób ciągły.

Województwa
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oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Skołyszyn na
2020 rok
nadania nazwy rondu zlokalizowanemu
na terenie miejscowości Bączal Górny
w Gminie Skołyszyn
rozpatrzenia wniosku mieszkańca
Gminy Skołyszyn dotyczącego
urządzenia drogi dojazdowej
przebiegającej przez działkę nr ew. 470
w miejscowości Przysieki
rozpatrzenia skargi mieszkanek Gminy
Skołyszyn na działanie Wójta Gminy
Skołyszyn
rozpatrzenia petycji Koalicji Polska
Wolna od 5G w sprawie ochrony
zdrowia mieszkańców przed
elektroskażeniem
rozpatrzenia petycji [...] w sprawie
zmiany przepisów prawa miejscowego

29.

XXVI/159/20

12 maja 2020 r.

Publikacja
w
Dzienniku
Urzędowym.
Województwa
Podkarpackiego poz. 2020.2660 z 17.06.2020 r.

30.

XXVI/160/20

12 maja 2020 r.

Rada Gminy rozpatrzyła wniosek pozytywnie.
Uchwałę przekazano do Biura Prawnego Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego i pracownikowi merytorycznemu do realizacji.

31.

XXVI/161/20

12 maja 2020 r.

Uchwałę przekazano do Biura Prawnego Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego i pracownikowi merytorycznemu do realizacji.

32.

XXVI/162/20

12 maja 2020 r.

Rada Gminy uznała petycje za bezzasadną.
Uchwałę przekazano do Biura Prawnego Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego oraz podmiotowi wnoszącemu petycję.

33.

XXVI/163/20

12 maja 2020 r.

Rada Gminy uznała petycje za bezzasadną.
Uchwałę przekazano do Biura Prawnego Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego oraz podmiotowi wnoszącemu petycję.
Uchwała ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty
i realizowana w sposób ciągły.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy.
Po debacie nad raportem o stanie gminy Rada Gminy Skołyszyn
udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Skołyszyn.
Przekazano do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i
pracownikowi merytorycznemu do realizacji.
Rada Gminy Skołyszyn zatwierdziła sprawozdanie finansowe
gminy Skołyszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy za 2019 r.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.

34.

XXVI/164/20

zwolnienia z podatku od nieruchomości

12 maja 2020 r.

35.

XXVII/165/20

udzielenia wotum zaufania Wójtowi
Gminy Skołyszyn

25 maja 2020 r.

36.

XXVII/166/20

zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Skołyszyn wraz e
sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2019 r.

25 maja 2020 r.
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37.

XXVII/167/20

udzielania absolutorium Wójtowi
Gminy Skołyszyn z tytułu wykonania
budżetu za 2019 r.
zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Skołyszynie za 2019 r.

25 maja 2020 r.

38.

XXVII/168/20

39.

XXVII/169/20

zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie

25 maja 2020 r.

40.

XXVII/170/20

25 maja 2020 r.

41.

XXVII/171/20

42.

XXVII/172/20

zamieniająca uchwałę Nr XXIII/140/20
Rady Gminy Skołyszyn z dnia 2 marca
2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Skołyszyn do realizacji projektu pn.
Utworzenie nowego oddziału
przedszkolnego w SP Kunowa
złożonego w ramach naboru nr
RPPK.09.01.00-IP-18-029/19
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata
2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość
edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.1 Rozwój edukacji
przedszkolnej
udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej dla Powiatu
Jasielskiego, na realizację zadania
publicznego pn. "Remont drogi
powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna Lisów - Skołyszyn"
zmian budżetu gminy na 2020 r.

25 maja 2020 r.

Ogłoszono w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.
Uchwałę przekazano do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
i pracownikowi merytorycznemu do realizacji.
Uchwałę przekazano do Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie, który przesłał uchwalę wraz ze
sprawozdaniem finansowym do Urzędu Skarbowego.
Uchwałę przekazano do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
i pracownikowi merytorycznemu do realizacji.
Uchwałę przekazano do Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Skołyszynie, który przesłał uchwalę wraz ze
sprawozdaniem finansowym do Urzędu Skarbowego.
Uchwała ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty
i realizowana w sposób ciągły.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy.

25 maja 2020 r.

Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.

25 maja 2020 r.

Zmiany budżetu zostały uwzględnione w planach finansowych i
zostały zrealizowane w trakcie roku budżetowego.
18

RAPORT O STANIE GMINY SKOŁYSZYN ZA 2020 ROK

43.

XXVII/173/20

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Skołyszyn na lata
2020 - 2026

25 maja 2020 r.

44.

XXVII/174/20

zaciągnięcia zobowiązań na rok 2021

25 maja 2020 r.

45.

XXVIII/175/20

11 sierpnia 2020 r.

46.

XXVIII/176/20

47.

XXVIII/177/20

48.

XXIX/178/20

49.

XXIX/179/20

zmiany uchwały Nr XII/81/15 Rady
Gminy Skołyszyn z dnia 29 grudnia
2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Skołyszyn zmienionej uchwałą
Nr XXX/198/17 Rady Gminy Skołyszyn z
dnia 13 lipca 2017 r.
przystąpienia do Projektu pn.
"Realizacja inwestycji w zakresie
zielono-niebieskiej infrastruktury na
terenie gmin należących do Związku
Gmin Dorzecza Wisłoki"
określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Skołyszyn w roku
szkolnym 2020/2021
o zmianie uchwały Nr XVI/94/12 Rady
Gminy w Skołyszynie z dnia 17 maja
2012 r. w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Skołyszynie
wyrażenia zgody na przejęcie zadania
przez Gminę Skołyszyn od Gminy

Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji. Uchwała realizowana w sposób
ciągły.
Wprowadzone uchwałą zmiany budżetu zostały uwzględnione w
WPF.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.
Zadanie dotyczy „Budowy gminnego systemu zaopatrzenia w
wodę we wsi Harklowa”
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.
Uchwała uchylona.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Uchwała została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.

11 sierpnia 2020 r.

Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.

11 sierpnia 2020 r.

Publikacja
w
Dzienniku
Urzędowym.
Województwa
Podkarpackiego poz. 2020.3323 z 20.08.2020 r.

8 września 2020 r.

Uchwałę przekazano do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Skołyszynie.

8 września 2020 r.

Porozumienie w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Szkoły
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Szerzyny w zakresie zapewnienia
niepełnosprawnym bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu
do Szkoły Przysposabiającej do Pracy
przy SOSW w Jaśle.
zmian budżetu gminy na 2020 rok

Przysposabiającej do Pracy przy SOSW w Jaśle podpisano w dniu
8 września 2020 r.
Uchwałę przekazano do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
i pracownikowi merytorycznemu do realizacji.

50.

XXIX/180/20

8 września 2020 r.

Zmiany budżetu zostały uwzględnione w planach finansowych i
zostały zrealizowane w trakcie roku budżetowego.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji. Uchwała realizowana w sposób
ciągły.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji. Wprowadzone uchwałą zmiany
budżetu zostały uwzględnione w WPF.

51.

XXIX/181/20

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Skołyszyn na lata
2020 - 2026

8 września 2020 r.

52.

XXIX/182/20

8 września 2020 r.

Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.

53.

XXIX/183/20

zaciągnięcia kredytu długo
terminowego na sfinansowanie spłaty
wcześniej zaciągniętych pożyczek i
kredytów oraz finansowanie
planowanego deficytu budżetu
zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021

8 września 2020 r.

54.

XXIX/184/20

zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021

8 września 2020 r.

55.

XXIX/185/20

zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021

8 września 2020 r.

56.

XXIX/186/20

zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021

8 września 2020 r.

Zadanie dotyczy „Budowy oświetlenia ulicznego przy drodze
gminnej „Skołyszyn przez wieś”
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.
Zadanie dotyczy „Budowy oświetlenia ulicznego przy drodze
powiatowej relacji Skołyszyn – Harklowa”.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.
Zadanie dotyczy „Budowy oświetlenia ulicznego przy drodze
powiatowej relacji Jareniówka –Czermna, na odcinku Jabłonica
–Lipnica Dolna”
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.
Zadanie dotyczy „Budowy oświetlenia ulicznego przy drodze
gminnej „Sikorówka” w miejscowości Święcany.
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57.

XXIX/187/20

zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021

8 września 2020 r.

58.

XXIX/188/20

zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021

8 września 2020 r.

59.

XXIX/189/20

zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021

8 września 2020 r.

60.

XXIX/190/20

8 września 2020 r.

61.

XXX/191/20

zawarcia porozumienia
międzygminnego dotyczącego
współdziałania Gmin wchodzących w
skład Aglomeracji Szerzyny przy
realizacji zadania polegającego na
likwidacji Aglomeracji Szerzyny
wyznaczonej uchwałą Sejmiku
Województwa Małopolskiego
(Dz.Urz.Woj.Małopol. z 17 lipca 2013 r.
poz., 4554) i wyznaczenia Aglomeracji
Szerzyny
zmieniająca uchwałę w sprawie
zaliczenia do kategorii dróg gminnych
dróg Nr 1831R Skołyszyn - Lisów, Nr
1843R droga przez wieś Lipnica Górna,
Nr 1862R Skołyszyn dojazd do stacji
kolejowej w Skołyszynie

8 października 2020 r.

Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.
Zadanie dotyczy „Budowy oświetlenia ulicznego przy drodze
powiatowej w miejscowości Harklowa”
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.
Zadanie dotyczy „Budowy oświetlenia ulicznego przy drodze
gminnej w okolicy Domu Ludowego w Przysiekach”
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.
Zadanie dotyczy „Budowy oświetlenia ulicznego przy drodze
gminnej „Skołyszyn przez wieś” w kierunku posesji nr 90 w
miejscowości Skołyszyn.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.
Uchwała dotycząca porozumienia międzygminnego dotyczącego
współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Szerzyny
przy realizacji zadania polegającego na likwidacji Aglomeracji
Szerzyny wyznaczonej uchwałą Sejmiku Województwa
Małopolskiego.
Uchwała przekazana do Wydziału Prawnego Podkarpackiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w Rzeszowie.

Uchwała została przesłana do Wydział Prawny i Nadzoru Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie przekazana pracownikowi
merytorycznemu do realizacji. Porozumienie w sprawie przejęcie
zadania przez Gminę Skołyszyn od Gminy Szerzyny w zakresie
zapewnienia
uczniom
niepełnosprawnym
bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do Szkoły
Przysposabiającej do pracy przy SOSW w Jaśle podpisano w dniu
9.09.2019 r.
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62.

XXX/192/20

zmian budżetu gminy na 2020 rok.

8 października 2020 r.

63.

XXX/193/20

8 października 2020 r.

64.

XXX/194/20

65.

XXX/195/20

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Skołyszyn na lata
2020 - 2026
uchylenia uchwały własnej Nr
XXVII/174/20 Rady Gminy Skołyszyn z
dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021.
zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021.

66.

XXX/196/20

pozostawienia skargi bez rozpatrzenia

8 października 2020 r.

67.

XXX/197/20

8 października 2020 r.

68.

XXXI/198/20

rozpatrzenia skargi na działalność
Kierownika Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie
przyjęcia Gminnego Programu Opieki
nad Zabytkami Gminy Skołyszyn na lata
2020 - 2023

69.

XXXI/199/20

w sprawie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na której znajduje się
domek letniskowy, lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe

30 października 2020 r.

8 października 2020 r.

8 października 2020 r.

30 października 2020 r.

Zmiany budżetu zostały uwzględnione w planach finansowych i
zostały zrealizowane w trakcie roku budżetowego.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji. Uchwała realizowana w sposób
ciągły.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji. Wprowadzone uchwałą zmiany
budżetu zostały uwzględnione w WPF.
Uchylenie Uchwały dotyczącej zadania dotyczy „Budowy
gminnego systemu zaopatrzenia w wodę we wsi Harklowa”
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Zadanie dotyczy „Przebudowy drogi gminnej nr 113681 R w
miejscowości Święcany, polegająca na wykonaniu chodnika
wraz z infrastruktura towarzyszącą.”
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.
Rada Gminy po rozpoznaniu sprawy, uznała skargę za
bezzasadną.
Przesłano informacje o rozstrzygnięciu do wnoszącego skargę.
Rada Gminy po rozpoznaniu sprawy, uznała skargę za
bezzasadną.
Przesłano informacje o rozstrzygnięciu do wnoszącego skargę.
Publikacja
w
Dzienniku
Urzędowym.
Województwa
Podkarpackiego poz. 2020.4305 z 18.11.2020 r.
Uchwała realizowana w sposób ciągły. Uchwałę przekazano
pracownikowi merytorycznemu.
Publikacja
w
Dzienniku
Urzędowym.
Województwa
Podkarpackiego poz. 2020.4586 z 2.12.2020 r.
Uchwała realizowana w sposób ciągły.
Uchwałę przekazano pracownikowi merytorycznemu.
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70.

XXXI/200/20

71.

XXXI/201/20

XXXI/202/20

72.

XXXI/203/20

73.

XXXI/204/20

określenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na
której znajduje się domek letniskowy,
lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe
zmieniająca uchwałę Nr XXII/131/20
Rady Gminy Skołyszyn z dnia 23
stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Skołyszyn
zmieniająca uchwałę Nr XXII/132/20
Rady Gminy Skołyszyn z dnia 23
stycznia 2020 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą
komunikacji elektronicznej
udzielenia pomocy finansowej w
formie celowej dla Powiatu
jasielskiego, na realizację zadania
publicznego pn. Remont drogi
powiatowej Nr 1828R Siepietnica Święcany - Lisów w miejscowości

30 października 2020 r.

Publikacja
w
Dzienniku
Urzędowym.
Województwa
Podkarpackiego poz. 2020.4587 z 2.12.2020 r.
Uchwała realizowana w sposób ciągły.
Uchwałę przekazano pracownikowi merytorycznemu.

30 października 2020 r.

Publikacja
w
Dzienniku
Urzędowym.
Województwa
Podkarpackiego poz. 2020.4588 z 2.12.2020 r.
Uchwała realizowana w sposób ciągły.
Uchwałę przekazano pracownikowi merytorycznemu.

30 października 2020 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym. Województwa
Podkarpackiego poz. 2020.4589 z 2.12.2020 r.
Uchwała realizowana w sposób ciągły.
Uchwałę przekazano pracownikowi merytorycznemu.

30 października 2020 r.

Publikacja
w
Dzienniku
Urzędowym.
Województwa
Podkarpackiego poz. 2020.4590 z 2.12.2020 r.
Uchwała realizowana w sposób ciągły.
Uchwałę przekazano pracownikowi merytorycznemu.

30 października 2020 r.

Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji
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74.

XXXI/205/20

75.

XXXI/206/20

Święcany w km 3+965 - 4+775 w
ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych
udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej dla Powiatu
Jasielskiego, na realizację zadania
publicznego pn. Remont drogi
powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna Lisów - Skołyszyn w m. Bączal Górny w
km 0+350 - 1+645 w ramach usuwania
skutków klęsk powodziowych
zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021

76.

XXXI/207/20

zmian budżetu gminy na 2020 rok

30 października 2020 r.

77.

XXXII/208/20

15 grudnia 2020 r.

78.

XXXII/209/20

wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego w
sprawie powierzenia Gminie Biecz
realizacji zadania publicznego Gminy
Skołyszyn w zakresie pomocy
społecznej polegającego na
prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w
ośrodku wsparcia dziennego dla
mieszkańców Gminy Skołyszyn
zmieniająca Uchwałę Nr XV/88/19 Rady
Gminy Skołyszyn z dnia 30 września
2019 r. w sprawie zaliczenia do
kategorii dróg gminnych dróg Nr 1831R
Skołyszyn - Lisów, Nr 1834R droga

30 października 2020 r.

Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.

30 października 2020 r.

Zadanie dotyczące opracowania projektu koncepcyjnego
dotyczącego rozbudowy drogi gminnej Nr 113664 R w
miejscowości Święcany.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji
Zmiany budżetu zostały uwzględnione w planach finansowych i
zostały zrealizowane w trakcie roku budżetowego.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji. Uchwała realizowana w sposób
ciągły.
Uchwała dotycząca wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji
zadania publicznego Gminy Skołyszyn w zakresie pomocy
społecznej
polegającego
na
prowadzeniu
i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla
mieszkańców Gminy Skołyszyn.
Porozumienie zostało podpisane dnia 30 grudnia 2020 r.
Publikacja
w
Dzienniku
Urzędowym.
Województwa
Podkarpackiego poz. 2021.316 z 22.01.2021 r.
Uchwała została przesłana do Wydziału Prawnego i Nadzoru
Podkarpackiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w Rzeszowie,
Publikacja
w
Dzienniku
Urzędowym.
Województwa
Podkarpackiego poz. 2021.262 z 20.01.2021 r.

15 grudnia 2020 r.

24

RAPORT O STANIE GMINY SKOŁYSZYN ZA 2020 ROK

79.

XXXII/210/20

80.

XXXII/211/20

81.

XXXII/212/20

82.

83.

przez wieś Lipnica Górna, Nr 1862R
Skołyszyn dojazd do stacji kolejowej w
Skołyszynie
przejęcia od Powiatu Jasielskiego
zadania publicznego w zakresie
utrzymania chodników w ciągu dróg
powiatowych położonych na terenie
Gminy Skołyszyn

przekazana pracownikowi merytorycznemu.

15 grudnia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/204/20
Rady Gminy Skołyszyn z dnia 30
października 2020 r. w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej dla Powiatu
Jasielskiego, na realizację zadania
publicznego pn. Remont drogi
powiatowej Nr 1818R Siepietnica Święcany - Lisów w miejscowości
Święcany w km 3+965 - 4+775 w
ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych
zamian budżetu gminy na 2020 rok

15 grudnia 2020 r.

XXXII/213/20

ustalenia zasad wypłacania diety dla
sołtysów Gminy Skołyszyn

15 grudnia 2020 r.

XXXIII/214/20

Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
alkoholowych dla Gminy Skołyszyn na
2021 r.

29 grudnia 2020 r.

15 grudnia 2020 r.

Porozumienie w sprawie przejęcia zadania publicznego w
zakresie utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych
położonych na terenie Gminy Skołyszyn zostało podpisane w
dniu 15 grudnia 2020 r.
Publikacja
w
Dzienniku
Urzędowym.
Województwa
Podkarpackiego poz. 2021.317 z 22.01.2021 r.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji

Zmiany budżetu zostały uwzględnione w planach finansowych i
zostały zrealizowane w trakcie roku budżetowego.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji. Uchwała realizowana w sposób
ciągły.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji. Uchwała realizowana w sposób
ciągły.
Uchwała została wysłana do Wydziału Prawnego i Nadzoru
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przekazana pracownikowi
merytorycznemu.
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84.

XXXIII/215/20

85.

XXXIII/216/20

86.

XXXIII/217/20

87.

XXXIII/218/20

88.

XXXIII/219/20

89.

XXXIII/220/20

90.

XXXIII/221/20

Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Skołyszyn na
2021 r.
wskazania wstępnych miejsc lokalizacji
nowych przystanków komunikacyjnych
przy drodze powiatowej nr 1829R
relacji Jareniówka - Jabłonica gr.wojew. - Czermna, nr 1832R relacji
Bączal - Skołyszyn oraz drogi nr 1828R
relacji Siepietnica - Święcany - Lisów
przyjęcia "Rocznego programu
współpracy Gminy Skołyszyn z
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3
ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok"
zmian budżetu gminy na 2020 rok

29 grudnia 2020 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Skołyszyn na lata
2020 - 2026
Uchwała Budżetowa Gminy Skołyszyn
na 2021 rok.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Skołyszyn na lata
2021 - 2026

29 grudnia 2020 r.

29 grudnia 2020 r.

29 grudnia 2020 r.

29 grudnia 2020 r.

29 grudnia 2020 r.
29 grudnia 2020 r.

Uchwała została wysłana do Wydziału Prawnego i Nadzoru
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przekazana pracownikowi
merytorycznemu.
Uchwała została wysłana do Wydziału Prawnego i Nadzoru
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przekazana do Zarządu
Powiatu w Jaśle oraz pracownikowi merytorycznemu.

Przyjęto "Roczny program współpracy Gminy Skołyszyn z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"
z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.
Uchwała została wysłana do Wydziału Prawnego i Nadzoru
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Zmiany budżetu zostały uwzględnione w planach finansowych i
zostały realizowane w trakcie roku budżetowego.
Uchwała realizowana w sposób ciągły.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji
Publikacja
w
Dzienniku
Urzędowym.
Województwa
Podkarpackiego poz. 2021.764 z 25.02.2021 r.
Uchwała realizowana w sposób ciągły.
Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Skarbnikowi Gminy do realizacji.

Źródło: Dane UG Skołyszyn
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5. Gospodarowanie mieniem komunalnym
Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. jest podsumowaniem
ewidencji środków prowadzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy.
Tabela 3. Rodzaj majątku Gminy Skołyszyn

Rodzaj majątku
Majątek całkowity Gminy Skołyszyn
w tym:
Rzeczowy majątek trwały,
w tym:
Grunty
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu
użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu mieszkalnego
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Kotły i maszyny energetyczne
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
Urządzenia techniczne
Środki transportu
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
gdzie indziej niesklasyfikowane
Inwentarz żywy
Pozostały majątek trwały,
w tym:
Wartości niematerialne i prawne
Pozostałe środki trwałe

Wartość brutto [zł]
123 336 359,52
115 291 729,03
2 925 136,67
30 526 819,84

64 877 968,61
667 890,00
1 128 930,78
732 828,19
9 636 996,75
4 396 448,22
400 709,97
8 044 630,49
300 900,21
7 743 730,28

Źródło: Dane UG Skołyszyn

Majątkiem powyższym zarządzały następujące jednostki: Wójt Gminy Skołyszyn, siedem szkół
podstawowych, Zespół Szkół (szkoła podstawowa i przedszkole), zakład budżetowy (GZGK), instytucja
kultury (GOKiCz), zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Środowiskowy Dom Samopomocy, Urząd Gminy.
Umorzenie majątku Gminy wynosi 43 476 310,52 zł na dzień 31.12.2020 r., co daje kwotę majątku
Gminy Skołyszyn netto 79 860 049,00 zł.
 Wykaz gruntów komunalnych
Grunty stanowiące własność Gminy Skołyszyn w podziale na rodzaj użytkowania:
Rodzaj gruntów
Grunty Gminy Skołyszyn ogółem,
w tym:

Powierzchnia
[ha]
256,06

Użytkowanie wieczyste (Skarb Państwa)

0,33

Użytkowanie wieczyste osoby fizyczne i prawne

0,85
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Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

0,00

Szkoły

8,71

Domy ludowe

2,41

Wysypisko śmieci

0,45

Drogi, place

139,28

Budynki mieszkalne, usługowo-przemysłowe

1,96

Pozostałe

102,07

Źródło: Dane UG Skołyszyn

Grunty stanowiące
i oznaczenie:

własność

Gminy

Skołyszyn

w

podziale

Rodzaj gruntów
Grunty Gminy Skołyszyn ogółem, w podziale na rodzaj gruntu i oznaczenie,
w tym:
Grunty orne (grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska,
grunty orne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod
rowami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach
rolnych)
Nieużytki
Grunty
leśne
(lasy,
grunty
zadrzewione
i zakrzewione)
Grunty
zabudowane
i
zurbanizowane
(tereny
mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny
zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane,
tereny rekreacyjno- wypoczynkowe, użytki kopalne oraz
tereny komunikacyjne: drogi, tereny kolejowe, grunty pod
budowę dróg lub kolei, inne tereny komunikacyjne)
Grunty pod wodami (wody morskie, wody powierzchniowe
płynące, wody powierzchniowe stojące)

na

rodzaj

gruntów

Powierzchnia
[ha]
256,06

51,73

0,00
35,71

168,62

0,00

Źródło: Dane UG Skołyszyn

Szczegółowe informacje o mieniu komunalnym dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Urzędu
Gminy Skołyszyn i w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Wykonywanie budżetu Gminy Skołyszyn w 2020 roku
Wójt Gminy Skołyszyn w ustawowym terminie w dniu 14 listopada 2019 r. i przedłożył Radzie Gminy
Skołyszyn projekt budżetu Gminy na 2020 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. Projekt uzyskał
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Po zgłoszonych przez Wójta Gminy autopoprawkach Uchwałą Nr XXI/119/19 Rada Gminy w dniu 30
grudnia 2019 r. przyjęła Budżet Gminy Skołyszyn na 2020 rok.
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Na wniosek Wójta w ciągu roku budżetowego Rada Gminy 10 razy dokonywała zmian budżetu,
natomiast Wójt korzystając ze swoich uprawnień w drodze własnych Zarządzeń 51 razy dokonywał
zmian w budżecie.
Tabela 4. Plan pierwotny i plan po zmianach budżetu.

Pozycja budżetowa

Plan pierwotny
[zł]

Dochody,
w tym:

Plan po zmianach
[zł]

54 789 377,84

62 402 762,38

Bieżące

53 586 421,91

60 602 115,10

Majątkowe

1 202 955,93

1 800 647,28

58 670 537,84

68 132 264,01

Bieżące

50 532 479,26

58 636 105,43

Majątkowe

8 138 058,58

9 496 158,58

Wydatki,
w tym:

Źródło: Dane UG Skołyszyn

Wójt Gminy Skołyszyn zrealizował przyjęty budżet w niżej opisanym zakresie w roku 2020.

Po stronie dochodowej


Dochody ogółem:

Dochody

Wykonanie
[zł]

Ogółem,
w tym:

Wykonanie planu
[%]

65 581 961,78

105,09

Bieżące

59 970 069,58

98,96

Majątkowe

5 611 892,20

311,66

Źródło: Dane UG Skołyszyn


Dochody wg źródeł ich powstawania:
Dochody

Wykonanie
[zł]

Ogółem,
w tym wpływy z:

Udział
[%]

65 581 961,78

100,00

6 263 648,00

9,55

68 627,35

0,10

Dochody od jednostek
organizacyjnych

366 860,54

0,56

Udział w dochodach budżetu
państwa

7 742 622,47

11,81

Podatki i opłaty lokalne
Dochody z majątku

29

RAPORT O STANIE GMINY SKOŁYSZYN ZA 2020 ROK

Subwencje

20 428 100,00

31,15

Dotacje

22 384 528,85

34,13

Środki z budżetu UE

6 791 502,71

10,36

Inne dochody

1 536 071,86

2,34

Źródło: Dane UG Skołyszyn

Dochody na 1 mieszkańca Gminy Skołyszyn osiągnięte w 2020 r. wynosiły 5 239,01 zł.
Dochody wg klasyfikacji budżetowej:
Nr działu

Nazwa działu

Dochody ogółem,
w tym w działach:
010
Rolnictwo i łowiectwo
400
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz
i wodę
600
Transport i łączność
700
Gospodarka mieszkaniowa
720
Informatyka
750
Administracja publiczna
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752
Obrona narodowa
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758
Różne rozliczenia
801
Oświata i wychowanie
852
Pomoc społeczna
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
855
Rodzina
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
851
Ochrona zdrowia
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody
926
Kultura fizyczna
Źródło: Dane UG Skołyszyn

Wykonanie
[zł]

Udział
[%]

65 581 961,78

100,00

241 863,85

0,37

2099,60

0,00

1 059 869,39
217 873,39
243 031,50

1,63
0,33
0,37

113 523,04

0,17

341 549,76

0,52

12 262 536,05

18,70

22 097 089,66
1 298 506,98
2 483 269,04
356 226,65
18 804 498,30
2 961 407,21
3 000 000,00
41 998,38

33,69
1,98
3,79
0,54
28,67
4,52
4,57
0,06

-

-

56 618,98

0,09

 Po stronie wydatkowej
Wydatki ogółem:
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Wydatki

Wykonanie
[zł]

Ogółem,
w tym:

Wykonanie planu
[%]

64 652 492,12

94,89

Bieżące

55 676 250,93

94,95

Majątkowe

8 976 241,19

94,52

Źródło: Dane UG Skołyszyn

Wydatki wg miejsc ich powstawania:
Wydatki

Wykonanie
[zł]

Ogółem,
w tym wydatki:
Bieżące,
w tym:
W jednostkach budżetowych wraz
z UG
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Obsługa długu publicznego

Majątkowe

Udział
[%]

64 652 492, 12

100,00

55 676 250,93

86,12

52 950 860,56

81,90

1 459 474,87

2,26

1 214 907,92

1,88

51 007,58

0,08

8 976 241,19

13,88

Źródło: Dane UG Skołyszyn

Wydatki na 1 mieszkańca Gminy Skołyszyn wykonane w 2020 roku wynosiły 5 164,76 zł.
Wydatki wg klasyfikacji budżetowej:
Nr działu

Nazwa działu

Wydatki ogółem,
w tym w działach:
010
Rolnictwo i łowiectwo
020
Leśnictwo
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
600
Transport i łączność
700
Gospodarka mieszkaniowa
710
Działalność usługowa
720
Informatyka
750
Administracja publiczna
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752
Obrona narodowa

Wykonanie
[zł]

Udział
[%]

64 652 492,12

100,00

3 692 149,75
900,00

5,71
-

110 424,84
4 387 675,84
625 665,27
47 994,06
5 161 578,58

0,17
6,79
0,97
0,07
7,98

113 523,04
-

0,18
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Nr działu

Nazwa działu

754
757
758
801
851
852
854
855
900
921
925

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody
926
Kultura fizyczna
Źródło: Dane UG Skołyszyn

Wykonanie
[zł]
1 478 932,42
51 007,58
13 220,00
18 877 935,16
111 192,47
3 873 035,75
700 724,72
18 916 378,71
4 456 241,75
1 635 310,95

Udział
[%]
2,29
0,08
0,02
29,20
0,17
5,99
1,08
29,26
6,89
2,53

398 601,97

0,67

 W zakresie przychodów i rozchodów
Pozycja budżetowa
Przychody ogółem,
w tym:
Kredyt bankowy i pożyczka
Wolne środki
na dzień 31.12.2020 r.
Rozchody

Wykonanie
[zł]

Wykonanie planu
[%]

6 841 901,63

100,00

3 780 000,00

100,00

2 775 372,85

100,00

1 112 400,00

100,00

Źródło: Dane UG Skołyszyn

Zadłużenie Gminy Skołyszyn na 31.12.2020 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 6 008 400,00 zł, tj.
9,16 % wykonanych dochodów. Na spłatę odsetek wydatkowano z budżetu Gminy Skołyszyn w 2020 r.
kwotę 51 007,58 zł. W 2020 r. spłacono kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1 112 400,00 zł.
Szczegółowe informacje o wykonaniu budżetu dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Urzędu
Gminy Skołyszyn i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce Finanse.
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7. Zatrudnienie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Poniższa tabela zawiera informacje o stanie zatrudnienia w gminnych jednostkach
organizacyjnych wg stanu na koniec 2020 roku.
Tabela 5. Zestawienie o stanie zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych Gminy Skołyszyn w 2020 roku.
Lp.

Nazwa jednostki

Imię i nazwisko

Czas trwania umowy

1.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej (GOPS)
w Skołyszynie
Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Skołyszynie
Gminny Ośrodek Kultury
i Czytelnictwa w Skołyszynie
Środowiskowy Dom Samopomocy w
Przysiekach
Gminny Zespół Obsługi
Ekonomiczno -Administracyjnej
Szkół w Skołyszynie
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Skołyszynie
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza
Rejtana w Bączalu Dolnym
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza
Kościuszki
w Harklowej

Joanna Dopart - Kierownik

Umowa od 01.10.1999r.
czas nieokreślony

Krzysztof Kozioł - Kierownik

Umowa od 10.04.2000r.
czas nieokreślony
Powołanie od 01.12.2014r.30.11.2021r.
Umowa od 1.09.2019 r. na czas
nieokreślony
Umowa od 1.01.2015r.
Czas nieokreślony

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Jabłonicy
10.
Szkoła Podstawowa im. Św.
Królowej Jadwigi
w Kunowej
11.
Szkoła Podstawowa im. Macieja
Rataja w Lisowie
12.
Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke
w Przysiekach
13.
Zespół Szkół Publicznych
w Skołyszynie
14.
Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza
w Święcanach
Źródło: Dane UG Skołyszyn

Marta Gąsiorowska- Dyrektor
Małgorzata Rąpała – Kierownik
Ewa Różycka - Dyrektor

Stanisław Szurek- Kierownik

Umowa od 01.11.2018r.31.10.2024r.

Katarzyna Czerkowicz- Dyrektor

Okres powierzenia od 01.09.202031.08.2025 r.
Okres powierzenia od
01.09.2017- 31.08.2021 r.

Magdalena Dranka- Żywiec- Dyrektor

Łucja Biernacka- Dyrektor
Dorota Dłuska - Dyrektor

Elżbieta Madej- Dyrektor
Krystyna Majka - Dyrektor
Hubert Hasiak- Dyrektor
Katarzyna Pyzik- Dyrektor

Okres powierzenia od 01.09.201831.08.2023 r.
Okres powierzenia od 1.09.201931.08.2024 r.
Okres powierzenia od 01.09.202031.08.2025
Okres powierzenia od 1.09.201931.08.2024 r.
Okres powierzenia od 01.09.202031.08.2025 r.
Okres powierzenia od 20.02.201931.08.2023r.
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I.

Zarządzanie Urzędem Gminy Skołyszyn
1. Wydawanie decyzji administracyjnych

W 2020 roku
w swoim imieniu.

Wójt

Gminy

Skołyszyn

wydał

4

nowe

niżej

wymienione

upoważnienia

do

wydawania

decyzji

administracyjnych

Tabela 6. Wyszczególnienie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta.

L.p.

Nr upoważnienia

1.

OA.k.077.33.2020

Imię i nazwisko
osoby
upoważnionej
Joanna Dopart

2.

OA.k.077.34.2020

Lucyna Trznadel

Nazwa
jednostki

Podstawa
prawna

Upoważnienie do:

Data wydania

GOPS
Skołyszyn

____

Wydane
17.11.2020 r.

GOPS
Skołyszyn

Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach o których
mowa w ust. 10g ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z póź.zm), w tym
do
wydawania
zaświadczeń
o wysokości
przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka
gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć
wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Do podpisywania zaświadczeń o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka
gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć
wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na czas
uzasadnionej absencji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Skołyszynie.
Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach o których
mowa w ust. 10g ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z póź.zm), w tym
do
wydawania
zaświadczeń
o wysokości
przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka

Wydane
18.11.2020 r.
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L.p.

3.

Nr upoważnienia

OA.k.077.34.2020

Imię i nazwisko
osoby
upoważnionej

Anna Furmanek

Nazwa
jednostki

GOPS
Skołyszyn

Podstawa
prawna

____

Upoważnienie do:

gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć
wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Do podpisywania zaświadczeń o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka
gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć
wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na czas
uzasadnionej absencji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Skołyszynie.
pod obrady Rady Gminy z zakresu nadzorowanych spraw.
Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach o których
mowa w ust. 10g ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z póź.zm), w tym
do
wydawania
zaświadczeń
o wysokości
przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka
gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć
wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Do podpisywania zaświadczeń o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka
gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć
wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na czas
uzasadnionej absencji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Skołyszynie.

Data wydania

Wydane
18.11.2020 r.
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L.p.

4.

Nr upoważnienia

OA.k.077.45.2020

Imię i nazwisko
osoby
upoważnionej
Krzysztof Słowik

Nazwa
jednostki

Podstawa
prawna

Upoważnienie do:

Data wydania

UG Skołyszyn

___

Do wydawania decyzji administracyjnych oraz podpisywania pism
w następujących sprawach:
- decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego,
- decyzji w sprawie ustalenia podatku leśnego,
- decyzji w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości
- decyzji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
- decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego,
- tytułów wykonawczych,
- postanowień w sprawie nadpłaty w podatku rolnym, leśnym, od
nieruchomości, wymiaru łącznego zobowiązania podatkowego
oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zaświadczeń o niezaleganiu w wyżej wymienionych podatkach,
opłatach lub stwierdzających stan zaległości,
- innych pism i postanowień w zakresie kompetencji kierowanego
referatu.

Wydane
31.12.2020 r.

Źródło: Dane UG Skołyszyn

W 2020 roku Wójt Gminy Skołyszyn lub osoby przez niego upoważnione wydały łącznie 12 914 decyzji administracyjnych, z czego w Urzędzie Gminy Skołyszyn
wydanych zostało 8 242 decyzji, a w GOPS w Skołyszynie 4672 decyzji.
Poniższa tabela zawiera zestawienie wydanych decyzji.
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Tabela 7. Wydane decyzje administracyjne w 2020 roku
DECYZJE
Liczba wydanych

Urząd Stanu Cywilnego
Referat Budżetu i Finansów
Referat Organizacyjno - Administracyjny
Referat Gospodarki Przestrzennej Inwestycji Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Handlu
GOPS
RAZEM

ODWOŁANIA

Liczba
uchylonych

Wydane
w terminie
wydłużonym

Liczba
wniesionych
odwołań

Pozytywne dla
interesanta

Utrzymujące w mocy decyzję
I instancji

5

0

0

0

0

0

8009

0

0

1

1

0

6

0

1

0

0

0

222

0

0

1

1

0

4672

118

26

24

19

5

12 914

118

27

26

21

5

Źródło: Dane UG Skołyszyn
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2. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
 Podstawa prawna:
Postępowanie w sprawach przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji
w Urzędzie Gminy Skołyszyn regulują następujące przepisy prawne:
1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i
rozpatrywania skarg i wniosków,
2) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
3) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
 Organy rozpatrujące skargi, wnioski i petycje:
Wszystkie skargi są zarejestrowane i rozpatrzone w terminie określonym w Kodeksie Postępowania
Administracyjnego. Skargi, wnioski i petycje w zależności od kompetencji związanej z tematem w
poniższym zakresie rozpatrują:
Rada Gminy Skołyszyn: rozpatruje skargi dotyczące działalności lub realizacji zadań przez Wójta
Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez
obywateli do Rady Gminy.
Od 26 listopada 2018 r. Rada Gminy Skołyszyn realizuje swoje zadania przy pomocy nowo
utworzonej Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji (podstawa prawna: Uchwała Nr II/5/18 Rady
Gminy Skołyszyn z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji oraz składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy).
Wójt
Gminy
Skołyszyn
rozpatruje
skargi
jako
zwierzchnik
służbowy
w stosunku do pracowników Urzędu oraz wnioski i petycje składane przez obywateli do Wójta.
 Informacja o rozpatrzonych skargach, wnioskach i petycjach w 2020 roku:
-Skargi składane do Rady Gminy- W 2020 r. do Rady Gminy wpłynęło 3 skargi, w tym 1 na działanie organu
wykonawczego, tj. Wójta Gminy Skołyszyn. Wszystkie Skargi zostały uznane za bezzasadne.
-Skargi składane do Wójta Gminy Skołyszyn - W 2020 r. nie wpłynęła żadna skarga,
-Wnioski- Wniosków w 2020 r. nie odnotowano.
-Petycje-W 2020 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 2 petycje do Rady Gminy Skołyszyn oraz 4 petycje do
Wójta Gminy Skołyszyn. Zostały one umieszczone na BIP .
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3. Realizacja polityk, programów i strategii

WYKAZ POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII OBOWIĄZUJĄCYCH W GMINIE SKOŁYSZYN
W 2020 ROKU
Tabela 8. Wykaz realizacji polityk, programów i strategii w 2020 roku.
Lp.

Nazwa dokumentu

Forma i data
przyjęcia/zmiany/
uchylenia

Informacja o sposobie realizacji

1.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy
Skołyszyn na lata 2014 – 2020

Data przyjęcia:
Uchwałą Nr XXX/200/13
Rady Gminy Skołyszyn z
dnia 27 grudnia 2013 r.

Realizacja zadań w 2020 roku dotyczyła realizacji zadań w poszczególnych polach
strategicznych, tj.:
Obszar strategiczny: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Cel: Dalszy wzrost konkurencyjności gminy poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej,
wodociągowej, kanalizacyjnej.
1/. Poprawa stanu dróg na terenie gminy i dalszy rozwój systemu drogowego.
a. Gmina Skołyszyn otrzymała dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na
remont dróg gminnych na terenie Gminy Skołyszyn, uszkodzonych w wyniku ulewnych
deszczy oraz powodzi w czerwcu 2020 r. 85 000,00 zł, w tym:
-z Gminy Czerniewice – 15 000,00 zł, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – 10 000,00 zł,
Gminy Juchnowiec Kościelny – 10 000,00 zł, Gminy Sulmierzyce – 20 000,00 zł, Gminy
Celestynów – 15 000,00 zł, Gminy Radłów – 5 000,00 zł, Gminy Ropczyce – 10 000,00 zł
Gmina Skołyszyn otrzymała także dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas
gwałtownej burzy w miesiącu czerwcu 2020 r. 350 000,00 zł, w tym: z Gminy Miasta
Szczecin – 300 000,00 zł, Gminy Police – 50 000,00 zł.
Otrzymana pomoc finansowa została wydatkowana na zakup usług remontowych (remont
odcinków dróg w ramach zadania „Remont dróg gminnych publicznych na terenie Gminy
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Lp.

Nazwa dokumentu

Forma i data
przyjęcia/zmiany/
uchylenia

Informacja o sposobie realizacji

Skołyszyn, uszkodzonych w wyniku ulewnych deszczy oraz powodzi w czerwcu 2020 r.” tj.: 1)
remont odcinka drogi Nr 113667R na działce o nr ewid.118 w Siedliskach Sławęcińskich
2) remont odcinka drogi gminnej Nr 113687R „Ryczak” na odcinku 240 mb wraz z nadzorem
w miejscowości Święcany
3) remont drogi gminnej Nr 113656R „Zadębina” wraz z nadzorem na odcinku 90 mb w
miejscowości Jabłonica oraz jako wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na odbudowę
odcinków dróg wewnętrznych zniszczonych podczas ulewnych deszczy oraz powodzi w
czerwcu 2020 r., z przeznaczeniem na:
1) opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę odcinka drogi, przebudowa
drogi „Tułoki” w miejscowości Przysieki na odcinku 510 mb wraz z nadzorem nad
przebudową
2) opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę, przebudowa drogi
wewnętrznej o nr. ew. 388/2 i 388/3 w miejscowości Skołyszyn na odcinku 685 mb wraz z
nadzorem nad przebudową
3) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę, przebudowa
odcinka drogi nr 569/1 w kierunku DK Nr 28 w miejscowości Skołyszyn w km 0+270 –
0 + 445 wraz z nadzorem
4) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, przebudowa drogi wewnętrznej
nr ewid. 220 w km 0 + 000 – 0 + 200 wraz z nadzorem w miejscowości Siedliska Sławęcińskie
b. Dane dotyczące prac związanych z infrastrukturą drogową i jej poprawą w 2020 roku:
 długość nawierzchni dróg publicznych: 3 115 mb
 długość nawierzchni dróg wewnętrznych: 2 957 mb
 ługość dróg rolniczych 1 545 mb.
c. W 2020 roku dla potrzeb utrzymania dróg na terenie gminy zakupiono kliniec na drogi
żwirowe (2780 ton), emulsję asfaltową (ok.13 ton)
d. W 2020 roku Gmina Skołyszyn współpracowała z Powiatem Jasielskim udzielając dotacji na
remont drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w miejscowości Bączal
Górny w km 0+350 – 1+645” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz na „Remont
drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów w miejscowości Święcany w km
3+965-4+775 wraz z remontem przepustów w km 4+423 i 4+758” w ramach usuwania
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Lp.

Nazwa dokumentu

Forma i data
przyjęcia/zmiany/
uchylenia

Informacja o sposobie realizacji

skutków klęsk żywiołowych. Pozostałe dotacje to m.innymi: remont drogi Nr 1867R Harklowa
– Osobnica w miejscowości Harklowa, remont drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna –
Lisów – Skołyszyn w km 0 +000 – 0 + 350 w Lipnicy Górnej, budowę chodnika w ciągu drogi
powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w km 4 + 062 – 4 + 484 Etap II w
ramach zdania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”,
rozbudowę drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów w km 0 + 940 – 1 +
722,33, budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn – Harklowa –
gr. wojew. – Wójtowa – Lipinki w miejscowości Harklowa w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”.
2/.Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej i objęcie nią terenu całej gminy.
a. W 2020 roku został zakończony projekt dofinasowany z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku
stacji uzdatniania wody w Skołyszynie, modernizacja układu technologicznego oraz budowa
gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Harklowa, Kunowa i Pusta Wola –
Gmina Skołyszyn – etap I”.
b. W 2020 roku na terenie Gminy Skołyszyn została zmieniona aglomeracja Szerzyny –
aglomeracja obejmuje miejscowości Święcany – część,
3/. Rozwój systemu odbioru i segregacji odpadów komunalnych.
a. Zakończono prace w 2020 roku i oddano do użytkowania PSZOK – zadanie zostało
dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 projektu pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów
Komunalnych w Skołyszynie”.
4/. Eliminowanie zagrożeń negatywnie wpływających na środowisko naturalne w tym
zagrożenia powodziowego.
W dniu 18.04.2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województw Podkarpackiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Poprawa
bezpieczeństwa w Gminie Skołyszyn poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za
podejmowanie działań ratowniczych”. Umowa z wykonawcą na doposażanie została
zrealizowana w 2020 roku.
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Lp.

Nazwa dokumentu

Forma i data
przyjęcia/zmiany/
uchylenia

Informacja o sposobie realizacji

Obszar strategiczny: ROZWÓJ GOSPODARCZY
Cel: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności lokalnej gospodarki poprzez
rozwijanie przedsiębiorczości oraz podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy.
- nie realizowano działań w tym zakresie w 2019 roku
Obszar strategiczny: ROLNICTWO
Cel: Rozwój rolnictwa jako elementu funkcjonowania lokalnej gospodarki.
Wprowadzenie nowoczesnych technologii do produkcji rolnej oraz wykorzystanie wysokiej
jakości gleb pod produkcję ekologiczną, specjalizacja produkcji rolnej czy też rozwój rynku
zbytu produktów rolnych -nie zależą od działalności Gminy, lecz od samych zainteresowanych
rolników. Gmina nie posiada informacji od rolników o swoich działaniach czy też planach
dotyczących gospodarstw rolnych, nie ma więc możliwości obiektywnego i rzetelnego
monitoringu ww. zadania.
1/.Działania na rzecz poprawy struktury obszarowej oraz unowocześniania gospodarstw
rolnych – Gmina udostępniła pomieszczenia w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w
Skołyszynie dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, w których
prowadzone jest doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi,
rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu
dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych.
Ponadto świadczona tam jest odpłatna pomoc dla rolników przy wypełnianiu wniosków dot.
płatności obszarowych (bezpośrednich).
2/Podnoszenie efektywności produkcji rolniczej - W roku 2020 nie podjęto żadnych działań.
3/Tworzenie grup producentów - W roku 2020 nie podjęto żadnych działań.
4/ Rozwój rolnictwa ekologicznego w oparciu o w miarę czyste środowisko naturalne
- W roku 2020 nie podjęto żadnych działań.
5/Różnicowanie działalności w celu zapewnienia alternatywnych źródeł dochodów dla
gospodarstw rolnych. W roku 2020 nie podjęto żadnych działań
6/ Organizacja szkoleń oraz współdziałanie ze służbami doradztwa rolniczego.
Zorganizowane szkolenia w 2020 r. przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego (online):
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Lp.

Nazwa dokumentu

Forma i data
przyjęcia/zmiany/
uchylenia

Informacja o sposobie realizacji



Promowanie prawidłowej technologii uprawy ziemniaków z uwzględnieniem
”bioasekuracji fitosanitarnej”. Zapoznano rolników z aktualnymi problemami w uprawie
ziemniaków na cele jadalne. Wyjaśniono zagadnienie „bioasekuracji fitosanitarnej” i
Programu dla Polskiego Ziemniaka. Zaprezentowano nowości z zakresu doboru odmian,
środków ochrony roślin i nawozów.
 Dobrostan Zwierząt (Pakiet 1 DOBROSTAN ŚWIŃ, Pakiet 2 DOBROSTAN KRÓW) Podczas
szkolenia zapoznano rolników z wymogami oraz możliwością realizacji działania
Dobrostan Zwierząt w zakresie dobrostanu świń i krów.
 Ekologiczne metody upraw roślin – omówione zostały metody produkcji uprawy roślin
metodami ekologicznymi (realizacja zobowiązań na gruntach ornych, w sadach i trwałych
użytkach zielonych w działaniu „Rolnictwo ekologiczne”, nawozy dopuszczone do
stosowania w produkcji ekologicznej, zasady ekologicznej ochrony roślin przed
szkodnikami i chorobami, pochodzenie nasion i wegetatywnego materiału
rozmnożeniowego w uprawach ekologicznych)
 Prawidłowa gospodarka nawozowa w świetle prawa wodnego i dyrektywy azotanowej.
Uczestników szkolenia zapoznano z zapisami prawa wodnego i dyrektywy azotanowej w
zakresie nawożenia. Szkolenie wyjazdowe odbyło się w Boguchwale podczas Jesiennej
giełdy ogrodniczej, z udziałem 50 osób -temat: ”Sprzedaż produktów z gospodarstwa
rolnego” podczas szkolenia przekazano informacje rolnikom i producentom żywności o
istniejących formach produkcji sprzedaży żywności z gospodarstw rolnych.
Obszar strategiczny : TURYSTYKA
Cel: Rozwój turystyki i sportu na terenie gminy poprzez wykorzystanie walorów środowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Zadania szczegółowe:
1/ Ochrona i wykorzystanie turystyczne walorów środowiska naturalnego
 W roku 2020 nie podjęto żadnych działań.
2/ Odbudowa i modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowegoW 2020 roku Gmina |Skołyszyn udzieliła dotacji na prace konserwacyjne przy obiektach
wpisanych do rejestru zabytków:
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przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Doroty w Harklowej na prace
konserwatorskie ołtarza bocznego w Kościele Parafialnym w Harklowej,
 przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Święcanach na
dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich przy neobarokowym ołtarzu
bocznym z gotyckim obrazem tablicowym Matki Bożej Sławęcińskiej.
3/ Działania wspierające powstanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych - brak działań w
tym zakresie w 2020 roku.
4/ Promocja turystyki i agroturystyki na terenie Gminy – Samorząd działania w zakresie
promocji turystyki i agroturystyki opiera głównie na promocji za pośrednictwem strony
internetowej gminy, gdzie umieszczone są informacje dotyczące miejsc noclegowych.
Równocześnie promocja odbywa się poprzez członkostwo w organizacjach promujących
turystykę np. w Stowarzyszeniu „Beskid Zielony” Lokalna Organizacja Turystyczna.
Obszar strategiczny: EDUKACJA I KULTURA. ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców, w szczególności poprzez inwestycje w
infrastrukturę społeczną oraz wszechstronny rozwój kapitału społecznego
Zadania szczegółowe:
1/ Poprawa jakości środowiska oraz zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych,
krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego.
 Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.2 Gospodarka odpadami.
 Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Skołyszyn poprzez doposażenie jednostki
odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych - projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –
2020, Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
Działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń
 Wybudowano stację uzdatniania wody w Kunowej wraz z siecią rozdzielczą w ramach
projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku stacji uzdatniania
wody w Skołyszynie, modernizacja układu technologicznego oraz budowa gminnego
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systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa i Pusta Wola - Gmina
Skołyszyn - etap I” w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020.
2/Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej .
 W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa przyszkolnej
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przysiekach” ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju
Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020.
 W 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadań „Utworzenie ogólnodostępnych
placów zabaw na terenie Gminy Skołyszyn” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
 Wykonano oświetlenie stadionu sportowego w Skołyszynie wraz z monitoringiem
wizyjnym.
3/Budowa i modernizacja placówek edukacyjno-kulturalnych oraz ich doposażenie w sprzęt
dydaktyczny i naukowy
- SZKOŁY PODSTAWOWE
W 2020 roku na terenie Gminy Skołyszyn funkcjonowało 8 szkół podstawowych. W szkołach
zatrudnionych w tym okresie było 147 nauczycieli na 124,15 etatu, uczęszczało do nich 941
uczniów, którzy uczyli się w 73 oddziałach.
 Remonty i działania inwestycyjne:
- Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym: wykonano ogrodzenie panelowe działki szkolnej,
montaż bramy przesuwnej, bramy dwuskrzydłowej i furtki, wykonano ogrodzenie panelowe
wokół studni, wymalowano 2 sale lekcyjne, pomieszczenie magazynowe i socjalne, wykonano
remont instalacji elektrycznej na korytarzu szkolnym wraz z wymianą lamp sufitowych,
wymieniono drzwi do sekretariatu oraz położono panele podłogowe w świetlicy szkolnej.
- Szkoła Podstawowa w Harklowej: wybudowano oświetlenie boiska sportowego
(dokumentacja, nadzór), opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla
częściowego utwardzenia działki, wykonano remont sali gimnastycznej i zaplecza, remont
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instalacji kanalizacyjnej w piwnicy budynku, remont korytarza szkolnego, oraz zakupiono
osłony na grzejniki.
- Szkoła Podstawowa w Jabłonicy: wykonano utwardzenie powierzchni działki szkolnej,
zakupiono huśtawkę na plac zabaw oraz 2 szt. bramek do piłki nożnej, tablicę i obręcz do
koszykówki, wykonano remont instalacji kanalizacji oraz malowanie sali gimnastycznej.
- Szkoła Podstawowa w Kunowej: wykonano przyłącze wodociągowe do budynku szkoły,
remont placu zabaw, remont gabinetu dyrektora, sekretariatu oraz pokoju nauczycielskiego,
zakupiono osłony grzejnikowe.
- Szkoła Podstawowa w Lisowie: wykonano utwardzenie działki w obrębie szkoły, wycięto
drzewa i uporządkowano teren, na boisku szkolnym zamontowano 2 szt. bramek do piłki
nożnej.
- Szkoła Podstawowa w Przysiekach: wykonano remont jadalni dla uczniów oraz remont
dwóch sal lekcyjnych.
- Szkoła Podstawowa w Skołyszynie: wymieniono drzwi wejściowe do budynku, wykonano
częściową wymianę instalacji wodociągowej, zakupiono materiały do naprawy instalacji
wodno-kanalizacyjnej oraz wymiany armatury łazienkowej w sanitariatach uczniowskich,
zakupiono materiały do remontu mieszkania służbowego, wykonano remont sali lekcyjnej,
remont sali gimnastycznej oraz malowanie korytarza, w sali gimnastycznej zamontowano
kotarę grodząca wraz z siatką ochronną.
- Szkoła Podstawowa w Święcanach: wykonano remont świetlicy szkolnej i pomieszczeń w
stołówce szkolnej (kuchnia, zaplecze kuchenne, jadalnia, pokój intendentki), wykonano
malowanie sali gimnastycznej, sekretariatu i pomieszczenia socjalnego, zakupiono elementy
drewniane do wykonania podestu w auli szkolnej, zakupiono materiały do wykonania remontu
ogrodzenia oraz otynkowania kominów, zakupiono materiały do remontu w mieszkaniu
służbowym, wykonano rozprowadzenie sieci internetowej w salach lekcyjnych, zamontowano
domofon z automatycznym otwieraniem drzwi, wykonano utwardzenie działki wraz z
dokumentacją, opracowano dokumentację dot. podjazdu dla niepełnosprawnych.
- GZEAS Skołyszyn: wykonano serwerownię.
 Zakupiono komputery przenośne dla każdej szkoły w ramach dofinansowania z działania
„Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”. Ponadto doposażanie placówek edukacyjnych w
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sprzęt dydaktyczny i naukowy realizowane było w ramach projektu pn.”Nowa jakość
kształcenia w Gminie Skołyszyn” dofinansowanego z RPO WP 2014-2020.
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:
W 2020 roku na terenie Gminy Skołyszyn oddziały przedszkolne funkcjonowały przy Szkole
Podstawowej w Bączalu Dolnym, Szkole Podstawowej w Harklowej, Szkole Podstawowej w
Jabłonicy, Szkole Podstawowej w Kunowej, Szkole Podstawowej w Lisowie, Szkole
Podstawowej w Przysiekach, Szkole Podstawowej w Skołyszynie i Szkole Podstawowej w
Święcanach.
W 11 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczyło się 186 dzieci i
zatrudnionych było 12 nauczycieli na 11 etatach.
 W 2020 roku „Utworzono nowy oddział przedszkolny w SP Kunowa” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –
2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój
edukacji przedszkolnej.
 Remonty i działania inwestycyjne: wykonano remont pokrycia dachowego (stropodachu)
na niższej części dachu budynku Przedszkola w Skołyszynie, wykonano montaż wykładziny
PCV z cokołem na korytarzu i w jadalni, zakupiono panele podłogowe do pokoju
nauczycielskiego.
4/Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji jako sposobu spędzania wolnego czasu
Za upowszechnianie kultury jako sposobu spędzania wolnego czasu na terenie Gminy
Skołyszyn odpowiada Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa. Posiada on bogatą ofertę,
prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz całych rodzin, zarówno w Skołyszynie
jak i w filiach w Harklowej i w Święcanach. W 2020 r. odbyły się następujące imprezy
plenerowe:
 „Odjazdowo-Objazdowy Dzień Dziecka”.
 Piknik „Spotkajmy się w Harklowej”.
 Piknik „Spotkajmy się w Skołyszynie”.
 Piknik „Spotkajmy się w Przysiekach”.
 Piknik „Spotkajmy się w Bączalu Dolnym”.
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 Piknik „Spotkajmy się w Święcanach”.
 Akcja krwiodawstwa w Skołyszynie (współorganizacja).
 Narodowe Czytanie.
Ponadto z okazji rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża odbył się Koncert papieski w
Kościele w Skołyszynie, a z okazji „Andrzejek” odbyły się "Teatralne andrzejki"- spektakl
teatralny dla dzieci online, opartych na motywach literackich przedstawi Teatr Nemno.
Przy Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa działają:
- zespół śpiewaczy ”LISOWIANKI”,
- chór „MISSIONIS”
- zespół rytmiczno-wokalny,
- zespół taneczno-akrobatyczny „PATCHWORK”,
- grupa baletowa,
- ognisko muzyczne,
- zespół rytmiczno-wokalny,
- lokalni artyści i poetki,
- kółka plastyczne,
- Koła Gospodyń Wiejskich.
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie w 2020 r. prowadził:
- zajęcia plastyczne,
- taniec dla najmłodszych z rytmiką,
- warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży
- nauka gry na keyboardzie,
- nauka gry na gitarze,
- nauka gry na dzwonkach,
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia rytmiczno-wokalne,
- kurs języka angielskiego
- kurs języka niemieckiego
Ponadto w GOKICz prowadzone były:
- ognisko muzyczne,
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- gimnastyka artystyczna dla dzieci i młodzieży,
- taniec nowoczesny,
-balet,
- aerobic dla dorosłych,
- Zumba dla młodzieży i dorosłych,
- próby zespołu tanecznego.
W celu upowszechniania sportu gmina corocznie ogłasza konkursy na dotacje na realizację
zadań publicznych z zakresu wsparcia i rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn, inwestuje w bazę
sportowo- rekreacyjną.
Na zadania w zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje dla LKS Skołyszyn i LKS Święcany,
z tego:
LKS Skołyszyn – na tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków, uczestniczenie
w imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy, stałe podnoszenie poziomu
sportowego, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi w 2020 roku, LKS
„STANDART” Święcany – na tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy i poza nią, rozwój
dyscyplin sportowych i stałe podnoszenie poziomu sportowego, współpraca z władzami
oświatowymi i szkołami działającymi na terenie gminy i poza nią, zarządzanie posiadanymi
obiektami i urządzeniami sportowymi w 2020 roku.
5/Aktywne działania na rzecz zmniejszania bezrobocia – Gmina Skołyszyn jako samorząd ma
ograniczone możliwości by wpływać na poziom bezrobocia na swoim terenie. Podejmowane
są jednak wszystkie możliwe działania by to uczynić:
 publikacja informacji na stronie internetowej o kursach doszkalających, ofertach pracy,
możliwości pozyskania dofinasowania na rozpoczęcie i rozwinięcie działalności
gospodarczej,
 aktywizacja bezrobotnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 zatrudnianie przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaśle corocznie grupy osób
do prac porządkowo-remontowych na terenie gminy (w ramach prac tzw. społecznoużytecznych),
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korzystanie z unijnych dotacji na poprawę stanu infrastruktury (np. rozbudowa sieci
wodociągowej, remonty dróg) dla podniesienia atrakcyjności obszaru dla potencjalnych
inwestorów zewnętrznych oraz lokalnych przedsiębiorców.

6/Podejmowanie szerokich działań mających na celu wspieranie osób zagrożonych
marginalizacją i wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych
patologiami (alkoholizm wśród młodzieży, narkomania, wandalizm, chuligaństwo i przemoc)
W roku 2020 w zakresie działań związanych z podejmowaniem działań w zakresie wspierania
osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym Gmina realizowała następujące
działania:
 Realizacja usług opiekuńczych obejmujących specjalistyczne usługi opiekuńcze nad
osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, zamieszkałych
na terenie Gminy Skołyszyn, w miejscu ich zamieszkania.
 Prowadzenie dziennego Klubu Senior + w Skołyszynie dla 15 osób.
 Prowadzenie innych działań w tym zakresie, t.j.:
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- opłacanie pobytu mieszkańców w domach pomocy,
- prowadzenie - od 01.01.2012 roku - Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach,
- organizacja kolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
W ramach działań związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2020
Gmina uczestniczyła w trzech kampaniach społecznych: „Postaw na rodzinę”, „Przeciw
pijanym kierowcom”, „Dopalacze” – powiedz stop!”. W ramach Programów w szkołach
zorganizowano warsztaty profilaktyczne, programy profilaktyczno-terapeutyczne, koncerty
profilaktyczne, widowiska o tematyce profilaktycznej, sfinansowano pobyt dzieci na kolonii
letniej w Myczkowcach.
Dofinansowano organizację Objazdowego Dnia Dziecka, opłacono koszty prowadzenia zajęć
w świetlicy działającej przy Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie, zakupiono zestaw książek
z elementami profilaktyki uzależnień i przemocy, zakupiono 7 kompletów odzieży sportowej
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dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, sfinansowano koszty transportu (wycieczki) dzieci
uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych.

2.

Zintegrowana Strategia Świadczenia
Usług Publicznych dla jasielskiego
obszaru funkcjonalnego na lata 20142020

Data przyjęcia:
Uchwała Nr VII/47/15
Rady Gminy Skołyszyn z
dnia 25.06.2015r.

7/Modernizacja budynków związanych z ochroną zdrowia.
 W 2020 roku w ramach projektu pn.”Termomodernizacja budynków związanych z
ochroną zdrowia w m. Skołyszyn i Harklowa” dofinasowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wykonano
termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Harklowej.
 W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożony został wniosek na
realizację zadania: „Budowa i wyposażenie SP ZOZ w Święcanach wraz z
zagospodarowaniem terenu na działce gm. o nr ewid. 1642/1”. Wniosek został oceniony
pozytywnie, a na realizację zadania Gmina Skołyszyn otrzymała dofinansowanie w kwocie
3 mln zł.
Realizacja zadań do 2019 roku obejmowała w zakresie poszczególnych pól strategicznych:
1)Poprawa jakości i dostępności usług technicznych, w tym: a) Przygotowanie i realizacja
programu gospodarki wodno-ściekowej.
 W 2020 roku realizacja dotyczyła zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Skołyszynie,
modernizacja układu technologicznego oraz budowa gminnego systemu
zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola – Gmina
Skołyszyn – etap I”. Wykonano sieć wodociągową rozdzielczą o łącznej długości:
8362,50 m oraz stację uzdatniania wody na działce nr 208 w m. Kunowa
 W 2020 roku została wyznaczona „Aglomeracja Szerzyny” - obejmująca cz. Święcan.

1e) Poprawa jakości dróg. W 2020 roku realizacja dotyczyła zadań inwestycyjnych związanych
z poprawą jakości dróg na terenie Gminy Skołyszyn. Dane dotyczące prac związanych z
infrastrukturą drogową w 2020 roku:
 długość nawierzchni dróg publicznych: 3 115 mb,
 długość nawierzchni dróg wewnętrznych: 2 957 mb,
 długość dróg rolniczych 1 545 mb.
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B. Rozwój usług edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, w tym:
B.2. Rozwój usług edukacyjnych dla najmłodszych
W 2020 roku utworzono nowy oddział przedszkolny w SP Kunowa. Projekt został
dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Podkarpackiego na lata
2014-2020.
B.3. Wdrożenie systemu pracy z uczniem zdolnym
W 2020 roku zakończyła się realizacja projektu polegającego na realizacji dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz doposażeniu w pomoce dydaktycznej szkół w terenu Gminy Skołyszyn pn.
„Nowa jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn”. Projekt dofinansowany z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
B.7 Kształcenie przez całe życie dorosłych i seniorów.
W 2020 roku złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie na funkcjonowanie Klubu Senior +
w Skołyszynie w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2020.
Placówka funkcjonuje od stycznia 2020 roku.
4) Poprawa dostępności usług zdrowotnych. W 2020 roku zakończyła się realizacja dotyczyła
zadania pn. „Termomodernizacja budynków związanych z ochroną zdrowia w
miejscowościach Skołyszyn i Harklowa” Projekt uzyskał dofinansowane z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województw Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Uzyskano dofinansowanie na budowę i wyposażanie Ośrodka Zdrowia w Święcanach ze
środków RFIL.
W ramach raportu monitoringowego można wyszczególnić realizację następujących działań
(w ramach danego celu) realizowanego przez GOPS w Skołyszynie.
Cel strategiczny 1.Przeciwdziałanie bezrobociu i ubóstwu oraz zapobieganie ich skutkom.
 Podejmowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie
upowszechniania ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, usługach
poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych i
stażach oraz organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie
użytecznych i zatrudnienia socjalnego.
 Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi, w tym w oparciu o kontrakt
socjalny.
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Zmniejszanie skutków bezrobocia poprzez pomoc finansową udzielaną przez GOPS.
Pozyskiwanie inwestorów oraz wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości.
Wpływanie na dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku
pracy.
 Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
osób bezrobotnych.
 Monitorowanie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców gminy.
 Wsparcie osób ubogich pracą socjalną, w tym poprzez zawieranie kontraktów
socjalnych.
 Promowanie wśród zagrożonych utratą bezpieczeństwa socjalnego aktywnych
postaw oraz samopomocy, np. pomocy sąsiedzkiej.
 Udzielanie przez GOPS pomocy finansowej i rzeczowej (w tym w postaci posiłku)
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; stworzenie na terenie gminy
bazy lokalowej do wydawania gorących posiłków dla osób potrzebujących tej formy
pomocy.
 Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ubogich.
 Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci z rodzin ubogich, m.in. poprzez
organizowanie dla nich dożywiania w szkołach, wypoczynku letniego i zimowego,
wyposażenie ich w podręczniki i pomoce szkolne oraz odzież, a także zapewnienie im
dostępu do alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
 Opracowanie, realizacja lub współudział w realizacji programów na rzecz
zagrożonych i dotkniętych ubóstwem.
 Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
ubogich oraz z kościołem.
Cel strategiczny 2.Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
 Promowanie w gminie prawidłowego modelu rodziny oraz edukowanie rodzin w
zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich, m.in. przez pracowników GOPSu, placówek oświatowych.
 Zintensyfikowanie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności dotkniętymi
bezradnością opiekuńczo-wychowawczą.
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W razie potrzeby zatrudnienie asystenta rodziny oraz ustanawianie rodzin
wspierających dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, a także organizowanie dla nich szkoleń.
 Udzielanie przez GOPS, szkoły pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej z systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i
alimentacyjnych.
 Zwiększenie dostępności dla rodzin oraz osób samotnie wychowujących dzieci
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, prawnego i socjalnego.
 Zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form spędzania czasu
wolnego, m.in. poprzez rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w
tym sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, organizowanie wycieczek i wypoczynku.
 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
 Zwiększenie dostępności opieki przedszkolnej w gminie.
 Zintegrowanie działań na rzecz rodziny i dziecka w gminie poprzez stałą współpracę
placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych, jednostek pomocy społecznej
i służby zdrowia, sądu rejonowego i kuratorów sądowych, policji, organizacji
pozarządowych i kościoła.
Cel strategiczny 3. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania
oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym.
 Udzielanie przez GOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom starszym
i niepełnosprawnym.
 Poprawa dostępności i jakości usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w
zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez
lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 Rozwijanie aktywnych i zdrowych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze
i niepełnosprawne – zaspokajanie ich potrzeb kulturalno-społecznych, rekreacyjnych
i edukacyjnych, w tym organizowanie cyklicznych imprez i spotkań integracyjnych,
wycieczek, podjęcie działań w kierunku utworzenia w gminie Klubu Seniora.
 Poszerzenie oferty funkcjonującego na terenie gminy Środowiskowego Domu
Samopomocy.
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Zwiększenie dostępu osób starszych i niepełnosprawnych do informacji o prawach
i uprawnieniach oraz dostępnych formach wsparcia, m.in. poprzez wykorzystanie
sieci Internet,
 Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
osób starszych i niepełnosprawnych oraz z kościołem.
Cel strategiczny 4: Zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do służby zdrowia oraz
wspieranie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie.
 Promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej.
 Inicjowanie przedsięwzięć lokalnych mających na celu zaznajomienie mieszkańców
z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.
 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
 Zintensyfikowanie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i
przemocy w rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży.
 Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
Cel strategiczny 5:Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie.
 Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych w
placówkach oświatowych; włączanie w ich realizację policjantów.
 Podejmowanie w gminie przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych poświęconych
przestępczości i jej skutkom (akcje, kampanie).
 Patrolowanie i wizytowanie miejsc publicznych w gminie.
 Podejmowanie przez jednostki gminne i jej mieszkańców współpracy z instytucjami
o zasięgu ponadgminnym, policją, prokuraturą rejonową, sądem rejonowym,
kuratorami sądowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz przeciwdziałania
przestępczości.
 Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na drodze, m.in. poprzez remont dróg
gminnych, budowę przydrożnych chodników, przejść dla pieszych i oświetlenia,
organizację dowozu dzieci i młodzieży do szkół.
55

RAPORT O STANIE GMINY SKOŁYSZYN ZA 2020 ROK

Lp.

4.
5.

Nazwa dokumentu

Gminnego Programu Przeciwdziałania
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Data przyjęcia:
Uchwała Nr XXI/125/19
Rady Gminy Skołyszyn z
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Data przyjęcia: Uchwała
Nr XXI/126/19 Rady
Gminy Skołyszyn z dnia
30 grudnia 2019r.
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Cel strategiczny 6:Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego
 Zwiększenie liczby pracowników socjalnych do poziomu zgodnego z zapisami ustawy
o pomocy społecznej.
 Dokształcanie kadry pomocy społecznej.
 Zapewnienie mieszkańcom szerszego dostępu do informacji o możliwościach
uzyskania i dostępnych formach świadczeń pomocowych, m.in. przy wykorzystaniu
strony internetowych gminy, utworzenie strony internetowej GOPS-u.
 Podjęcie działań w kierunku poprawy bazy lokalowej GOPS-u.
 Realizowanie zadań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych przy
współpracy z sektorem pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego (także o zasięgu ponadgminnym).
 Wspieranie lokalowe organizacji pozarządowych, promowanie ich działalności oraz
udzielanie im pomocy w nawiązaniu współpracy międzynarodowej oraz w
pozyskiwaniu środków z innych niż budżet gminy źródeł finansowania.
W 2020 roku na działania związane z realizacją zadań wydano łącznie 84768,97 zł.
1. W ramach wyżej wymienionych programów Gmina uczestniczyła w trzech kampaniach
społecznych: „Postaw na rodzinę”, „Dopalacze” – powiedz stop!”.
2. W ramach Programów w szkołach zorganizowano warsztaty profilaktyczne, programy
profilaktyczno-terapeutyczne, koncerty profilaktyczne, widowiska o tematyce profilaktycznej.
3. Dofinansowano dożywianie ucznia z rodziny dysfunkcyjnej.
4. Sfinansowano koszty transportu (wycieczki) dzieci uczestniczących w zajęciach
pozalekcyjnych.
5. Zakupiono komplety odzieży sportowej dla dzieci uczestniczących w zajęciach
pozalekcyjnych.
6. Zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym „Bezpieczne
wakacje”.
7. Sfinansowano pobyt dzieci na kolonii letniej w Myczkowcach.
8. Dofinansowano organizację Gminnego Dnia Dziecka (opłacono programy profilaktyczne
oraz pokryto częściowo koszty obsługi festynu).
9. Sfinansowano organizację pikniku profilaktycznego.
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Uchwała Nr XXX/198/17
Rady Gminy Skołyszyn z
dnia 13.07.2017 r.
Data przyjęcia zmiany:
Uchwała Nr
XXVIII/175/20
z dnia 11 sierpnia 2020 r.
ws. zmiany uchwały Nr
XII/81/15 Rady Gminy
Skołyszyn z dnia 29
grudnia 2015 r. w
sprawie przyjęcia i
realizacji Planu
gospodarki
niskoemisyjnej dla
Gminy Skołyszyn
zmienionej uchwałą Nr

Informacja o sposobie realizacji

10. Opłacono koszty prowadzenia zajęć w świetlicy działającej przy Zespole Szkół Publicznych
w Skołyszynie.
11. Opłacono przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z problemem alkoholowym,
dla osób z innymi uzależnieniami oraz członkom rodzin.
12. Opłacono koszty badań oraz sporządzenie opinii biegłych w zakresie uzależnienia od
alkoholu oraz opłacono koszty sądowe związane z zobowiązaniem do leczenia oraz
wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach.
W ramach działań podjętych w 2020 r. zrealizowano:
3.2. Termomodernizacja budynków w 2020 r.: Ośrodek Zdrowia w Harklowej, DL Siedliska
Sławęcińskie (ściany, stolarka), DL Siepietnica – montaż c.o., ŚDS Przysieki – wymiana kotła
c.o., UG Skołyszyn – wymiana kotłów.
7.1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Skołyszynie - Budowa sieci wodociągowej
w miejscowościach Harklowa, Kunowa, Pusta Wola – etap I – Wykonano sieć wodociągową w
m. Kunowa i Harklowa oraz stację uzdatniania wody w Kunowej.
Złożono wniosek od dofinansowanie z Funduszy Norweskich w ramach Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki na 50 szt. zbiorników na wodę opadową dla mieszkańców oraz montaż 9
sztuk ławek solarnych przy obiektach publicznych w ramach projektu pn. Realizacja inwestycji
w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki w ramach obszaru programowego „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do
ich skutków” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru gospodarczego 2014 – 2021.
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2017 r.
Data przyjęcia:
Uchwała Nr XXV/150/20
Rady Gminy Skołyszyn z
dnia 30 marca 2020 r.

8.

Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Skołyszyn w 2020 roku

9.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Skołyszyn na lata
2015-2029

Data przyjęcia:
Uchwała Nr
XXXV/229/17 Rady
Gminy Skołyszyn z dnia
16.11.2017 r.

10.

Gminny Program Przeciwdziałania
przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023

Data przyjęcia:
Uchwały Rady Gminy
Skołyszyn Nr XLI/287/18
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu
Przeciwdziałania

Informacja o sposobie realizacji

W ramach Programu opieki nad zwierzętami w 2020 r., Gmina Skołyszyn zrealizowała
następujące działania:
 udzielono pomocy weterynaryjnej 3 psom i 2 kotom,
 do schroniska nie przekazano żadnych zwierząt,
 oddano do adopcji 5 psów, które wyłapano na terenie gminy,
 raz interweniowano ws. prawidłowej opieki nad posiadanymi zwierzętami (koty).
Projekt Założeń zawiera: ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania
na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie
ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych; możliwości stosowania środków poprawy
efektywności energetycznej; zakres współpracy z innymi gminami.
W 2019 roku zrealizowano:
Gmina przystąpiła do grupy zakupowej zorganizowanej przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
w Jaśle pn. „ Wspólny zakup energii elektrycznej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w okresie od 01.01.2021 r. do
31.12.2022 r.”
W 2020 roku uzyskana cena za 1MWh na rok 2021 i 2022 wynosi 357,07 zł brutto. W roku
2020 w sposób analogiczny jak poprzednio wyłoniono dostawcę gazu na rok 2021. W wyniku
postępowania podpisano umowę w 2020 roku na dostawę gazu na rok 2021 z ceną 94,21 zł
brutto za sprzedaż 1 MWh gazu.
W 2020r. odbyło się 6 posiedzeń ZI: 27 stycznia, 11 lutego, 30 kwietnia, 1 czerwca, 20
września, 17 grudnia.
W związku z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023 w roku 2020r.:
 liczba rodzin w których występuje zjawisko przemocy w rodzinie: 32
 liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie: 63
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Zespołu
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warunków jego
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Gminnego Zespołu
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liczba prowadzonych w 2020r. przez grupy robocze spraw w ramach „ Niebieska
Karta” 2020 roku: 37 procedur, z czego zamkniętych zostało w 2020r.: 26 procedur.
Działania podejmowane wobec doświadczających przemocy w rodzinie:
 informowanie o przysługujących prawach oraz poradnictwie prawnym i
psychologicznym,
 informowanie o instytucjach i ośrodkach udzielających wsparcia ofiarą przemocy,
 monitorowanie osób objętych procedurą NK przez pracownika socjalnego i
dzielnicowego,
 pomoc finansowa i rzeczowa.
Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:
 wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego,
 informowanie o skutkach stosowanej przemocy,
 monitorowanie osób objętych procedurą Niebieskiej Karty
 propozycje udziału w programie edukacyjno- korekcyjnym.
Działania podejmowane wobec świadków przemocy w rodzinie:
 propozycja porady psychologicznej,
 monitoring wychowawcy, pedagoga szkolnego ( w przypadku dzieci),
Działania podejmowane wobec dzieci doświadczających przemocy w rodzinie:
 kontakt ze szkołą dziecka, wychowawcą i pedagogiem szkolnym,
 monitoring wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego i pracownika socjalnego,
 poinformowanie sądu rodzinnego o sytuacji rodzinnej.
Ponadto prowadzono poradnictwo oraz działania edukacyjne służące wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie:
 pedagogizacja rodziców (pogadanki, wywiadówki, referaty),
 profilaktyka i poradnictwo dla uczniów i wzmacnianie samoświadomości uczniów
(godziny wychowawcze),
 działania profilaktyczne i edukacyjne zawarte w programach wychowawczych
i profilaktycznych szkół.
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Program osłonowy o udzieleniu pomocy
w formie posiłku dzieciom i uczniom na
lata 2014 - 2020, na wniosek dyrektora
przedszkola lub szkoły

Forma i data
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Interdyscyplinarnego w
Skołyszynie.
Data przyjęcia:
Uchwała Nr XXXI/204/14
Rady Gminy Skołyszyn z
dnia 08.01.2014 r.

Data przyjęcia:
Uchwała nr III/18/18
z dnia 28.12.2018

12.

Roczny program współpracy Gminy
Skołyszyn z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na
2020 r.

Data przyjęcia:
Uchwała Nr XX/118/19
Rady Gminy Skołyszyn z
dnia 13 grudnia 2019
roku
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Uchwała Nr XXXI/204/14 z dnia 08.01.2014 została uchylona z dniem 01.01.2019r.
Obowiązującą jest obecnie Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2018
r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy
społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe.
Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023- Zgodnie z
wytycznymi Uchwały nr III/18/18 z dnia 28.12.2018 r. dot.: podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte
wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz
określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe- w 2019 roku w ramach
tego programu przyznano dożywianie dla 76 dzieci z terenu Gminy Skołyszyn.
Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego oraz Programem
Współpracy zorganizowano w 2019 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
pod nazwą:
1.”Realizacja usług opiekuńczych na okres od 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 obejmujących
specjalistyczne usługi nad osobami, które z powodów wieku, choroby wymagają pomocy
innych osób zam. Na terenie gminie Skołyszyn w miejscu ich zamieszkania”- Całkowity koszt
zadania (przyznana dotacja)” 320 220,00 zł, z tego wykonanie (przekazana dotacja) 216
030,00 zł . Wykonawca Stowarzyszenie na rzecz chorych, długotrwale unieruchomionych
„Niebeski Parasol”/ Jasło.
2.”Realizacja usług opiekuńczych od 01.01.2020 do 31.12.2020 obejmujące specjalistyczne
usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na
terenie Gminy Skołyszyn, w miejscu ich zamieszkania", w 2020 roku nie realizowano.
Koszt jednej godziny usług w 2020 r. wynosił 30,00 zł/ usługi opiekuńcze własne, w tym: usługi
opiekuńcze własne finansowane z budżetu Gminy średnio 17 (16-18) osób, 7 201 godzin na
kwotę 216 030,00 zł.
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Lp.

13.

Nazwa dokumentu

Gminny Program Opieki nad Zabytkami
na lata 2020 – 2023.

Forma i data
przyjęcia/zmiany/
uchylenia

Data przyjęcia:
Uchwała Nr XXXI/198/20
Rady Gminy Skołyszyn z
dnia 30 października
2020 roku w sprawie
przyjęcia Gminnego
Programu Opieki nad
Zabytkami Gminy
Skołyszyn na lata 2020 –
2023.

Informacja o sposobie realizacji

Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego oraz Programem
Współpracy zorganizowano w 2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu sportu- przyznano dotację dla LKS w Skołyszynie 70 000 zł oraz LKS
„Standart” Święcany 40 000,00 zł.
Rozpoczęto realizację koncepcji Rewitalizacji Parku Podworskiego w Skołyszynie.

Źródło: Dane UG Skołyszyn
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4. Realizacja zadań własnych określonych w art. 7. ust. 1. Ustawy o samorządzie gminnym
Ład przestrzenny
Gmina Skołyszyn, po zmianie ustrojowej, przystąpiła do opracowania Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Studium). Studium nie jest aktem prawa miejscowego.
W Studium określono politykę przestrzenną gminy oraz lokalne zasady zagospodarowania
przestrzennego. Ustalenia zawarte w Studium są wiążące dla Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP), które są aktem prawa miejscowego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gmina Skołyszyn jest posiadaczem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego od roku jego uchwalenia tj. (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Skołyszyn, Uchwała Rady Gminy Skołyszyn Nr IV/31/01 z dnia 30 sierpnia 2001r.
-Uchwała Rady Gminny W Skołyszynie nr XXIII/173/2008 z dnia 29.12.2009r.
-Uchwała Rady Gminny W Skołyszynie nr XXX/227/2009 z dnia 29.12.2009r.
-Uchwała Rady Gminny W Skołyszynie nr XXX/229/2009 z dnia 29.12.2009r.
-Uchwała Rady Gminny W Skołyszynie nr XII/69/2011 z dnia 02.12.2011r.
-Uchwała Rady Gminny W Skołyszynie nr XII/70/2011 z dnia 02.12.2011r.
-Uchwała Rady Gminny W Skołyszynie nr XXIX/187/2013 z dnia 14.11.2013r.
-Uchwała Rady Gminny W Skołyszynie nr XXXVI/238/2017 z dnia 28.12.2017r.
W 2019 r. Gmina Skołyszyn podjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP
„Przysieki1/2019” – VIII/54/19 z dnia 6 maja 2019r., w roku 2020 rozpoczęta została procedura
administracyjna zmierzająca do podjęcia Uchwały uchwalającej MPZP „Przysieki 1/2019” został
sporządzony projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Przysieki 1/2019”, który
został pozytywnie zaopiniowany przez właściwe organy.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Obowiązujących 81 Planów Zagospodarowania Przestrzennego o łącznej powierzchni ok. 936 ha, co
stanowi 11,9% z powierzchni Gminy Skołyszyn 7 853,19 ha.
W obowiązujących MPZP wyznaczono tereny :
Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – ok. 261,96 ha
Budownictwo wielorodzinne – ok. 1,05 ha
Zabudowa zagrodowa w terenach rolnych – ok. 10,093 ha
Zabudowa usługowa – ok. 115,30 ha
Usługi publiczne – ok. 3,56 ha
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Zabudowa techniczno – produkcyjna – ok. 29,95 ha
Komunikacja – ok. 46,8 ha
Infrastruktura techniczna – ok. 18,72 ha
Użytki rolne – ok. 305,33ha
Tereny zieleni i wód – ok. 143,20 ha.
W obowiązującym MPZP wyznaczono tereny:
-o symbolu PU przeznaczone pod działalność gospodarczą na ogólną powierzchnię 11,8 h,
-o symbolu U z przeznaczeniem pod usługi i działalność gospodarczą o powierzchni 6,35ha.
Poza tym w MPZP występują tereny pod usługi turystyczne UT/Re o powierzchni 2,28ha oraz tereny
UT po eksploatacji kruszyw naturalnych z przeznaczenie na usługi sportowo- rekreacyjne i turystyczne
w tym budownictwo letniskowe o powierzchni 6,31 ha. Razem powierzchnia terenów PU, U, UT/Re
i UT wynosi 26,9 ha.

Sprawy administracyjne
 Decyzje o warunkach zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na terenach nieobjętych MPZP
wydawane są decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach
zabudowy.
W 2020 r. wydano 17 Decyzje o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego oraz 55 Decyzje o Warunkach
Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.
 Wydawanie informacji o przeznaczeniu terenu
Wydano 18 wypisów i wyrysów z MPZP, 188 zaświadczenia o braku MPZP i odnotowano brak
zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania z MPZP.
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II.
1.

Gospodarka i infrastruktura komunalna

Drogi i place

Gmina Skołyszyn posiada na swoim terenie drogi: krajowe, powiatowe, gminne oraz drogi niepubliczne,
dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, których jakość ulega systematycznej poprawie, poprzez
nakłady na utrzymanie i modernizację.
Tabela 9. Drogi gminne publiczne w 2020 roku
Sołectwo

Długość dróg
utwardzonych
kruszywem
[mb]
Bączal Dolny
0,00
Bączal Górny
0,00
Harklowa
933,00
Jabłonica
389,00
Kunowa
0,00
Lipnica Górna
521,00
Lisów
735,00
Siedliska Sławęcińskie
0,00
Sławęcin
141,00
Siepietnica
371,00
Pusta Wola
0,00
Przysieki
930,00
Skołyszyn
0,00
Święcany
6 016,00
Razem:
10 036,00
Źródło: Dane UG Skołyszyn- są to dane wstępne

Długość dróg
z nawierzchnią
asfaltową
[mb]
6 812,00
6 314,00
7 341,00
5 868,00
3 017,00
7 629,00
5 534,00
4 615,00
2 580,00
2 831,00
0,00
4 339,00
8 961,00
23 264,00
89 105,00

Zimowe i pozimowe utrzymanie dróg gminnych
W zakresie zimowego utrzymania dróg wydzielono 5 następujących rejonów, dla których wyłoniono
Wykonawców:







Część I - Rejon I: Siepietnica, Święcany –ok. 23,10 km
Część II - Rejon II: Kunowa, Pusta Wola, Przysieki „Zawodzie”, Harklowa – ok. 29,40 km
Część III - Rejon III: Święcany – ok. 33,55 km
Część IV - Rejon IV: Jabłonica, Lipnica Górna – ok. 24,15 km
Część V - Rejon V: Bączal Dolny, Bączal Górny– 23,25 km
Część VI- Rejon VI: Przysieki- 11,45 km

W ramach usługi Wykonawcy mają również obowiązek wykonania pozimowego uprzątnięcia dróg
z pozostałości materiałów użytych do posypywania. Koszt obsługi w/w rejonów wyniósł w 2020 r. –
123 482,88 zł brutto. Rejon obejmujący miejscowości: Skołyszyn, Sławęcin, Siedliska Sławęcińskie i
Lisów, gmina utrzymuje własnymi pracownikami i posiadanym sprzętem.
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POMOC FINANSOWA OTRZYMANA W ROKU 2020 Z PRZEZNACZENIEM NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK
ŻYWIOŁOWYCH
Gmina Skołyszyn otrzymała dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na remont dróg gminnych na
terenie Gminy Skołyszyn, uszkodzonych w wyniku ulewnych deszczy oraz powodzi w czerwcu 2020 r.
85 000,00 zł, w tym:
z Gminy Czerniewice – 15 000,00 zł, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – 10 000,00 zł, Gminy
Juchnowiec Kościelny – 10 000,00 zł, Gminy Sulmierzyce – 20 000,00 zł, Gminy Celestynów – 15 000,00
zł, Gminy Radłów – 5 000,00 zł, Gminy Ropczyce – 10 000,00 zł
Gmina Skołyszyn otrzymała także dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z
przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej burzy w
miesiącu czerwcu 2020 r. 350 000,00 zł, w tym:
z Gminy Miasta Szczecin – 300 000,00 zł, Gminy Police – 50 000,00 zł.
Otrzymana pomoc finansowa została wydatkowana na zakup usług remontowych (remont odcinków
dróg w ramach zadania „Remont dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Skołyszyn, uszkodzonych
w wyniku ulewnych deszczy oraz powodzi w czerwcu 2020 r.”,) tj.:
1) remont odcinka drogi Nr 113667R na działce o nr ewid.118 w Siedliskach Sławęcińskich
2)remont odcinka drogi gminnej Nr 113687R „Ryczak” na odcinku 240 mb wraz z nadzorem
w miejscowości Święcany
3) remont drogi gminnej Nr 113656R „Zadębina” wraz z nadzorem na odcinku 90 mb w miejscowości
Jabłonica
oraz jako wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na odbudowę odcinków dróg wewnętrznych
zniszczonych podczas ulewnych deszczy oraz powodzi w czerwcu 2020 r., z przeznaczeniem na:
1) opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę odcinka drogi, przebudowa drogi „Tułoki”
w miejscowości Przysieki na odcinku 510 mb wraz z nadzorem nad przebudową,
2) opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę, przebudowa drogi wewnętrznej o nr. ew.
388/2 i 388/3 w miejscowości Skołyszyn na odcinku 685 mb wraz z nadzorem nad przebudową
3) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę, przebudowa odcinka drogi
nr 569/1 w kierunku DK Nr 28 w miejscowości Skołyszyn w km 0+270 – 0 + 445 wraz z nadzorem,
4) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.
220 w km 0 + 000 – 0 + 200 wraz z nadzorem w miejscowości Siedliska Sławęcińskie.

2. Oświetlenie
Na terenie Gminy zamontowanych było 1021 lamp w 2020 roku, z tego: 397 lamp będących własnością
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, zaś 624 lamp było na majątku Gminy.
Lista zadań dotyczących oświetlenia ulicznego zrealizowanych do końca 2020 roku:
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1. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa oświetlenia
ulicznego (kontynuacja) przy drodze powiatowej Nr DP1828R w kier. ”Przechody”, na terenie
miejscowości Święcany gm. Skołyszyn”
2. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa oświetlenia
ulicznego przy drodze gminnej G12 nr 113662R ”Dutkowice”, na terenie miejscowości Bączal Górny
gm. Skołyszyn”
3. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa oświetlenia
ulicznego przy drodze powiatowej Nr DP1830R na terenie miejscowości Lisów „Leśniczówka” gm.
Skołyszyn”
4. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa oświetlenia
ulicznego przy drodze gminnej G1 Nr 113651R na terenie miejscowości Święcany „Pogwizdoł” gm.
Skołyszyn”
5. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa 2 punktów
oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na terenie miejscowości Skołyszyn „Lisówek” gm.
Skołyszyn”
6. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa oświetlenia
ulicznego przy drodze powiatowej nr DP1832R „Bączal – Skołyszyn” od skrzyżowania z drogą
krajową DK28 na terenie miejscowości Skołyszyn gm. Skołyszyn”
7. ,,Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Pusta Wola gm. Skołyszyn przy drodze
gminnej odcinek Nr 1 (dz. nr. 295/1, 343)”. (6 lamp)
8. ,,Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Przysieki przy drodze gminnej nr G19
„Granice” gm. Skołyszyn”. (16 lamp)
9. ,,Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Lipnica Górna przy drodze powiatowej
Nr DP1833R od ronda „Serwoniec” w kierunku granicy Gminy Skołyszyn i Gminy Brzyska” (7 lamp)
10. ,,Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Lipnica Górna przy drodze gminnej G7
w okolicy Domu Ludowego” (20 lamp)
11. ,,Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Bączal Górny „Serwoniec” gm. Skołyszyn
przy drodze powiatowej Nr DP1829R”. (20 lamp)
12. ,,Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Skołyszyn osiedle „Słoneczne” Gmina
Skołyszyn” II etap (7 lamp)
13. ,,Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Kunowa przy drodze gminnej Nr 113706R
w kierunku cmentarza”. (6 lamp)
14. „Budowa dwóch punktów oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na terenie miejscowości
Harklowa „Gancarzówka” gm. Skołyszyn” (2 lampy)
15. ,,Budowa oświetlenia ulicznego (kontynuacja) przy drodze powiatowej Nr DP1828R w kier.
”Przechody”, na terenie miejscowości Święcany gm. Skołyszyn” (5 lamp)
Tabela 10. Zestawienie opraw 2017-2020
Lp.

Miejscowość

1
2
3
4

Bączal Dolny
Bączal Górny
Harklowa
Jabłonica

Stan
na
12.2017
41
9
90
24

Stan
na
12.2018
41
9
90
50

Stan
na
12.2019
50
9
131
50

Stan
na
12.2020
50
29
133
50
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5
6
7
8
9
10

Kunowa
Lipnica Górna
Lisów
Przysieki
Pusta Wola
Siedliska
Sławęcińskie
11
Siepietnica
12
Skołyszyn
13
Sławęcin
14
Święcany
RAZEM

50
40
54
80
13
22

50
40
54
96
13
22

50
40
54
111
13
22

56
67
54
127
19
22

44
200
35
75
777

44
217
35
75
836

44
238
35
85
932

44
245
35
90
1021

Źródło: Dane UG Skołyszyn

Wykres 3. Zestawienie opraw 2017-2020 w rozbiciu na poszczególne miejscowości

250
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Stan na 12.2017

Stan na 12.2018

Stan na 12.2019

Stan na 12.2020

Źródło: Dane UG Skołyszyn

2.

Wodociągi, kanalizacja, oczyszczanie ścieków

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie został utworzony Uchwałą Nr VII/90/99 Rady
Gminy w Skołyszynie z dnia 10 listopada 1999 roku jako jednostka organizacyjna Urzędu Gminy, która
działała od 1 maja 2000 roku jako jednostka budżetowa.
W roku 2005 Uchwałą Nr XXVII/214/05 Rady Gminy w Skołyszynie
z dnia
20 grudnia 2005 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej został przekształcony z jednostki budżetowej
w zakład budżetowy o tej samej nazwie. Zakład budżetowy odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania
w zakresie gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej i pokrywa koszty swojej
działalności z przychodów własnych oraz otrzymywanej z budżetu dotacji przedmiotowej skalkulowanej
według stawek jednostkowych. Przedmiotem działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
jest wykonywanie zadań własnych gminy Skołyszyn w zakresie jej gospodarki komunalnej, a w
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szczególności w dziedzinie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych.
Na terenie gminy funkcjonuje 3 wodociągi w miejscowościach: Skołyszyn, Przysieki i Święcany, łącznie
1181 odbiorców. Wodociągi obsługuje 4 konserwatorów, którzy są zatrudnieni w wymiarze 3 ½ etatu.
Wodociąg Skołyszyn ma 19,6 km długości, w tym wodociąg Sławęcin 5,00 km. Źródłem wody jest 6
studni głębinowych oraz 3 studnie zlokalizowane w rejonie parku w Skołyszynie, z których woda
uzdatniana jest na stacji uzdatniania wody. Wodociąg obsługuje 1 konserwator zatrudniony w wymiarze
1 etatu i dodatkowo 1 konserwator w wymiarze ¼ etatu.
Wodociąg Przysieki ma 16,5km długości w tym wodociąg Siedliska 3,80 km. Źródłem wody są dwie
studnie kopano-wiercone . W skład ujęcia wchodzi stacja uzdatniania wody. Wodociąg obsługuje 2
konserwatorów , zatrudnionych w wymiarze 1 ½ etatu, co jest związane z bardzo wysoką
awaryjnością - wynika z tego, że jest to stara sieć i instalacja przyłączeniowa.
Wodociąg Święcany długość wodociągu Święcany wynosi 6,30 km, źródłem wody są dwie studnie
kopane. Wodociąg obsługuje 1 konserwator zatrudniony w wymiarze ¾ etatu.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie utrzymuje i eksploatuje sieci wodociągowe
o łącznej długości ok.42,40 km. Zakład zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz
obiektów oczyszczalni ścieków w Przysiekach.
Do oczyszczalni ścieków w Przysiekach o przepustowości 1200m3/dobę odprowadzane są ścieki
sanitarne z miejscowości Harklowa, Kunowa, Przysieki, Pusta Wola i Skołyszyn. Do sieci podłączonych
jest 1 257 przyłączy kanalizacyjnych. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 84,90 km.
Informacje ogólne dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych wodno-kanalizacyjnych
Realizacja rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Skołyszyn w roku
2020 przedstawiała się następująco:
W ramach zadania pn. „Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa,
Kunowa i Pusta Wola” – wykonano budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Kunowa, Harklowa.
Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
stacji uzdatniania wody w Skołyszynie, modernizacja układu technologicznego oraz budowa gminnego
systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola – Gmina Skołyszyn – etap
I”. Wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą o łącznej długości: 8362,50 m, na którą składają się:
1) Sieć wodociągową z rur PEHD 100 SDR11 oraz SDR 17 o średnicach:
a. Ø 160mm – 6992,7 m,
b. Ø 90mm – 215,8 m,
c. Ø 75mm – 1122,3 m (sieć zasilająca SUW ze studni),
d. Ø 63mm – 31,7 m.
2) Ułożono kable elektryczne i sterujące w rurze osłonowej do wykonanych ujęć wody (studnie: S-6,
S-7, S-8, O-1, O-4) wraz z tablicami rozdzielczymi i złączami ZK.
3) Sieć wodociągowa została uzbrojona w hydranty nadziemne.
Wybudowano stację uzdatniania wody na działce nr 208 w m. Kunowa. W skład wybudowanej stacji
uzdatniania wody wchodzi m.in.:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Budynek technologiczny wraz z hydrofornią – 1 kpl.,
Zbiornik na wodę uzdatnioną (tzw. wodę czystą) – 1 kpl.,
Odstojnik wód popłucznych – 1 szt.
Studnia przelewowa – 1 szt.
Studnia bezodpływowa – 1 szt.
Studnia wodomierzowa – 1 szt.
Zagospodarowanie terenu: Droga dojazdowa, drogi manewrowe, place utwardzone (1428 m2),
chodniki (80 m2), schody do zbiorników wody uzdatnionej (8,60 m2); ogrodzenie (422 mb + brama
dwuskrzydłowa brama 4m – 2 szt., furtka 1m – 1 szt.), oświetlenie terenu (5 opraw ulicznych LED
50W na słupach),
8) Rurociągi międzyobiektowe,
9) Układ zasilania elektrycznego i sterowania SUW (wraz z pompownią, ujęciami wody),
10) Zagospodarowanie i wyposażenie studni głębinowych (rurociągi, utwardzenie terenu, ogrodzenie).
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie otrzymał z budżetu gminy dotację celową na
zadanie inwestycyjne związane :
1) Z zakupem na wyposażenie oczyszczalni ścieków w Przysiekach samochodu Fiat DOBLO Cargo SX
L1H1 1,4 BZ 9,
2) Wykonaniem ujęcia zastępczego wód podziemnych na działce nr ew.26/6 S-1 A dla istniejącej S-1 w
Skołyszynie wraz z dokumentacją formalnoprawną.

Informacja o zrealizowanych usługach przez GZGK w Skołyszynie.
Dostarczanie wody
Odbiorcy pobrali łącznie:

98 792,80 m3 wody, a w tym:

 gospodarstwa domowe:
 jednostki produkcyjne:

80 233,00 m3
18 262,00 m3

Odbiór i oczyszczanie ścieków
Odbiorcy odprowadzili łącznie: 95 569,72 m3 ścieków,
a w tym:
 od gospodarstw domowych: 85 245,52 m3
 od jednostek produkcyjnych: 10 324,20 m3
Z budżetu Gminy Skołyszyn dopłaty do kosztów usług w zakresie dostarczania dla mieszkańców wody
dla gospodarstw domowych wyniosły w 2020 r. 35 909,94 zł brutto, a dopłaty do ścieków wyniosły
323 355,05 zł brutto.
Łącznie dopłaty dla mieszkańców Gminy Skołyszyn do wody i do ścieków wyniosły w 2020 roku
359 264,99 zł brutto.
Stan aktualny infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na koniec 2020 r.
W ramach aktualnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na koniec 2020 r eksploatowano:
 43,2 km sieci wodociągowej, w tym:
- magistrali
0,0 km
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- sieci rozdzielczej 43,2 km
- przyłączy
17,4km
 0 szt. pompowni strefowych na sieci wodociągowej,
 13 szt. ujęcia wody (studnie głębinowe),
 84,9 km sieci kanalizacyjnej, a w tym:
- ogólnospławnej
84,9 km
- na ścieki gospodarcze
84,9 km
- przyłączy
18,42 km
- dzierżawionej 0 km
 7 przepompowni ścieków,
 1 oczyszczalnię ścieków.
Z gminnej sieci wodociągowej na koniec 2020 r. korzystało 1077 gospodarstw domowych tj. 33,00%. Z
sieci kanalizacyjnej na koniec 2020 r. korzystało 1 187 gospodarstw domowych , tj. 36,00%.
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi odpowiada Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017 r. (Dz.U.2017, poz.2294). Kontrole jakości dostarczonej wody zlecono Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaśle.
Ścieki odprowadzane do rzeki Ropa odpowiadały wartością dopuszczalnym wg Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 08.11.2014 r. (Dz.U.poz.1800 ze zm.).
Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej umożliwia dalszą jej rozbudowę w przypadku konieczności
wodociągowania i kanalizowania dalszych rejonów gminy Skołyszyn. Z istniejących ujęć wody studnie
głębinowe mogą rocznie pobrać maksymalnie 286 525 m3 wody/rok, a w 2020 pobrano 156 800 m3 co
stanowi 55 % - pozostaje rezerwa w wysokości 45 %.
W 2020 roku odprowadzono łącznie 173 328 m3 oczyszczonych ścieków do rzeki Ropa tj. średnio
475 m3/dobę , co stanowi 39,5 % z 1200 m3/dobę tj. maksymalnej ilości ścieków, które może
odprowadzić zgodnie z pozwoleniem w okresie bezdeszczowym - pozostaje rezerwa w wysokości 60,5
%.

3.

Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Planowanie i organizacja zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Ustawa Prawo energetyczne nakłada na gminy obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na ich obszarze.
 Projekt Założeń Planu zaopatrzenia Gminy w ciepło, prąd i gaz:
Projekt założeń Planu sporządza się dla obszaru gminy, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co
najmniej raz na 3 lata. Głównym celem sporządzania gminnych projektów założeń jest zapewnienie
bezpieczeństwa energetycznego oraz zaopatrzenie w energię odbiorców przy możliwie najniższych
kosztach oraz ograniczenie wpływu gospodarki energetycznej na środowisko naturalne.
 Podstawa prawna:
Ustawa z dnia z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
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Uchwała Nr XXXV/229/17 z dnia 16.11.2017 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skołyszyn na lata 2015-2029.
Opis Projektu Założeń Planu.
Projekt Założeń zawiera: ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe; przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii
elektrycznej i paliw gazowych; możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej;
zakres współpracy z innymi gminami. W ramach Projektu Założeń Planu do końca 2019 roku
zrealizowano poniższe cele i zadania:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii dla odbiorców terenu Gminy Skołyszyn z zachowaniem
akceptowalnych parametrów ekologicznych i ekonomicznych.
Gmina przystąpiła do grupy zakupowej zorganizowanej przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle i
w ramach zadania pn. „ Wspólny zakup energii elektrycznej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.”
uzyskała cenę za 1MWh na rok 2021 i 2022 wynoszącą 357,07 zł brutto.
W roku 2020 w sposób analogiczny jak poprzednio wyłoniono dostawcę gazu na rok 2021. W wyniku
postępowania podpisano umowę na dostawę gazu na rok 2021 z ceną 94,21 zł brutto za sprzedaż 1
MWh gazu.

Wykres 4. Ceny energii w latach 2018-2021 dla Gminy Skołyszyn
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Skołyszyn
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Wykres 5. Ceny gazu w latach 2018-2021 dla Gminy Skołyszyn
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Skołyszyn

4.

Lokalny transport zbiorowy

Zapewnienie transportu zbiorowego na terenie Gminy Skołyszyn
W 2020 roku Gmina Skołyszyn realizowała zadania związane z zapewnieniem lokalnego transportu
zbiorowego dla mieszkańców Gminy, który odbywał się bez komplikacji.
Członkostwo Gminy Skołyszyn w Powiatowo-Gminnym Związku Komunikacyjnym
 Podstawy prawne funkcjonowania Związku- Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie
Jasielskim działa na podstawie poniższych przepisów prawnych:
1) Ustawa ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,
2) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym,
3) Statut Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim z dnia 25
kwietnia 2017r. (Dz. Urzędowy Województwa Podkarpackiego, poz. 1737).
Prezentacja Związku
Zgodnie z uchwałą Nr XXII/145/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 4 października 2016r. w sprawie
utworzenia Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim - Gmina Skołyszyn
wraz z gminami: m.Jasło, Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski,
Skołyszyn, Tarnowiec oraz z Powiatem Jasielskim utworzyło Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny
w Powiecie Jasielskim, działający w oparciu o Statut Związku.
Uchwałą Nr XXII/146/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 4 października 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu
Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim – Rada Gminy Skołyszyn
przyjęła statut Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego, nakreślający jego formy i szczegółowy
zakres działania.
Głównym zadaniem Związku jest organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach
komunikacyjnych lub w sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich, na
obszarze powiatu i gmin będących jego uczestnikami oraz skorelowanych z nim innych usług
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publicznych. Zadania Związku obejmują planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym
transportem zbiorowym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 16
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest
Zgromadzenie Związku, a organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku. Do obsługi organów
Związku zostało utworzone Biuro Związku na czele z Dyrektorem Biura.
Zadania zrealizowane przez Związek w 2020 roku
Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w zakresie
dotyczącym związków powiatowo-gminnych oraz na podstawie Statutu z dnia 25 kwietnia 2017r. (Dz.
Urzędowy Województwa Podkarpackiego, poz. 1737 z późn. zm.).
Członkami Związku są:
1. Powiat jasielski
2. Miasto Jasło
3. Miasto i Gmina Kołaczyce
4. Gmina Brzyska
5. Gmina Dębowiec
6. Gmina Jasło
7. Gmina Krempna
8. Gmina Nowy Żmigród
9. Gmina Osiek Jasielski
10. Gmina Skołyszyn
11. Gmina Tarnowiec
Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku. Obradami Zgromadzenia
Związku przewodniczą:
1. Przewodniczący Zgromadzenia – Pan Ryszard Pabian
2. Wiceprzewodniczący – Pan Wojciech Piękoś
Funkcję wykonawczą Związku pełni Zarząd Związku w składzie:
1.

Przewodniczący Zarządu - Pan Stanisław Pankiewicz

2. Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Pan Grzegorz Bara
3. Członek Zarządu – Pan Bogusław Kręcisz
Funkcję kontrolną organów Związku pełni Komisja Rewizyjna w składzie:
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1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Marcin Bolek
2. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pan Kazimierz Miśkowicz
3. Członek Komisji Rewizyjnej – Miłosz Leszkiewicz
Bieżącymi sprawami Związku zajmuje się Biuro Związku.
Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w powiecie Jasielskim rok 2020 rozpoczął od realizacji
przewozów użyteczności publicznej na obszarze swojej działalności w ramach 23 linii w tym na 6 liniach
miejskich a także na liniach z nimi skorelowanymi.
Przewozy realizowane są przez dwóch operatorów tj. PGZK-Jasiel sp. z o.o. – podmiot który stał się
własnością Związku oraz MKS w Jaśle sp. z o.o. Oprócz przychodów z biletów, działalność operatorów
finansowana są ze składek uczestników Związku, dopłat z Funduszu rozwoju połączeń autobusowych
oraz rekompensaty z tytułu utraconych przechodów w związku ze stosowaniem ulg ustawowych.
Działalność Związku jako Organizatora zapewnia nieprzerwane świadczenie usług transportowych na
terenie całego powiatu co jest szczególnie ważne dla placówek oświatowych, służby zdrowia, zakładów
pracy, handlu itp.
Opracowany został Plan Transportowy i dokonano jego konsultacji społecznych. W dniu 27 lutego 2020
plan został uchwalony przez Zgromadzenie Związku.
Oprócz na bieżąco dokonywanych zmian w rozkładach jazdy polegających na dostosowaniu oferty
przewozowej do realnych potrzeb ludności. Niestety miesiąc luty 2020 r. przyniósł nowe wyzwania
związane pandemią Covid-19. Zamknięcie szkół oraz wprowadzone liczne obostrzenia spowodowały
znaczmy spadek mobilności mieszkańców naszego powiatu. Gwałtowny spadek liczby pasażerów
spowodował proporcjonalnie zdecydowane obniżenie wpływów biletowych oraz przychodów
pochodzących z rekompensaty z tytułu ulg ustawowych. Wiązało się to z koniecznością dostosowania
ilości kursów autobusowych przy zapewnieniu dostępności komunikacyjnej dla wszystkich pasażerów
którzy potrzebowali transportu.
Brak dostatecznych przychodów z działalności przewozowej spowodował natychmiastowe wycofanie
się z rynku przewoźników komercyjnych. W ramach doraźnych działań Powiatowo-Gminny Związek
Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim uzupełnił zasięg swojego działania o wykluczone komunikacyjnie
miejscowości np. Błażkowa, Łubienko, Łajsce, Święcany Przechody.
Rozpoczęte w 2019 r. rozmowy w kwestii włączenia lokalnych przewoźników do systemu przewozów
publicznych nabrały tempa. Został przygotowany stosowny program integracji przewozów publicznych
i komercyjnych zawierający model współpracy. W wyniku tego końcem sierpnia 2020 lokalni
przewoźnicy rozpoczęli realizację przewozów użyteczności publicznej jako podwykonawcy PGZK-Jasiel
sp. z o.o.
W efekcie tego tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zostały uruchomione cztery nowe linie
które swoim zakresem działania pokryły teren opuszczony przez podmioty komercyjne.
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W znacznej mierze utrzymanie zakresu przewozów a nawet ich rozszerzenie w ciągu roku było możliwe
dzięki zwiększeniu dopłaty do jednego wozokm z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z 1 zł
do 3 zł od drugiego kwartału 2020 r.
Wyżej wymienione działania pozwoliły przy drugiej fali pandemii (październik/listopad 2020) zachować
dostępność komunikacyjną dla całego powiatu.
W efekcie łączna długość linii komunikacyjnych użyteczności publicznej na koniec 2020 r. wynosiła 511
km. Wysokość zrealizowanych dochodów budżetowych w roku 2020 wynosiła 11.034.456,76 zł,
odpowiednio wydatki wyniosły 9.148.250,65 zł. Wysokość składek poniesionych przez Gminę Skołyszyn
na rzecz Związku wyniosła 250.363,40 zł.
Usługi realizowane przez naszych operatorów w liczbach wyglądają następująco:
1. Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle sp. z o.o.
Liczba przewiezionych pasażerów:


bilety jednorazowe – 424 800



bilety okresowe – 12 960



bilety miesięczne – 300 300

Liczba zrealizowanych wozokm – 878 715
Liczba zatrudnionych pracowników – 58 w tym 37 kierowców
Liczba stacjonarnych punktów sprzedaży biletów - 1
Pozostałe świadczone usługi:


Przewóz osób dla innych jednostek gospodarczych i osób fizycznych,



Usługi warsztatowe związane z naprawą sprzętu samochodowego,



Sprzedaż oleju napędowego na własnej ogólnodostępnej stacji paliw,



Usługi reklamowe,



Wynajem pomieszczeń.

2. PGZK-Jasiel sp. z o.o.
Liczba przewiezionych pasażerów:


bilety jednorazowe – 502 815



bilety okresowe – 30 590



bilety miesięczne – 540 760

Liczba zrealizowanych wozokm – 2 048 586
Liczba zatrudnionych pracowników – 80 w tym 50 kierowców
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Liczba stacjonarnych punktów sprzedaży biletów - 1
Pozostałe świadczone usługi:


Przewóz osób dla innych jednostek gospodarczych i osób fizycznych,



Usługi warsztatowe związane z naprawą sprzętu samochodowego,



Usługi reklamowe

Wysokość składek poniesionych przez Gminę Skołyszyn w 2020 roku wyniosła 250 363,00 zł.

5.

Gospodarka odpadami

Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1439 )
Zrealizowane zadania w 2020 roku
Od 1 lipca 2013 r. uruchomiony został nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego
momentu podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie nowego systemu jest Gmina
Skołyszyn. W zamian za uiszczaną przez mieszkańców opłatę Gmina gospodaruje odpadami
komunalnymi.
Zgodnie z zapisem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku Gmina Skołyszyn zorganizowała przetarg
na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych położonych na jej terenie.
W wyniku postępowania przetargowego, w drodze przetargu nieograniczonego, wyłoniono firmę PHU
Ekomax Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło (dwa postępowania przetargowe: od stycznia 2020
r. do sierpnia 2020 r. oraz od września 2020 r. do grudnia 2020 r.).
Źródłem powstawania odpadów komunalnych są zarówno gospodarstwa domowe jak również
nieruchomości niezamieszkałe, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub
publiczna (np. obiekty użyteczności publicznej, zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe) i wytwarzane
są odpady o charakterze odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Miejscem powstawania
odpadów komunalnych są też ogólnodostępne tereny otwarte - place, parki chodniki dla pieszych czy
przystanki autobusowe.
W 2020 r. odpady komunalne z terenu Gminy Skołyszyn odbierane były co dwa tygodnie zgodnie z
opracowanym harmonogramem sprzed posesji nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
Zbiórka odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych odbywała się w systemie workowym tj:


worek koloru żółtego z napisem „GMINA SKOŁYSZYN – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”



worek koloru zielonego z napisem „GMINA SKOŁYSZYN – „SZKŁO”



worek koloru niebieskiego z napisem „GMINA SKOŁYSZYN – „PAPIER”



worek koloru brązowego z napisem „GMINA SKOŁYSZYN – ODPADY BIO”
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worek koloru szarego z napisem „GMINA SKOŁYSZYN –GRUZ, POPIÓŁ”



worek koloru czarnego z napisem „GMINA SKOŁYSZYN –ODPADY ZMIESZANE”



worek koloru białego z napisem „GMINA SKOŁYSZYN –ODPADY NIEBEZPIECZNE”

Zbiórka odpadów z nieruchomości niezamieszkałych odbywała się w systemie pojemnikowym tj:


pojemnik o pojemności 110/120 l



pojemnik o pojemności 240 l



pojemnik o pojemności 1100 l



kontenery o pojemności 6m3 i 7 m3 (wywożone na zgłoszenie)

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy realizowany był dwa razy do roku (w marcu
i w grudniu). Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) oraz zużytych opon miała
miejsce w marcu oraz w listopadzie, natomiast zbiórkę drobnego gruzu i odpadów remontowobudowlanych przeprowadzono w czerwcu.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych do marca 2020 r. ponosili opłatę:


11,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość zbierane nieselektywnie



22,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Właściciele
nieruchomości
niezamieszkałych
do
w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny:


21,00 zł za pojemnik 110/120 l



42,00 zł za pojemnik 240 l,



105,00 zł za pojemnik 1100 l,



780,00 zł za kontener 6m3 lub 7m3

marca

2020

r.

ponosili

opłatę

zbierane w sposób selektywny:


11,00 zł za pojemnik 110/120 l,



21,00 zł za pojemnik 240 l,



52,00 zł za pojemnik 1100 l,



375,00 zł za kontener 6m3 lub 7m3.
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Wykres 6. Wzrost cen za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych
w latach 2013-2020
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Dane UG Skołyszyn- Analiza stanu odpadami komunalnymi dla Gminy Skołyszyn za 2020 r.

Zestawienie sporządzono na podstawie sprawozdania przedłożonego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne z terenu Gminy Skołyszyn. Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto, że ilość odpadów komunalnych,
wytworzonych na terenie Gminy w 2020 roku, jest tożsama z masą odpadów komunalnych odebranych sprzed
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
Tabela 11. Informacja o ODEBRANYCH odpadach komunalnych na terenie Gminy Skołyszyn za 2020
Informacja o ODEBRANYCH odpadach komunalnych na terenie Gminy Skołyszyn
Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odebranych
odpadów
komunalnych [Mg]

20 03 01

Niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne

1101,75

15 01 07

Opakowania ze szkła

200,57

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

361,86

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

51,12

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

119,08

16 01 03

Zużyte opony

29,76

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 30,56

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
18,96
wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 32

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

8,88
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20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

1,14

16 82 01

Odpady inne niż wymienione w kodzie 16 82 01

94,50

SUMA

2018,18

Źródło: Dane UG Skołyszyn- Analiza stanu odpadami komunalnymi dla Gminy Skołyszyn za 2020 r.

Na poniższym wykresie przedstawiono łączną masę odpadów z podziałem na zmieszane i pozostałe zebrane
selektywnie w 2020 r.


odpady niesegregowane (zmieszane) 1 101,75 Mg



pozostałe odpady zbierane selektywnie 916,43 Mg z uwzględnieniem papieru, szkła, zmieszanych
odpadów opakowaniowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, odpadów ulegających biodegradacji, nieulegających biodegradacji oraz
odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym 94,5 Mg odpadów powstałych w wyniku powodzi).

Wykres 7. Łączna masa odpadów z podziałem na zmieszane i pozostałe zebrane selektywnie w 2020 r.

pozostałe
zbierane
selektywnie
45%

zmieszane
55%

Dane UG Skołyszyn- Analiza stanu odpadami komunalnymi dla Gminy Skołyszyn za 2020 r.

Wykres 8. Wzrost masy odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Skołyszyn w latach 2013-2019

Wzrost masy odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Skołyszyn
w latach 2013 -2019
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Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu przekazanym przez przedsiębiorcę odbierającego
i zagospodarowującego odpady komunalne z terenu Gminy Skołyszyn uwzględniając stosowne
rozporządzenia, dokonano wyliczenia osiągniętych poziomów recyklingu przygotowania do
ponownego użycia papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które w 2020 r. wyniosły:
 ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania –nie przekazano odpadów do składowania – 0
 recykling, przygotowanie do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła –
42,55 %
 recykling, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

6.

Ochrona środowiska oraz ochrona zabytków

W 2020 roku Gmina Skołyszyn realizowała następujące zadania dotyczące ochrony środowiska oraz
ochrony zabytków:
W ramach zadań bieżących w 2020 roku, Gmina Skołyszyn zrealizowała następujące działania:
1. Gmina, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie zadań
własnych realizuje zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt.
9). Z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami wynika
obowiązek sporządzenia przez gminę GPOnZ. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Program ten ma na celu w
szczególności: włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych,
wynikających z
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; uwzględnienia
uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i
dziedzictwa
archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;
zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenia do poprawy stanu ich
zachowania; wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu
kulturowego; podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb
społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatywę sprzyjających wzrostowi
środków finansowych na opiekę nad zabytkami; określenie warunków współpracy z
właścicielami zabytków, eliminując sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych
zabytków.
Wypełniając obowiązek wynikający ze stosownych przepisów Gminny Program Opieki nad
Zabytkami Gminy Skołyszyn na lata 2020-2023 został przyjęty uchwałą Uchwała Nr XXXI/198/20
Rady Gminy Skołyszyn z dnia 30 października 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Skołyszyn na lata 2020 – 2023.
2. W celu monitoringu jakości powietrza, Gmina pobiera dane pomiarowe z sensorów mierzenia
jakości powietrza w trzech miejscowościach. Sensory pobierają, a następnie przesyłają m.in.
temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie, stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2 oraz
PM10. Pobrane dane są przekazywane, zapisywane i agregowane w bazie danych, a następnie
przetwarzane, analizowane i udostępniane w formie graficzno-liczbowej za pomocą platformy
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internetowej. Na terenie Gminy Skołyszyn znajduje się trzy sztuki urządzeń badających jakość
powietrza. Urządzenia te zamontowane są na niżej wymienionych budynkach:
-Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 283
-Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Jabłonicy, Jabłonica 127, 38-200 Jasło
-Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Święcanach, Święcany 529, 38-242 Skołyszyn
Informacje o zanieczyszczeniu powietrza pochodzące z urządzeń udostępniane są na bieżąco
mieszkańcom poprzez link do strony internetowej gminy, który przekierowuje na stronę
dostawcy systemu.
3. W zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (przedstawione w innej części
opracowania)
4. W zakresie realizacji zadań nałożonych przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Skołyszynie”- działalność PSZOK w Skołyszynie,
5. W zakresie edukacji ekologicznej zorganizowano kampanię edukacyjną w ramach projektu
„Budowa
Gminnego
Punktu
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Komunalnych
w Skołyszynie”- składającą się z konkursów związanych z gospodarowaniem odpadów:
 konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy pn. „Plakat
promujący PSZOK w Skołyszynie”
 konkurs dla rodzin z terenu gminy Skołyszyn pn. „Eko – ozdoba świąteczna”
 konkurs pn. „Pozytywnie zakręceni” polegający na zbieraniu nakrętek plastikowych
przez szkoły z terenu Gminy Skołyszyn.

7.

Gospodarka nieruchomościami

W 2020 roku Gmina Skołyszyn była właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni ogółem
wynoszącej ok. 254,91 ha (stan na dzień 31.12.2020 r.).
Nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Skołyszyn wynosiły ok. 1,15 ha (stan
na dzień 31.12.2020 r.). Użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn
to pow. gruntów ok. 1,22 ha, w tym:
- użytkowanie wieczyste osób fizycznych ok. 0,69 ha, a od osób prawnych ok. 0,53 ha.
Zestawienie liczby działek nabytych i zbytych przez Gminę Skołyszyn w roku 2020, prezentuje poniższa
tabela:
Tabela 12. Nabycie i zbycie działek w 2020 roku
-----------------

Nabycie
Liczba działek
Osoby fizyczne
10
Osoby prawne
13
RAZEM
23
Działki, które były w księgach i na
podstawie zawiadomień o zmianach
zostały uwzględnione (+)

Powierzchnia w ha
0,8649
5,8523
6,7172
+0,0961

Zbycie
Liczba działek
3
10
13
Działki, które były w
księgach
i
na
podstawie
zawiadomień
o
zmianach zostały
skorygowane (-)

Powierzchnia w ha
0,4032
0,9505
1,3537
0,00
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Źródło: Dane UG Skołyszyn

 Gospodarowanie nieruchomościami reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, w szczególności w zakresie najmu i dzierżawy na terenie Gminy
Skołyszyn obowiązuje: uchwała Nr IX/48/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 24 sierpnia 2011 r. w
sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność
Gminy Skołyszyn oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
 Zarządzanie drogami reguluje ustawa o drogach publicznych, a nadzór nad nimi sprawuje Wójt
Gminy.
Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Skołyszyn są to grunty o różnym przeznaczeniu i
stanie zagospodarowania. Główny kierunek ich zagospodarowania, to tereny możliwe do wykorzystania
na cele inwestycyjne, pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe, przemysł oraz usługi.

8.

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli

Zadania Gminy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom określone zostały w aktach
prawnych m.in.:
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.)
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2019.1398 t.j.)
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2019.1372 t.j.)
Zaspokajanie
zbiorowych
potrzeb
wspólnoty,
w
tym
porządek
publiczny
i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, należy do zadań
własnych gminy. Tak stanowi art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z 5 czerwca 1990 r.
o samorządzie gminnym. Obejmują ono również zadania z zakresu ograniczania pośrednich przyczyn
stanowiących
podłoże
przestępczości
oraz
patologii
społecznych,
np.
działania
w obszarze edukacji, wychowania, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania
bezrobociu, narkomanii, alkoholizmowi i przemocy w rodzinach.
Do potencjalnych zagrożeń Gminy Skołyszyn mogących spowodować sytuacje kryzysowe, masowe
zagrożenia życia i zdrowia ludności lub degradację środowiska naturalnego należy zaliczyć:
 Katastrofy naturalne:
 zagrożenia spowodowane siłami natury
 niekorzystne zjawiska atmosferyczne,
 powodzie,
 zagrożenie lodowe,
 gradobicia,
 silne wiatry – huragany
 zawieje i zamiecie śnieżne,
 zagrożenia geologiczne (osuwiska ziemi).
 zagrożenie pożarowe - przestrzenne kompleksów leśnych, zwartej zabudowy i zakładów
produkcyjnych,
 zagrożenia epidemiologiczne ludzi,
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 masowe występowanie szkodników i chorób roślin,
 zagrożenia epizootyczne zwierząt.
 Awarie techniczne związane z rozwojem:
 zagrożenie substancjami niebezpiecznymi,
 katastrofy komunikacyjne,
 katastrofy budowlane,
 zagrożenia radiacyjne.
 Sytuacje kryzysowe wywołane źródłami społecznymi:
 naruszenia porządku publicznego i akty terroru/bioterroru,
 masowe protesty społeczne.
W Informacji o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego opracowanej
przez KP PSP Jasło Gmina Skołyszyn wspólnie z Miastem Jasło została sklasyfikowana w kategorii Z-III
jako średnie zagrożenie.
Zdjęcie 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w powiecie
jasielskim za rok 2020

Źródło: Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle

Na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym został powołany Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego (GZZK), w którego skład wchodzą kierownicy referatów urzędu oraz podległych jednostek
83

RAPORT O STANIE GMINY SKOŁYSZYN ZA 2020 ROK

organizacyjnych. Zespół stanowi organ przy pomocy którego Wójt Gminy wykonuje działania w celu
zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, realizujący zadania w czterech fazach:

 w fazie zapobiegania podejmuje działania, które redukują lub eliminują prawdopodobieństwo
wystąpienia klęski żywiołowej albo w znacznym stopniu ograniczają jej skutki;
 w fazie przygotowania podejmuje działania planistyczne dotyczące sposobów reagowania
na czas wystąpienia klęski żywiołowej, a także działania mające na celu powiększenie
zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania;
 w fazie reagowania podejmuje działania polegające na udzieleniu pomocy
poszkodowanym, powstrzymaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczeniu strat
i zniszczeń;
 w fazie odbudowy podejmuje działania mające na celu przywrócenie zdolności reagowania,
odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania
państwa infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej
i dostarczania wody.
W zakresie bezpieczeństwa powodziowego
Gmina posiada opracowany w 2020 r. Plan Operacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej, który określa
procedury
reagowania
w
sytuacjach
kryzysowych
oraz
koordynację
działań
z właściwymi służbami i instytucjami. W opracowaniu wykorzystano doświadczenia z 2010 r., kiedy na
skutek długotrwałych opadów doszło na terenie Gminy do powodzi. W planie ujęto również dane
związane z wybudowaniem i oddaniem do użytku obwałowań w ramach realizowanego przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zadania pn.: „Ropa – Etap I – budowa lewego wału
obwałowania rzeki Ropa na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego
w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska
Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn woj. Podkarpackie”. Wykonane wały podczas zagrożenia
powodziowego jakie miało miejsce w dniach 21-22 maj 2019 r. spełniły swoją funkcję ochraniając
zabudowania w Przysiekach od wody powodziowej z rzeki Ropa. Natomiast zwiększyło się zagrożenie
podtopieniami na prawym brzegu rzeki Ropa w miejscowości Pusta Wola, Harklowa (Pola), Kunowa.
Ponadto brak odpływu wody opadowej z potoków i rowów melioracyjnych, po zamknięciu klap w
przepustach wałowych, spowodował podtopienia zabudowań. Konieczne było wielogodzinne
przepompowywanie wody przez ustawienie pompy strażackie. Podobna sytuacja miała miejsce w dniu
27 czerwca 2020r. podczas tzw. ‘ błyskawicznej powodzi”, która powstała m.in. na terenie Gminy
Skołyszyn. Brak odpowiedniej średnicy przepustów w wałach i masowy spływ wody opadowej
doprowadziło do podtopienia wielu zabudowań w Przysiekach, Siedliskach, Sławęcinie
i Skołyszynie.
Obszar Gminy Skołyszyn należy do terenów o dużym zagrożeniu powodziowym. Wynika to ze
zróżnicowanej budowy geologicznej, topograficznej i klimatu, co z kolei powoduje dużą zmienność
występowania przepływów w rzece Ropa, potokach Olszynka i Młynówka oraz licznych innych cieków
wodnych. Szczególne zagrożenie powodziowe występuje w okresie wiosennym i letnim po intensywnych
opadach deszczu.
Do potencjalnych szkód powodziowych należą:
- podtopienia budynków mieszkalnych i gospodarczych,
- podtopienia hal produkcyjnych, punktów usługowych, sklepów, budynków administracyjnych (m.in.:
Urząd Gminy, ŚDS, BS, Zespół Szkół w Skołyszynie),
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- zalewanie znacznych powierzchni użytków rolnych,
- zamulanie studni, rowów melioracyjnych, przepustów, studzienek i przepompowni kanalizacyjnych,
- niszczenie i uszkodzenie dróg, mostów.
Istotny wpływ na wzrost zagrożenia powodziowego w okresie silnych opadów mają rowy melioracyjne i
potoki będące dopływami do rzeki Ropa. Biorąc pod uwagę fakt coraz częściej występujących anomalii
pogodowych w postaci gwałtownych i bardzo obfitych opadów deszczu na niespotykana do tej pory
skalę, przy braku odpowiednich zabezpieczeń, skutki ewentualnych powodzi mogą być bardzo dotkliwe.
Na terenie gminy funkcjonują dwa gminne magazyny przeciwpowodziowe (Nr 1 przy remizie OSP
Skołyszyn oraz Nr 2 przy remizie OSP Pusta Wola, jako magazynów Formacji Obrony Cywilnej). Na stanie
magazynów znajdują się m.in.: łopaty i worki na piasek, przewoźny agregat prądotwórczy, namiot
pneumatyczny z nagrzewnicą, plandeki na zerwane dachy, kamizelki ratownicze, wodery i spodnio buty,
ponton, łódź z silnikiem zaburtowym, pompa szlamowa, pilarka spalinowa, łóżka, koce, śpiwory, maski,
ubrania ochronne OC. Pozostały sprzęt do m.in. działań przeciwpowodziowych jest na wyposażeniu
poszczególnych jednostek OSP.
W zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Ochotnicza Straż Pożarna w myśl art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej, jest jednostką
umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z
pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Zgodnie z art. 32 ust. 2-3
ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Gmina ponosi koszty: wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i
zapewnienia gotowości bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia
członków OSP i młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz okresowych badań lekarskich. Obowiązki gmin
w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikają także z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym, które zaliczone zostały do zadań użyteczności publicznej gminy (art. 9 ust. 4
ustawy).
Tabela 13. Statystyka zdarzeń (pożary i miejscowe zagrożenia) na terenie Gminy.
rok 2018
181

rok 2019
322

Rok 2020
551

Źródło: Dane UG Skołyszyn

Tabela 14. Udział jednostek OSP w likwidacji skutków pożarów i miejscowych zagrożeń (wypadki i kolizje drogowe,
podtopienia, usuwanie powalanych drzew, usuwanie plam oleju itp.)

Jednostka
OSP Bączal Dolny
OSP Bączal Górny
OSP Harklowa
OSP Jabłonica
OSP Kunowa
OSP Lipnica Górna
OSP Lisów
OSP Przysieki

GMINA SKOŁYSZYN
KSRG
P
MZ
AF
Razem
NIE
7
37
0
44
NIE
2
28
0
30
TAK
19
37
0
56
NIE
1
24
0
25
NIE
3
26
0
29
NIE
0
11
0
11
NIE
12
36
1
49
NIE
19
33
1
53
85

RAPORT O STANIE GMINY SKOŁYSZYN ZA 2020 ROK

OSP Pusta Wola
OSP Siepietnica
OSP Skołyszyn
OSP Sławęcin Siedliska
OSP Święcany

TAK
NIE
TAK
NIE
TAK

23
2
28
0
8

52
12
112
2
121

2
0
4
0
2

77
14
144
2
131

Źródło: Dane UG Skołyszyn
Tabela 15. Stan organizacyjny jednostek OSP
Lp.

Jednostka OSP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bączal Dolny
Bączal Górny
Harklowa
Jabłonica
Kunowa
Lisów
Lipnica Górna
Przysieki
Pusta Wola
Siepietnica
Skołyszyn
Sławęcin Siedliska
Święcany
RAZEM

Kategoria
Jednostki
Operacyjno
Technicznej
IV
IV
IV
III
IV
IV
IV
IV
III
IV
I
IV
II

KSRG

Tak

Tak
Tak
3

Ilość
członków
ogółem
36
52
26
53
31
94
33
36
35
39
98
47
71
651

Uprawnionych do
działań
ratowniczych
(badania lekarskie)
12
5
10
17
7
10
5
6
17
7
32
4
27
160

Młodzieżowe
Drużyny
(członkowie)

Tak (8)
Tak (9)

Tak (8)
Tak (15)
Tak (24)
Tak (10)
Tak (7)
7/59

Źródło: Dane UG Skołyszyn

Wyposażenie jednostek OSP przedstawia poniższa tabela.
Tabela 16. Wyposażenie jednostek OSP- sprzęt silnikowy
Lp.

Jednostka

1
Bączal Dolny
2
Bączal Górny
3
Harklowa
4
Jabłonica
5
Kunowa
6
Lisów
7
Lipnica Górna
8
Przysieki
9
Pusta Wola
10
Siepietnica
11
Skołyszyn
12
Sławęcin Siedliska
13
Święcany
RAZEM
Źródło: Dane UG Skołyszyn

Motopompy
3
3
6
2
2
3
3
4
4
3
6
4
4
47

Agregaty
prądotwórcze
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
5
1
4
21

Pilarki
1
1
5
1
1
2
1
1
2
1
6
1
4
27

Hydraulika

1

1
2
1
5

Tabela 17. Wyposażenie jednostek OSP -samochody pożarnicze
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Lp.

Jednostka OSP

Lekki

1
2
3

Bączal Dolny
Bączal Górny
Harklowa

1
1
2

4
5
6
7
8
9
10
11

Jabłonica
Kunowa
Lisów
Lipnica Górna
Przysieki
Pusta Wola
Siepietnica
Skołyszyn

1
1
1
1
1
1
2

12
13

Sławęcin Siedliska
Święcany

1
1

1986
1984
2018
2004
1998
2012
2000
2020
2007
2011

14

___

RAZEM

Rok
produkcji
2017
1978
2010
2014

Średni

Rok
produkcji

1

2012

1

1979

1

2005

1

1994

2

2010
2014

2

1981
2015
____

8

Specjalny

Rok
produkcji

2

1984
1990

2

____

Tabela 18. OSP- kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
Wyposażenie
Lp.

Jednostka OSP

1
Bączal Dolny
2
Bączal Górny
3
Harklowa
4
Jabłonica
5
Kunowa
6
Lisów
7
Lipnica Górna
8
Przysieki
9
Pusta Wola
10
Siepietnica
11
Skołyszyn
12
Sławęcin Siedliska
13
Święcany
RAZEM
Źródło: Dane UG Skołyszyn

Ilość
Ratowników KPP
4
1
4
3
1
2

Defibrylator
AED

Torba OSP R1z
tlenoterapią
1
1
1
1

Torba
R-0

1

Nosze

1
1
1
1

1
1

1

1
1

1
8
1
15

1
1

1

1

2

12
52

1
5

2
10

1
1
1
1
1
8

1
2
3
2
13

W roku 2020 na zapewnienie gotowości operacyjno-bojowej jednostek OSP w dziale 75 412
bezpieczeństwo publiczne przeznaczono z budżetu Gminy 992 364,18 zł, w tym m.in. na:
 ekwiwalent;
 wynagrodzenia i pochodne - w tym: dla konserwatorów sprzętu strażackiego w OSP (15 osób);
 zakup materiałów i wyposażenia - w tym: zakup paliwa, olejów, płynów chłodniczych do
samochodów i sprzętu; zakup dla OSP Bączal Dolny m.in.: felg do samochodu, akumulator, szafa
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na ubrania, węże pożarnicze, sprężarka powietrza; zakup dla OSP Bączal Górny m.in.: materiały
do remontu remizy, prowadnica i łańcuch do pilarki, zestaw do oświetlania Peli i pompa
głębinowa z dotacją Funduszu Sprawiedliwości; zakup dla OSP Harklowa m.in.: torby medycznej,
ładowarki i akumulatorów do radiostacji, akumulator do samochodu Ford, pulsoksymetr i
termometr bezdotykowy oraz środki ochrony przeciw wisusowi SARS CoV-2, motopompa
pływająca „Niagara” z dotacją Funduszu Sprawiedliwości; zakup dla OSP Jabłonica m.in.: pilarki
spalinowej, butów i akumulatorów, materiały do wykonania posadzki w garażu; zakup dla OSP
Lisów m.in.: elektrod do defibrylatora, łańcucha do pilarki, akumulator i części zamiennych do
samochodu, opon do samochodu UAZ, motopompy WTX30 z dotacją Funduszu
Sprawiedliwości; zakup dla OSP Przysieki m.in: z części zamienne do samochodu, motopompy
WTX30 z dotacją Funduszu Sprawiedliwości; zakup dla OSP Pusta Wola m.in.: części do remontu
samochodu Star, pulsoksymetr i termometr bezdotykowy oraz środki ochrony przeciw wisusowi
SARS CoV-2, materiały do remontu garażów, motopompy WTX30 z dotacją Funduszu
Sprawiedliwości; zakup dla OSP Sławęcin Siedliska m.in.: materiałów do remontu pomieszczeń,
zakup regałów do garażu; zakup dla OPSP Skołyszyn m.in.: wyposażenie torby PSP R1, węże
hydrauliczne do narzędzi Holmatro, baterie do radiotelefonów, części i materiały do remontu
samochodów i sprzętu, tarcze nalewkowe do toru przeszkód, środki do utrzymania czystości w
remizie, maski krtaniowe, rurki, termometr bezdotykowy oraz środki ochrony przeciw wisusowi
SARS CoV-2, motopompy pływającej i podkrzesywarki na wysięgniku z dotacją Funduszu
Sprawiedliwości; zakup dla OSP Święcany m.in.: materiały do remontu remizy i świetlicy,
rękawice, łańcuchy do pilarek, elektrody do defibrylatora, uzupełnienie torby PSP R1, baterie do
radiotelefonów, akumulator i części zamienne do samochodu, materiały do wykonanie mebli w
remizie, termometr bezdotykowy oraz środki ochrony przeciw wisusowi SARS CoV-2,
motopompa pływająca i podkrzesywarka na wysięgniku z dotacją Funduszu Sprawiedliwości;
 zakup energii, gazu, wody;
 badania lekarskie;
 zakup usług, w tym: przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, usługi warsztatowe,
usługi transportowe, odprowadzenie ścieków do kanalizacji, abonament roczny e-Remiza,
usługi montażowe w remizie OSP Święcany, kurs i odnowienie uprawnień kwalifikowanej
pierwszej pomocy oraz szkolenie strażaków COVID-19, przegląd narzędzi hydraulicznych w OSP
Harklowa, Pusta Wola, Skołyszyn i Święcany, serwis samochodu OSP Harklowa, wykonanie
zbiornika na wodę w samochodzie Star OSP Jabłonica, przegląd okresowy butli od aparatów
ODO w OSP Lisów, Skołyszyn, serwis sprężarki do ODO, remont samochodu Star OSP Pusta Wola,
remont głowicy w samochodzie OSP Skołyszyn, malowanie świetlicy w OSP Skołyszyn, przegląd
i usunięcie usterek w podnośniku SH-18 OSP Skołyszyn, przegląd okresowy pieców i obiektu
remizy OSP Skołyszyn, pranie odzieży z OSP Święcany;
 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
 różne opłaty i składki,
w tym: ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, opłaty za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów
uprzywilejowanych.
 opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 dotacje dla jednostek OSP,
w tym: na remont remizy OSP Bączal Dolny, na remont remizy OSP Pusta Wola, na zakup sprzętu i
umundurowania, OSP Bączal Górny , Kunowa, Przysieki,
88

RAPORT O STANIE GMINY SKOŁYSZYN ZA 2020 ROK

 dotacje majątkowe dla OSP Harklowa - jako dofinansowanie zakupu i montażu urządzenia
gaśniczego w samochodzie pożarniczym Ford;
 inwestycje , w tym: zakup na wyposażenie OSP Skołyszyn samochodu terenowego Ford z
dodatkowym wyposażeniem (agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, pompa szlamowa
WTX-30, 2 ubrania wypornościowe, 2 radiotelefony nasobne i latarki; zakup pompy dużej
wydajności na przyczepie; zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym na przyczepie.
Zakup w wysokości 245 731,71 zł sfinansowany w ramach środków z RPO WP na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Działanie 4.1
Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.
Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano w 2020 roku 418 242, 52 zł na:
 zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup sprzętu (m.in. 3 szt. opryskiwaczy dla OSP
Harklowa, Skołyszyn i Święcany, 4 maszyn do szycia maseczek, 3 ozonatorów, automatycznej
stacji do dezynfekcji rąk, 12 stacji do dezynfekcji rąk dla Szkół, LKS, GOKiCz, OSP, 4 lamp
bakteriobójczych UV) wyposażenia stanowisk pracy (osłony na biurka) , środków ochrony
osobistej maseczki, rękawice, przyłbice, kombinezony, gogle), materiały do szycia maseczek dla
mieszkańców, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni do zwalczania wirusa SARS CoV-2;
materiały biurowe, toner, taśmy ostrzegawcze, zakup drukarki, zasilacza, anteny i mikrofonu do
radiostacji; zakup materiałów w trakcie likwidacji skutków „błyskawicznej powodzi” (piasek,
tłuczeń, worki, narzędzia – łopaty, widły, miotły, paliwo), zakup 2 szt. osuszaczy;
 zakup usług, w tym: opłaty za dostawę materiałów i sprzętu; gwarancje za maszyny do szycia;
opłata usług koparkami w trakcie likwidacji skutków „błyskawicznej powodzi”, prace na drogach
uszkodzonych przez powódź, udrażnianie rowów, naprawa przepustów; opłata za odpady
popowodziowe; odkomarzanie, przygotowanie posiłków dla żołnierzy WOT;
 ekwiwalent dla członków OSP za akcję powodziową;
 zakup artykułów spożywczych dla służb podczas działań ratowniczych.

9.

Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej i administracyjnych

Gmina Skołyszyn jest właścicielem i zarządza niżej wymienionymi urządzeniami użyteczności
publicznej w zakresie:
1) Studnie publiczne – utrzymywane w części, jako studnie z wodą uzdatnianą do celów
konsumpcyjnych, a w części utrzymywane w sprawności technicznej, jako studnie do wykorzystania
na cele przeciwpożarowe.
2) Tablice ogłoszeń – rozmieszczone są na terenie Gminy i są utrzymywane w porozumieniu
z sołtysami.
3) Ławki – w głównej mierze są rozmieszczone są w parku, na skwerach.
Powyższe
urządzenia
były
utrzymywane
w
odpowiednim
stanie
technicznym
i funkcjonalnym.
Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy Skołyszyn oraz realizował swoje zadania w
czterech budynkach zlokalizowanych w następujących miejscach:
1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie,
3) Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie,
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4) SP ZOZ w Skołyszynie.
Budynki powyższe były utrzymywane w dobrym standardzie, a dostęp do nich i ich wyposażenie
sprawiły, że w 2020 roku były przyjazne dla klientów. Gmina pracuje nad dostosowaniem budynków do
osób niepełnosprawnych.
Ponadto Gmina Skołyszyn utrzymuje budynki – domy ludowe w poszczególnych sołectwach, dom
sportowca w Siepietnicy. Pozostałe obiekty i budynki użyteczności publicznej są zarządzane i
utrzymywane przez inne jednostki organizacyjne podległe pod Wójta (np. szkoły).

10. Najważniejsze inwestycje Gminy w 2020 roku wraz ze wskazaniem pozyskanych środków
zewnętrznych
W 2020 roku prowadzone były projektu ERASMUS +, z tego: w Szkole Podstawowej w Kunowej, trzy
projekty „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Święcanach oraz dwa projekty „ERASMUS+” w Szkole
Podstawowej w Skołyszynie.
REALIZACJA PROGRAMU „ERASMUS+” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUNOWEJ
Program realizowany jest od 2018 roku. W okresie sprawozdawczym, tj. w roku 2020 zorganizowano
wizyty 22 uczniów i 11 opiekunów z pięciu szkół partnerskich: z Hiszpanii, Rumunii, Turcji, Włoch i Litwy
(usługi na trasie na lotnisko i z lotniska, warsztaty tematyczne, wizyty studyjne w Centrum Dziedzictwa
Szkła w Krośnie, w Karpackiej Troi w Trzcinicy, w Spółdzielni Socjalnej „Równość” w Krakowie, zakupiono
materiały i wyposażenia (laptopy, smartwatch, kamera, gofrownica, opiekacz, akcesoria komputerowe)

REALIZACJA PROGRAMU „ERASMUS+” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH
W SKOŁYSZYNIE
W 2019 roku szkoła przystąpiła do realizacji projektu „ERASMUS+” w ramach akcji KA 229 Edukacja
Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który
realizowany będzie do 31.08.2021 r.
W 2020 roku Szkoła przystąpiła do realizacji do realizacji projektu „ERASMUS+” w ramach akcji KA 229
Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, który realizowany będzie do 31.08.2022 roku.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID–19) wszystkie zaplanowane wyjazdy zagraniczne w
ramach realizacji przez Szkołę Podstawową w Skołyszynie projektów zostały odwołane.
REALIZACJA PROGRAMU „ERASMUS+” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIĘCANACH
W 2018 roku przystąpiono do realizacji projektu „ERASMUS+” - „Młodzi w przedsięwzięciu biznesowym”
w ramach akcji KA219 Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne Szkół finansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym 2020 roku zorganizowano wyjazd
sześciu uczniów i dwóch opiekunów do Rumunii, zakupiono 5 laptopów, kamery, tabletu, 2 telewizorów,
2 anten pokojowych, drukarki, laminatora, blindownicy, akcesoriów komputerowych, głośników,
mikrofonów, ruterów.
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W 2019 roku Szkoła Podstawowa w Święcanach przystąpiła ponownie do realizacji projektu
„ERASMUS+” w latach 2019 – 2021. W okresie sprawozdawczym sfinansowano podróże służbowe
zagraniczne (wyjazd służbowy koordynatora projektu za granicę).
Ponadto w 2020 roku Szkoła Podstawowa przystąpiła do realizacji kolejnego projektu „ERASMUS+” w
latach 2020 – 2022. W okresie sprawozdawczym w 2020 roku ze względu na sytuację epidemiologiczną
(COVID–19) wszystkie zaplanowane wyjazdy zagraniczne w ramach realizacji przez Szkołę Podstawową
w Święcanach trzech projektów zostały odwołane.
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Zadanie pn. "Remont dróg gminnych Nr 113676R w Harklowej w km 1+159 - 1 +
509 i Nr 112667R w Przysiekach i Siedliskach Sławęcińskich w km 0 + 260 - 1 +005”

Zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 113691R w Lisowie w km 0+000 – 0+900”

Zakres zadania: obejmował remont dróg gminnych Nr 113676R w Harklowej oraz
Nr 113667R w Przysiekach i Siedliskach Sławęcińskich o łącznej długości 1095 mb.

Zakres zadania: obejmował remont drogi gminnej Nr 113691R w Lisowie o długości
900 mb polegający na oczyszczeniu rowów, miejscowym wzmocnieniu podbudowy
drogi, wykonaniu podbudowy pod mijanki, ułożeniu nawierzchni bitumicznej na
jezdni i mijankach, wyprofilowaniu i utwardzeniu poboczy drogowych.

Wartość całkowita zadania: 239 450,83 zł
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 143 670,00 zł
Termin realizacji: 05.2020 r. – 10. 2020 r.

Wartość całkowita zadania: 376 870,72 zł
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 162 884,00 zł
Termin realizacji: 05.2020 r. – 10. 2020 r.

Infrastruktura drogowa- współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych
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Zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew.
589/2 „Tułoki” w miejscowości Przysieki

Zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 113687R Ryczak
w km 1 +250 – 1+626 w miejscowości Święcany”

Zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 113704R
Barzykówka w km 0 +000 – 0+500 wraz z remontem
przepustów w km 0+122 i 0+550 w miejscowości
Przysieki”.

Zakres zadania: obejmował przebudowę drogi
wewnętrznej „Tułoki” w miejscowości Przysieki na
odcinku 510 mb wraz z dokumentacja kosztorysową oraz
nadzorem.

Zakres zadania obejmował remont drogi gminnej Nr
113687R Ryczak o długości 376 mb.

Zakres zadania: obejmował remont drogi gminnej Nr
113704R Barzykówka o długości 500 mb wraz
z remontem przepustów.

Wartość całkowita zadania: 120 635,78 zł
Termin realizacji: październik – listopad 2020 r.

Wartość całkowita zadania: 96 064,86 zł
Projekt dofinansowany ze środków dotacji z rezerwy
celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania
związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
Dofinansowanie:75 459,00 zł
Termin realizacji: 07.12.2020 r. – 27.12.2020 r.

Wartość całkowita zadania: 213 872,36 zł
Projekt
dofinansowany
ze
środków
dotacji
z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie
zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk
żywiołowych.
Dofinansowanie: 167 998,00 zł
Termin realizacji: 18.11.2020 r. – 28.12.2020 r.

Infrastruktura drogowa- inne i współfinansowane ze środków dotacji z rezerwy celowej budżetu
państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
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Zadanie pn. ”Modernizacja dróg rolniczych w Gminie
Skołyszyn”

Zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew.
2546/1 „Psiny” w miejscowości Święcany

Zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr 113680R w
„Rędziny” w miejscowości Święcany

Zakres zadania: obejmował budowę i modernizację dróg
dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Bączal
Dolny (2 odcinki) , Jabłonica, Święcany.

Zakres zadania obejmował przebudowę odcinka drogi
wewnętrznej o długości 355 mb.

Zakres zadania obejmował remont drogi gminnej
Nr 113680R „Rędziny” w miejscowości Święcany
o długości 227 mb,

Wartość całkowita zadania: 231 360,44 zł
Zadanie
dofinansowane
ze
środków
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Podkarpackiego
w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Dofinansowanie: 122 000 zł
Termin realizacji: sierpień – listopad 2020 r.

Wartość całkowita zadania: 100 395,13 zł
Termin realizacji: październik – listopad 2020 r.

Wartość całkowita zadania: 52 370,62 zł
Termin realizacji: październik – listopad 2020 r.

Infrastruktura drogowa – remont dróg gminnych
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Zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w
Skołyszynie, modernizacja układu technologicznego
oraz budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę
miejscowości Harklowa, Kunowa i Pusta Wola - Gmina
Skołyszyn - etap I”

Zadanie pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie”

Zadanie pn. Zaprojektowanie sieci wodociągowej
rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowości Harklowa – etap II.

Zakres zadania: obejmował budowę Stacji Uzdatniania
Wody w Kunowej oraz 8,289 mb sieci wodociągowej
rozdzielczej w miejscowości Kunowa i Harklowa.

Zakres zadania: obejmował prace budowlane związane
z budową Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Skołyszynie oraz kampanię
informacyjno – edukacyjną z zakresu gospodarowania
odpadami.
Wartość
całkowita
zadania:
550 461,41zł
Dofinansowanie: 205 915,32 zł - Projekt zrealizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Osi
priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i
dziedzictwa kulturowego, Działania 4.2 Gospodarka
odpadami
Termin realizacji: 27.08.2018 r. – 31.12.2020 r.

Zakres zadania: obejmuje zaprojektowanie systemu
zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków
sanitarnych z części miejscowości Harklowa
i obejmuje zaprojektowanie: sieci wodociągowej
rozdzielczej o długości od 12 do 15 km oraz sieci
kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno - ciśnieniowej)
o długości od 10 do 12 km.

Wartość całkowita zadania: 4 196 818,50 zł
Dofinansowanie: 1 107 783,00 zł
Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Termin realizacji: 01.09.2018 r. – 31.12.2020 r.

Wartość całkowita zadania: 388 680,00 zł
Termin realizacji: 05.01.2021 r. – 30.06.2022 r.
Wyboru wykonawcy dokonano w 2020 roku

Infrastruktura komunalna
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Zadanie pn. „Budowa oświetlenia
sportowego w miejscowości Skołyszyn”

stadionu

Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie
miejscowości Skołyszyn „Osiedle Słoneczne” – etap II

Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie
miejscowości Przysieki na drodze gminnej nr G19
„Granice”

Zakres zadania: obejmował montaż 6 słupów
wyposażonych łącznie w 26 opraw oświetlających płytę
boiska oraz 2 słupy wyposażone w 4 oprawy
oświetlające kort tenisowy.
Wartość całkowita zadania: 157 999,74 zł
Termin realizacji: lipiec 2020 r.

Zakres zadania: obejmował montaż 7 lamp na terenie
miejscowości Skołyszyn „Osiedle Słoneczne”
Wartość całkowita zadania: 41 602,66 zł
Termin realizacji: wrzesień 2020 r.

Zakres zadania: obejmował montaż 16 lamp
Wartość całkowita zadania : 54 463,18 zł
Termin realizacji: październik 2020 r.

Oświetlenie obiektów użyteczności publicznej i ulic
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Szkoła Podstawowa w Kunowej
Zadanie pn. „Utworzenie nowego
przedszkolnego w SP Kunowa”.

Szkoła Podstawowa w Święcanach
oddziału

Zakres zadania :Zakres prac w 2020 r. obejmował
zakup wyposażenia nowego oddziału przedszkolnego
w SP Kunowa, w tym doposażenie placu zabaw,
funkcjonowanie nowego oddziału przedszkolnego w SP
Kunowa oraz organizacja zajęć dodatkowych dla 120
dzieci z oddziałów przedszkolnych z Gminy Skołyszyn.
Wartość
zadania:
299 901,42
zł
Dofinansowanie: 269 910,42 zł- projekt zrealizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w
regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Zadanie pn. „Prace remontowe
Podstawowej w Święcanach”

Szkoła Podstawowa w Lisowie
w

Szkole

Zadanie pn. „Budowa parkingu w obrębie Szkoły
Podstawowej w Lisowie”

Zakres zadania obejmował remont pomieszczeń
w stołówce szkolnej (kuchnia, zaplecze kuchenne,
jadalnia, pokój intendentki).

Wartość zadania: 105 083,04 zł.
Termin realizacji: czerwiec – październik 2020 r.

Wartość zadania: 75 225,00 zł
Termin realizacji: maj – lipiec 2020 r.

Termin realizacji: 28.08.2019 r. - 31.1.2021 r
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Szkoła Podstawowa w Przysiekach

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych
w Skołyszynie

Zadanie pn. Remont jadalni dla uczniów i 2 sal
lekcyjnych.

Zadanie pn. Remont sali gimnastycznej, sal
lekcyjnych, wymiana drzwi wejściowych do budynku,
wymiana armatury łazienkowej, wymiana instalacji
wodociągowej.

Zakres zadania: obejmował remont jadalni oraz
remont dwóch sal lekcyjnych

Zakres zadania: obejmował remont Sali gimnastycznej,
sal lekcyjnych, wymianę drzwi wejściowych, wymianę
armatury
łazienkowej,
wymiana
instalacji
wodociągowej.
Wartość zadania: 11 887,94 zł
Termin realizacji: lipiec – sierpień 2020 r.

Szkoła Podstawowa w Jabłonicy
Zadanie pn. Utwardzenie nawierzchni działki wraz z
przebudową zjazdu koło Szkoły Podstawowej w
Jabłonicy

Zakres zadania: obejmował utwardzenie nawierzchni
działki wraz z przebudową zjazdu koło Szkoły
Podstawowej w Jabłonicy

Wartość zadania: 38 118,27 zł

Wartość zadania: 52 890,00 zł

Termin realizacji: styczeń – grudzień 2020 r.

Termin realizacji: wrzesień – październik 2020 r.
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Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym

Szkoła Podstawowa w Harklowej

Zadanie pn. Wykonanie ogrodzenia panelowego
działki szkolnej wraz z montażem bramy przesuwnej,
bramy dwuksrzydłowej i furtki.

Zadanie pn. Remont pomieszczeń, w tym sali
gimnastycznej, biblioteki, szatni i korytarza w Szkole
Podstawowej w Harklowej.

Wartość zadania: 26 700, 00 zł
Termin realizacji: listopad 2020 r.

Wartość zadania: 67 541,13zł
Termin realizacji: lipiec – sierpień 2020 r.

Inwestycje oświatowe
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Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1:
„Wyeliminowanie
terytorialnych
różnic
w
możliwości
dostępu
do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Projekt obejmował zakup 37 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi służących
uczniom i nauczycielom ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Skołyszyn
do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Projekt obejmował zakup 34 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi służących
uczniom, szczególnie z rodzin wielodzietnych i nauczycielom ze wszystkich szkół
podstawowych z terenu Gminy Skołyszyn do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość.

Wartość całkowita projektu: 69 990,00 zł
Dofinansowanie: 69 990,00 zł
Termin realizacji: 21.04.2020r. – 21.10.2020 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1:
„Wyeliminowanie
terytorialnych
różnic
w
możliwości
dostępu
do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Wartość całkowita projektu: 75 000,00 zł
Dofinansowanie: 75 000,00 zł
Termin realizacji zadania: 22.05.2020r. – 22.11.2020 r.

Doposażenie szkół w sprzęt komputerowy
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Zadanie
pn.
„Termomodernizacja
budynków
związanych z ochroną zdrowia w miejscowościach
Skołyszyn i Harklowa.”
Zakres zadania: obejmował w 2020 r. m.in.:
docieplenie
ścian
fundamentowych,
ścian
zewnętrznych i stropu, wymianę okien, drzwi, pieca i
instalacji CO.
Wartość
zadania:
496 502,02
zł
Dofinansowanie: 174 382,65zł - projekt zrealizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś
III Czysta Energia, Działanie 3.2 Modernizacja
Energetyczna Budynków.
Termin realizacji: 28.12.2017 r. - 29.01.2021 r.

Zadanie pn. „Termomodernizacja i przebudowa Domu
Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich”
Zakres zadania obejmował szereg robót wewnętrznych
(m.in. w pomieszczeniach: sali bocznej, kuchni i
przedsionka,
zaplecza
kuchennego,
kotłowni,
korytarza, sali głównej, WC, klatki schodowej z
odrębnym WC, wydzielonym na potrzeby OSP) oraz
gruntowny remont instalacji elektrycznej. Wykonane
zostały również roboty zewnętrzne, w tym: docieplenie
oraz tynkowanie ścian zewnętrznych, wykonanie
podbitki i odbojówki, wykonanie masztu syreny,
wykonanie przeszklenia na wejściu do budynku oraz
trzech szklanych systemowych zadaszeń nad wejściami.
Wartość zadania: 360 816,94 zł
Termin realizacji: czerwiec – październik 2020 r.

Zadanie pn. ”Wykonanie dokumentacji
kosztorysowej i przebudowa kotłowni w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Przysiekach”
Wartość zadania: 80 565,00 zł
Termin realizacji: październik – listopad 2020 r.

Przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania
w budynku Urzędu Gminy
Wartość zadania: 168 669,90 zł
Termin realizacji: październik – listopad 2020 r.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
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Zadanie pn. „Remont pomieszczeń w Domu Ludowym
w Pustej Woli”

Zadanie pn. „Wykonanie remontu pomieszczeń
wewnątrz Domu Ludowego w Lipnicy Górnej”

Zadanie pn. „Wykonanie remontu pomieszczeń
wewnątrz Domu Ludowego w Bączalu Dolnym”

Zakres zadania: obejmował na m.in. wykonanie
posadzek z płytek, wymianie drzwi wewnętrznych,
wykonaniu nowych balustrad schodowych ze stali
nierdzewnej,
wymianie
skrzynki
elektrycznej,
malowaniu ścian oraz zakupie i montażu nowych lamp
w technologii LED.
Wartość zadania: 45 824,67 zł Zadanie zrealizowane w
ramach środków Funduszu Sołeckiego oraz środków
Gminy

Zakres zadania: obejmował przystosowanie instalacji
wodno – kanalizacyjnej do podpięcia urządzeń,
zamontowaniu gazowego podgrzewacza wody,
wykonaniu posadzki z płytek wraz z cokolikiem oraz
okładzinę ścienną z płytek , malowanie ścian i sufitów
w remontowanych pomieszczeniach oraz sali głównej.
Wartość zadania: 31 400,52 zł Zadanie zrealizowane
w ramach środków Funduszu Sołeckiego oraz środków
Gminy

Zakres zadania obejmował wykonanie docieplenia
stropu, oraz modernizację pomieszczeń polegającą na
remoncie instalacji elektrycznej.
Wartość zadania: 63 647,03 zł Zadanie zrealizowane w
ramach środków Funduszu Sołeckiego oraz środków
Gminy

Termin realizacji: maj – lipiec 2020 r.

Termin realizacji: luty – kwiecień 2020 r.

Termin realizacji: październik – grudzień 2020 r.

Remonty Domów Ludowych
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Zadanie pn. „Wykonanie remontu pomieszczenia
kuchni wewnątrz Domu Ludowego w Lisowie”

Zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Domu
Ludowego w Bączalu Górnym”

Zadanie pn. „Wykonanie instalacji c.o. i c.u.w. w
budynku Domu Ludowego i Remizy w Siepietnicy”

Zakres zadania: obejmował roboty budowalne:
rozebranie posadzek z płytek i okładziny ściennej z
płytek, wyrównanie powierzchni podłogi i sufitu,
wykonanie posadzki i okładziny ściennej z płytek,
malowanie, wykonanie podwieszanego sufitu,
demontaż bojlera, szafek, zlewów, kranów, wykonanie
zabudowy ścian z płyt gipsowo – kartonowych.
Wartość zadania: 18 450,00 zł
Termin realizacji: kwiecień – maj 2020 r.

Zakres zadania: obejmował wymianę 13 sztuk okien
wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz
wymianę 3 sztuk drzwi zewnętrznych.
Wartość zadania: 41 635,50 zł
Termin realizacji: październik – listopad 2020 r.

Zakres zadania: obejmował wymianę instalacji
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Wartość zadania: 67 300,00 zł - zadanie zrealizowane
w ramach środków Funduszu Sołeckiego i środków
Gminy
Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2020 r.

Remonty Domów Ludowych
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Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie
Skołyszyn poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej
za podejmowanie działań ratowniczych”
Zakres zadania: Zadanie obejmowało zakup lekkiego
pojazdu terenowego wraz z wyposażeniem standardowym i
dodatkowym, zakup agregatu pompowego na przyczepie,
zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym na
przyczepie do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania
skutków katastrof lub poważnych awarii.
Wartość zadania: 489 751,19 zł
Dofinansowanie: 245 760,68 zł- Projekt zrealizowany w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Osi
priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i
dziedzictwa kulturowego, Działania 4.1 Zapobieganie i
zwalczanie zagrożeń.
Termin realizacji: 30.04.2019 r. – 30.11.2020 r

Zadanie pn. Dofinasowanie zakupu samochodu typu
SUV HYUNDAI TUSCON oznakowanego dla
Posterunku Policji w Skołyszynie

Zakres zadania: zakup samochodu typu SUV HYUNDAI
TUSCON oznakowanego dla Posterunku Policji w
Skołyszynie
Wartość zadania: całkowity koszt zakupu samochodu
wyniósł 116 298,00 zł
Dofinansowanie ze środków gminy: 58 149,00 zł
Termin realizacji: grudzień 2020 r.

Zadanie pn. Modernizacja Remizy OSP KSRG Pusta
Wola

Zakres zadania: Modernizacja Remizy OSP KSRG Pusta
Wola - zadanie obejmowało montaż nowych bram
garażowych oraz wykonanie posadzki przemysłowej z
betonu w budynku remizy.
Wartość zadania: 35 470,99 zł.
Dofinansowanie ze środków gminy: 25 000 zł
Dofinansowanie zadania realizowanego przez OSP
Pusta Wola pn. „Wspieranie jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach
modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków
użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla
społeczności lokalnej”
Termin realizacji: październik – grudzień 2020 r.

Bezpieczeństwo
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Zadanie pn. „Zagospodarowanie działek nr ew. 125/8 i 126/2 w Siepietnicy wraz z
ich częściowym utwardzeniem poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na
pow. 900 m2”
Zakres zadania: obejmował wybrukowanie parkingu w Siepietnicy o powierzchni 900
m2 w miejscowości Siepietnica.
Wartość zadania: 112 059,96 zł
Termin realizacji: maj – czerwiec 2020 r.

Zadanie pn.” Remont pomostu kładki linowej dla pieszych w Przysiekach”
Zakres zadania obejmował wykonanie remontu pomostu kładki linowej dla pieszych
w miejscowości Przysieki o długości 118,25 m zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej
Nr 113670R relacji Przysieki – Zawodzie – Pusta Wola.
Wartość zadania : 120 000,00 zł
Termin realizacji zadania: maj – lipiec 2020 r.

Pozostałe inwestycje
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Zadanie pn. „Budowa i wyposażenie SP ZOZ w
Święcanach wraz z zagospodarowaniem terenu na
działce gm. o nr ewid. 1642.”
Zakres zadania: Przedmiotem inwestycji jest budowa i
wyposażenie SP ZOZ w Święcanach wraz
zagospodarowaniem terenu. Powstanie budynek
dwukondygnacyjny z instalacją fotowoltaiczną,
spełniający standardy dostępności dla osób z
dysfunkcjami. Będzie wyposażony w gabinety lekarskie,
zabiegowe, poczekalnię, izolatkę, przebieralnię i pokoje
biurowe oraz salę ćwiczeń dla rehabilitacji skolioz u
dzieci w wieku 3-15 lat.
Wartość zadania z umowy z Wykonawcą: 2 671
581,45 zł
Dofinansowanie: 2 671 581,45 zł - Projekt jest
dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
Termin realizacji: marzec 2021 – grudzień 2022

Zadanie pn. „Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Przysiekach”

Zadanie pn. „Zagospodarowanie placu w centrum w
Harklowej”

Zakres zadania: Przedmiotem inwestycji jest
kompleksowa budowa sali gimnastycznej wraz z
łącznikiem przy budynku Szkoły Podstawowej w
Przysiekach o wymiarach:
- Powierzchnia zabudowy: 582,41 m2;
- Powierzchnia użytkowa: 714,38 m2;
- Kubatura: 4 940,26 m3.
W budynku powstanie: sala sportowa o pow. 288 m2,
pomieszczenia pomocnicze: szatnie, magazyny,
pomieszczenia techniczne, sanitariaty, natryski, pokój
nauczycieli, dwie sale lekcyjne, siłownia, przejścia
komunikacyjne, wyjścia i wejścia ewakuacyjne.
Wartość zadania: 3 922 147,00 zł
Dofinansowanie projektu:1 499 700,00 zł- Projekt
jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa
Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury
Sportowej – edycja 2020.
Termin realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022

Zakres zadania: Prace polegające na zrewitalizowaniu
placu w centrum m. Harklowa. W ramach prac w 2020
r. wykonano m.in. dojście z kostki brukowej,
zamontowano ławki i lampy oświetleniowe,
wybudowano pomnik przedstawiający tradycje
kopalnictwa ropy naftowej.
Wartość zadania : 54 000,00 zł.
Termin realizacji: wrzesień - grudzień 2020 r. (Etap I
prac)

Pozostałe inwestycje
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Zadanie pn.”Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Parku Podworskiego
w Skołyszynie w obrębie miejscowości Skołyszyn”

Zadanie pn. „Wykonanie placu zabaw przy starej szkole w Harklowej – I etap”

Zakres zadania: Opracowanie koncepcji funkcjonalnej rewitalizacji i
zagospodarowania terenu Parku Podworskiego w Skołyszynie oraz opracowania
programu funkcjonalno – użytkowego wraz z kosztorysem.
Wartość zadania: 39 795,00 zł.
Termin realizacji: 28.10.2020 r. – 31. 05.2021 r.

Zakres zadania: Zakres zadania w 2020 r. obejmował roboty ziemne oraz zakup i
montaż wyposażenia placu zabaw.
Wartość zadania: 74 393,84 zł
Termin realizacji: listopad – grudzień 2020 r.

Pozostałe inwestycje
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MODUŁ II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"/Klubu
"Senior+".
Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata
2015 – 2020.
Realizowany projekt polegał na zapewnieniu funkcjonowania Klubu „Senior+” w
Skołyszynie dla 15 beneficjentów – osób nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+,
szczególnie dla osób wykluczonych społecznie. W ramach projektu zrealizowano
zajęcia w następującym zakresie:
- zajęcia kulturalno – rozrywkowe – spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do
teatru/kina, organizacja spotkań integracyjnych, wyjścia do restauracji,
- zajęcia artystyczne – wykonywanie prac plastycznych, rękodzielniczych,
- zajęcia kulinarne – wspólne przygotowywanie potraw,
- zajęcia sportowe – zajęcia z rehabilitantem, ćwiczenia, tańce, spacery.
Wartość całkowita zadania: 88 096,43 zł
Dofinansowanie: 28 600,00 zł
Termin realizacji: 01.01.2020 r. – 31. 12.2020 r.

Wsparcie seniorów
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Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów –
Skołyszyn w km 4 + 062 – 4 +484 Etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa chodników na drogach powiatowych”
Zadanie polegało na dofinansowaniu przez Gminę Skołyszyn budowy odcinka
chodnika przy drodze powiatowej Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn.
Wartość całkowita zadania: 145 253,16 zł
Dofinansowanie ze środków gminy: 70 000,00 zł

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Święcany - Lisów
Zadanie polegało na dofinansowaniu przez Gminę Skołyszyn rozbudowy drogi
powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów w km 0 + 940 – 1 +722,33.
Wartość całkowita zadania: 1 695 865,03 zł
Dofinansowanie ze środków gminy: 200 000,00 zł
Termin oddania do użytkowania: sierpień 2020 r.

Termin oddania do użytkowania: czerwiec 2020
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III.

Sfera społeczna
1. Edukacja publiczna

Zgodnie z art. 11 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz.910) –
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października,
przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji
zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny.
Art.10 ust 1 ustawy prawo oświatowe – do zadań organu prowadzącego szkołę należy:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki, wychowania i opieki;
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie
wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395,398 i 650), i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;
5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji
programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz
wykonywania innych zadań statutowych;
6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub
placówki.
Podsumowanie Informacji o stanie oświaty za rok szkolny 2019/2020
Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z Ustawą o systemie
oświaty należy do zadań własnych gmin. W praktyce obowiązek ten realizowany jest poprzez sieć
utworzonych i utrzymywanych szkół, które swym zasięgiem obejmują wszystkie miejscowości w tzw.
obwodach szkolnych.
Na podstawie Uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 6 maja 2019r. na terenie Gminy
Skołyszyn utworzono następującą sieć publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skołyszyn.
1) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana w Bączalu Dolnym.
2) Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kunowej
3) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Święcanach
4) Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Przysiekach.
5) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jabłonicy.
6) Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lisowie.
7) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Harklowej.
8) Zespół Szkół Publicznych w Skołyszynie
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Tabela 19. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2019/2020
Liczba
uczniów

0

I

II

8+„0”

92+ 16

16

11

17

9

7

SP Harklowa

8+„0”

107+26

26

16

9

8

3

SP Jabłonica

7+„0”

60+7

7

7

5

4

SP Kunowa

7+„0”+2

76+37

37

8

5

SP Lisów

8+„0”

72+21

21

6

SP Przysieki

8+„0”

87+15

7

SP Skołyszyn

16+„0”+2

277+30

8

SP Święcany

11+„0”+2

1
2

Nazwa
placówki
SP Bączal

W tym w kl.
III
IV
V

Liczba
oddziałów

Lp.

Dol.

RAZEM SP:

73+11

VI

VII

VIII

17

15

7

9

10

13

21

15

15

8

0

11

10

8

11

13

8

0

8

16

11

12

8

8

9

7

4

13

13

10

15

10

10

9

10

12

15

12

9

30

46

43

29

37

31

30

32

29

171+36

36

19

19

26

14

19

29

31

14

942+188

188

125

124

106

85

115

149

129
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Skołyszyn
Tabela 20. Stan organizacji przedszkola publicznego
Lp.

Nazwa placówki

1

Publiczne

Przedszkole
w Skołyszynie

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

3 – 5 lat

4

90

90

Tabela 21. Ogólna liczba uczniów i oddziałów w Gminie Skołyszyn
Rok szkolny 2015/16
Ogólna liczba
uczniów
1 453
Rok szkolny 2017/18
Ogólna liczba
uczniów
1 258

Rok szkolny 2016/17
Ogólna liczba
oddziałów

Ogólna liczba

89

1 395

Ogólna liczba
oddziałów
84

uczniów

Rok szkolny 2018/19
Ogólna liczba
uczniów
1 265

Ogólna liczba
oddziałów
85
Ogólna liczba
oddziałów
89

Rok szkolny 2019/2020
Ogólna liczba
uczniów
1130

Ogólna liczba
oddziałów
84

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Skołyszyn
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Informacja o kadrze pedagogicznej
Analiza arkuszy organizacyjnych szkół pozwala stwierdzić, że we wszystkich placówkach oświatowych
naszej gminy nauczyciele zatrudniani są zgodnie z kwalifikacjami i w żadnej ze szkół nie brakuje
nauczycieli specjalistów. Zdecydowana większość nauczycieli to nauczyciele z najwyższymi stopniami
awansu zawodowego, a więc nauczyciele dyplomowani i mianowani, należy również dodać, że wielu z
nich posiada kwalifikacje do nauczania dwóch i więcej przedmiotów. Wysoki poziom wykształcenia jest
efektem dobrze funkcjonującego systemu doskonalenia i doradztwa zawodowego.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
nauczycieli, w myśl art.70a ustawy Karta Nauczyciela zabezpieczono środki finansowe w budżecie Gminy
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W roku szkolnym 2019/20 była to kwota
(plan 72 4888,00 - niewykorzystane środki zwrócono do Urzędu Gminy). Środki te w większości
wykorzystywane były na szkolenia rad pedagogicznych, organizowanie różnego rodzaju kursów i szkoleń
dla nauczycieli, dopłatę do studiów oraz zakup materiałów szkoleniowych.
Tabela 22. Zestawienie nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe
LP
1

Kierunek

Forma doskonalenia

Liczba
nauczycieli
1

Studia podyplomowe

2

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z Autyzmem z
Zespołem Aspergera
Kurs trenerów piłki nożnej UEFA B

Studia podyplomowe

2

3

Zarzadzanie oświatą

Studia podyplomowe

3

Niepełnosprawność
Na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1
ustawy - Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa
w art. 36 ust. 17 ustawy - Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w
wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki
samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjnowychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu
terytorialnego, w zakresie tych zadań. Wyrażony w przepisie art. 8 ust. 1 ustawy z 27.10.2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17), obowiązek przeznaczania środków we
wskazanej wysokości z przeznaczeniem na wydatki specjalne, dotyczy danej jednostki samorządu
terytorialnego, a nie konkretnej szkoły lub placówki, czy konkretnego ucznia. Punktem odniesienia jest
więc dany szczebel jednostki samorządu terytorialnego, np. gmina.
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Tabela 23. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2019/2020
GMINA SKOŁYSZYN
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2019/2020

Słabosłyszący

Z niepełnosprawnością
ruchową w tym z afazją

Z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
lekkim

Z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
głębokim

Z autyzmem w tym z
zespołem Aspergera

1 SZKOŁA PODSTAWOW W LISOWIE
2 SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄCZALU DOLNYM
3 SZKOŁA PODSTAWOWA W HARKLOWEJ
4 SZKOŁA PODSTAWOWA W JABŁONICY
5 SZKOŁA PODSTAWOWA W KUNOWEJ
6 SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSIEKACH
7 SZKOŁA PODSTAWOWA SKOŁYSZYNIE
8 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘCANACH
RAZEM

Niesłyszący

Nazwa szkoły / placówki

Z niepełnosprawnościami
sprzężonymi

lp

0
0
0
0
1
1
1
2
5

1
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
1
0
0
0
1

0
1
2
0
0
0
1
0
4

1
2
1
0
0
2
2
1
9

0
0
1
0
0
0
1
0
2

0
1
1
1
0
0
2
0
5

Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu dowozu uczniów
Dowóz niepełnosprawnych do szkół została wyrażona na gruncie zapisu art. 39 ust. 4 ustawy
z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) - dalej u.p.o. W świetle powołanej
regulacji, obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie
art. 127 u.p.o., bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a
uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 u.p.o., a także dzieciom i
młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka
rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z
niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
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3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka,
wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem,
prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
Tabela 24. Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu dowozu uczniów

Kształcenie specjalne

LP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Miejsce
zamieszkania
ucznia
Harklowa
Święcany
Pusta Wola
Harklowa
Lisów
Harklowa
Bączal Dolny
Bączal Dolny
Bączal Dolny
Bączal Górny
Kunowa
Harklowa
Harklowa
Czermna

Placówka do której uczęszcza uczeń

Sposób realizacji dowozu

SOSW Szymbark
SOSW Frysztak
Przedszkole integracyjne Jasło
SOSW Frysztak
SOSW Krosno
ZS nr 4 Jasło
SOSW Jasło
SOSW Jasło
SOSW Jasło
Przedszkole integracyjne Jasło
Przedszkole integracyjne Jasło
SOSW Jasło
SOSW Jasło
SOSW Jasło

Umowa o zwrot kosztów dowozu
Umowa o zwrot kosztów dowozu
Umowa o zwrot kosztów dowozu
Umowa o zwrot kosztów dowozu
Umowa o zwrot kosztów dowozu
Umowa o zwrot kosztów dowozu
Samochód urzędu gminy
Samochód urzędu gminy
Samochód urzędu gminy
Samochód urzędu gminy
Samochód urzędu gminy
Samochód urzędu gminy
Samochód urzędu gminy
Samochód urzędu gminyporozumienie z Gminą Szerzyny

Poziom nauczania
Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w dniach od 16 do 18 czerwca 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do
egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
1) języka polskiego
2) matematyki
3) języka obcego nowożytnego.
Do egzaminu w Gminie Skołyszyn przystąpiło 106 uczniów klas VIII szkół podstawowych. Egzamin
ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby
ukończyć szkołę.
Arkusze egzaminu ósmoklasisty - Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu
ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów
egzaminacyjnych − określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu
edukacyjnego. Poszczególne zadania w arkuszach egzaminacyjnych mogły również odnosić się do
wymagań przypisanych do wcześniejszych etapów edukacyjnych, w tym podstawy programowej z 2012
r. dla I i II etapu edukacyjnego.
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Przedmiot egzaminacyjny Język polski
Arkusz standardowy zawierał 22 zadania: 14 zadań zamkniętych i 8 zadań otwartych. Wśród zadań
zamkniętych pojawiły się różne ich typy: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz i na dobieranie. Zadania
otwarte wymagały od uczniów znajomości wybranych lektur obowiązkowych, wyrażania opinii na podany
w zdaniu temat, interpretacji tekstu kultury- Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było
uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym 15 punktów (30%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (wyboru
wielokrotnego, prawda-fałsz i na dobieranie) oraz 35 punktów (70%) za rozwiązanie zadań otwartych.
Arkusz składał się z dwóch części. Pierwsza część zawierała 21 zadań zorganizowanych wokół dwóch
tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (fragmentu Małego Księcia Antoine’a de SaintExupéry’ego) oraz tekstu nieliterackiego (Początki kina Krzysztofa Teodora Toeplitza). Zadania otwarte w
tej części arkusza sprawdzały m.in. umiejętność wyrażania opinii na dany temat, interpretacji tekstu kultury
– plakatu i napisania zaproszenia oraz znajomość treści i problematyki wybranych lektur obowiązkowych.
W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów wypracowania: wypowiedź o charakterze
argumentacyjnym – rozprawkę albo wypowiedź o charakterze twórczym – opowiadanie.
Przedmiot egzaminacyjny Matematyka
Arkusz standardowy zawierał 21 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać
maksymalnie 30 punktów, w tym 15 punktów (50%) za rozwiązanie zadań zamkniętych oraz 15 punktów
(50%) za rozwiązanie zadań otwartych. Wśród zadań zamkniętych większość stanowiły zadania wyboru
wielokrotnego, w których należało wybrać jedną z podanych odpowiedzi, w trzech zadaniach typu prawdafałsz − ocenić prawdziwość zdań, a w jednym − wskazać poprawne uzupełnienia dwóch zdań. Zadania
otwarte wymagały od ósmoklasistów uważnej analizy treści i występujących w nich elementów graficznych,
Przedmiot egzaminacyjny Język obcy nowożytny
Arkusz standardowy zawierał 51 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać
maksymalnie 60 punktów, w tym 36 punktów(60%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (wyboru
wielokrotnego, na dobieranie) oraz 24 punkty (40%) za rozwiązanie zadań otwartych. Zadania otwarte
wymagały od ośmioklasisty samodzielnego sformułowania odpowiedzi (zadania z luką i /lub odpowiedzi
na pytania) oraz napisania krótkiego tekstu użytkowego (np. e-maila).
Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w kwietniu 2019 r.
Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka
polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim
informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się sprawnością rachunkową – umiejętnością wykonywania
prostych obliczeń oraz ich wykorzystania w sytuacjach praktycznych. Na egzaminie z języka obcego
nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniami
sprawdzającymi znajdowanie określonych informacji w tekstach pisanych. Dla uczniów, którzy przystąpili
do egzaminu z języka niemieckiego, najłatwiejsze okazały się zadania zamknięte sprawdzające znajomość
funkcji językowych.
Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność
sprawiło uczniom między innymi zadanie sprawdzające umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji
w tekście nieliterackim oraz wnioskowania.
Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte, w którym zdający musieli opracować strategię
rozwiązania przedstawionego w nim problemu z wykorzystaniem odczytanej z rysunku zależności między
długościami odpowiednich odcinków. Uczniom przystępującym do egzaminu z języka angielskiego
największą trudność sprawiły zadania sprawdzające znajomość środków językowych. W przypadku języka
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niemieckiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było rozwiązanie zadania otwartego sprawdzającego
znajomość funkcji językowych. Zarówno w języku angielskim, jak i niemieckim dość trudne było także
zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.
Tabela 25. Tabela N- Skala Staninowa Średnich Wyników Szkół(w %) z Egzaminu Ósmoklasisty
Stanin

Język polski

Matematyka

Język angielski

Język niemiecki

1

8-39

11-25

14-26

14-20

2

40-47

26-31

27-33

21-29

3

48-52

32-36

34-39

30-33

4

53-56

37-41

40-46

34-39

5

57-60

42-46

47-53

40-45

6

61-64

47-51

54-60

46-51

7

65-68

52-57

61-68

52-61

8

69-73

58-66

69-80

62-71

9

74-89

67-95

81-98

72-98

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Skołyszyn

Wynik z j.angielskiego -staniny

Wynik z j.angielskiego w %

Liczba piszących egzamin z j.angielskiego

Wyniki z matematyki -staniny

wynik z matematyki w %

Wynik z j.polskiego-staniny

Wynik z j.polskiego w %

Liczba piszących egzamin

Nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym

13

71

7

51

7

13

56

5

Szkoła Podstawowa w Harklowej

20

72

7

38

4

20

57

5

Szkoła Podstawowa w Jabłonicy

12

67

6

46

6

12

53

5

Szkoła Podstawowa w Kunowej

9

72

7

63

8

9

58

6

Szkoła Podstawowa w Lisowie

12

68

6

57

7

12

67

7

116

RAPORT O STANIE GMINY SKOŁYSZYN ZA 2020 ROK

Szkoła Podstawowa w Przysiekach

12

69

7

41

5

12

63

6

Szkoła Podstawowa w Skołyszynie

25

61

5

35

4

25

54

5

Szkoła Podstawowa w Święcanach

31

68

6

58

8

31

66

7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Skołyszyn

Ważniejsze osiągnięcia uczniów Gminy w roku szkolnym 2019/20.
Uczniowie szkół z naszej gminy, jak co roku rozwijali przy pomocy nauczycieli swoje zainteresowania
w wielu dziedzinach, podejmując rywalizację na różnego rodzaju konkursach oraz przeglądach. Biorąc pod
uwagę fakt, że zdobyli szereg nagród i wyróżnień poniżej zamieszczone dane obejmują rywalizację na
wyższych etapach współzawodnictwa.(rejon, województwo)
Tabela 26. Ważniejsze osiągnięcia uczniów Gminy w roku szkolnym 2019/20.
LP

Nazwa konkursu, turnieju, zawodów,

Osiągnięcie

Szkoła

ETAP WOJEWÓDZKI
1

Na Nutę Kantyczek

Nagroda
Główna

ZSP Skołyszyn

2

Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego

laureat

ZSP
Skołyszyn

3

Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego

finalista

ZSP
Skołyszyn

4

Konkurs przedmiotowy z matematyki

laureat

ZSP
Skołyszyn

5

Wojewódzki konkurs recytacji poezji Adama
Mickiewicza

I miejsce

ZSP
Skołyszyn

6

Moje spotkanie z przyrodą

wyróżnienie

SP.Bączal
Dolny

7

Moje spotkanie z przyrodą

wyróżnienie

SP.Bączal
Dolny

8

Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego

laureat

SP.
Święcany

9

Konkurs z Fizyki

Finalista

SP.
Święcany

ETAP - REJON
1

Podkarpacki konkurs literatury i dzieci” niezwykłe
opowieści”

I miejsce

SP. Lisów
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2

IMS w piłce koszykowej chłopców

III miejsce

ZSP
Skołyszyn

3

IMS w piłce ręcznej chłopców

IV miejsce

ZSP
Skołyszyn

Nakłady finansowe na oświatę
Jednym z najważniejszych zadań jednostki samorządu terytorialnego, jako organu prowadzącego szkoły
jest zabezpieczenie środków finansowych, które zapewnią realizację podstawowych funkcji szkoły, w
tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Zadaniem własnym Gminy jest
także udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, na które gmina otrzymuje
dofinansowanie w dotacji celowej z budżetu państwa. Niniejsze opracowanie tabelaryczne i opisy
przedstawiają nakłady finansowe poniesione na realizację zadań oświatowych.
Remonty:
 W Szkole Podstawowej w Bączalu Dol. Wykonano remont sali komputerowej (malowanie, wymiana
oświetlenia, wykonanie lamperii, malowanie parkietu) za kwotę 6 691,29 zł. naprawę stacji uzdatniania
wody za kwotę 1 600,00zł., oraz wymianę drzwi wejściowych za kwotę 2 260,00zł.
 W Szkole Podstawowej w Harklowej - wykonano remont 6 sal lekcyjnych, pracowni komputerowej,
gabinetu profilaktyki(ułożono panele podłogowe) oraz wykonano adaptację mieszkania służbowego(uzyskano

salę

lekcyjną),

archiwum(remont

instalacji

elektrycznej),

wyremontowano

łazienkę(malowanie, gipsowanie, ułożono płytki), wymalowano parkiet w szkole (254m), - kwota
remontu 29 769,69zł.
 Szkoła w Jabłonicy- wymieniono drzwi wejściowe do budynku szkoły za 6 600,00zł, wykonano 25 m.b.
palisady przy chodniku wzdłuż boiska szkolnego za 9 500,00zł, wykonano 12 m.b. balustrady
ochronnej zabezpieczającej uskok przy chodniku prowadzącym do budynku szkoły za 5 000,00 zł.
 W Szkole Podstawowej w Kunowej- wykonano remont 10 sal lekcyjnych (malowanie, wykonanie
lamperii, wymiana oświetlenia) za kwotę 8 363,87 zł.
 W Szkole Podstawowej w Przysiekach- wykonano adaptację szatni na salę lekcyjną, wykonano remont
biblioteki, klatki schodowej, korytarza (tynkowanie, gipsowanie, malowanie ścian, wymiana
oświetlenia, zakupiono 115,7m paneli podłogowych wraz z o listwowaniem, zakupiono 3 szt. skrzydeł
drzwiowych, wraz z ościeżnicami, świetlówki), oraz dokonano remontu schodów wejściowych do
budynku szkoły, za kwotę 11 300,61 zł.
 W Szkole Podstawowej w Skołyszynie – wykonani system aktywnego bezpieczeństwa instalacji
gazowej w kotłowni za kwotę 10 136,43zł., wykonano remont części korytarza oraz trzech sal
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lekcyjnych(malowanie, wymiana oświetlenia, gipsowanie) za kwotę 15 042,45 zł. Wymieniono kocioł
gazowy w mieszkaniu służbowym za kwotę 3 400,00 zł.
 W Szkole Podstawowej w Święcanach – wykonano wymianę stolarki okiennej (9 szt.) za kwotę
16 229,99zł., za wykonanie modernizacji rynien dachowych zapłacono 5 821,32zł.
 Remont Przedszkole – wykonano przebudowę ogrodzenia – 137m.b. (wykonanie cokołu,
podmurówka betonowa, montaż ogrodzeni panelowego, montaż bramy) za kwotę 21 884,00zł.,
wykonano osłony na grzejniki, CO. Za kwotę 3 379,97zł.
Tabela 27. Koszt utrzymania placówek oświatowych

LP

Placówka

Liczba
oddziałów
Liczba
uczniów

Środki

W tym
remonty

Finansowe

W tym
inwestycje

Dotacje
celowe
Aktywna
tablica

Koszt
prowadzenia
placówki w
przeliczeniu na
ucznia

Narodowy
program
czytelnictwa
1

SP Bączal

8/95

998 819,00

10 551,29

-

3 625,04

10 364,67

2

SP Harklowa

8/111

1046 964,34

29 769,69

-

12 160,00

9 054,37

3

SP Jabłonica

7/68

787 622,74

21 100,00

-

12 160,00

11 093,57

4

SP Kunowa

7/78

990 214,18

8 363,87

-

15 578,61

12 388,10

5

SP Lisów

8/80

856 278,67

11 792,54

-

-

10 556,08

6

SP Przysieki

8/83

914 324,95

11 300,61

-

12 160,00

10 733,31

7

SP Skołyszyn

15/253

1 832 000,15

28 578,88

-

-

7 128,15

8

SP Święcany

12/179

1 955 263,00

22 051,31

-

12 000,00

10 733,03

9 381 487,93

143 508,19

-

67 683,65

9 683,53

Ogółem Szkoły
Podstawowe

73/947

* koszt na ucznia naliczony po odliczeniu remontu i dotacji celowej

LP

1

Placówka

Gimnazjum
Bączal Dolny

Liczba
oddziałów

Środki

Liczba
uczniów

Finansowe

1/14

502 837,55

W tym
remonty

W tym
inwestycje

Koszt prowadzenia
placówki w
przeliczeniu na
ucznia

0,00

0,00

35 916,97
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2

Gimnazjum
Kunowa
3
Gimnazjum
Skołyszyn
4
Gimnazjum
Święcany
Ogółem Gimnazja
1.
2
3
4
5
6
7
8

Oddział „O”
Bączal Dolny
Oddział „O”
Harklowa
Oddział „0”
Jabłonica
Oddział „0”
Kunowa
Oddział „0”
Lisów
Oddział „0”
Przysieki
Oddział „0’
Skołyszyn
Oddział „0”
Święcany
Razem „0”

1/31

703 218,27

0,00

0,00

22 684,46

2/35

831 765,60

0,00

0,00

23 764,74

2/31

621 934,04

0,00

0,00

20 062,39

6/111

2 659 755,46

-

-

23 961,76

1/18

77 240,04

0,00

0,00

4 291,12

1/25

118 943,10

0,00

0,00

4 757,73

1/13

67 733,58

0,00

0,00

5 210,28

1/25

79 514,08

0,00

0,00

3 180,57

1/20

64 429,21

0,00

0,00

3 221,46

1/17

90 002,10

0,00

0,00

5 294,25

2/46

134 763,86

0,00

0,00

2 929,65

2/42

146 046,44

0,00

0,00

3 477,30

10/206

778 672,41

0,00

0,00

3 779,96

4/100

470 662,56

25 263,97

0,00

4 453,98

0,00

0,00

Przedszkole

* koszt na ucznia naliczony po odliczeniu remontu,
0,00
385 157,05
GZOEAS
w Skołyszynie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Skołyszyn

0,00
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Tabela 28. Koszt utrzymania stołówek, świetlic i dowożenia uczniów
Liczba uczniów

Placówka

01.09.2018r
31.08.2019r

Liczba
uczniów
dowożonych

Koszt
świetlicy

Liczba
uczniów
na
świetlicy

Stołówki

(obiady)

Ogółem

LP

Koszt
dowozu

w tym:
GOPS
Skołyszyn

1

SP Bączal
Dolny

67 921,67

47

73 944,96

65

108 846,05

73

12

2

SP Harklowa

36 405,67

52

0,00

0,00

72 889,63

55

12

3

SP Kunowa

24 808,95

52

79 184,24,

60

97 221,46

80

10

4

SP Lisów

0,00

0,00

0,00

0,00

102 845,50

85

7

5

ZSP Skołyszyn

26 600,86

51

82 911,73

75

146 643,48

215

18

6

SP Święcany

114 247,94

201

84 298,79

170

208 152,83

182

40

7

Samochód
GZOEAS

12 987,14

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Przedszkole

0,00

0,00

0,00

0,00

103 000,48

87

0,00

282 972

410

320 339,72

370

839 599,43

777

99

OGÓŁEM

Do Szkoły w Przysiekach i Jabłonicy dowożone są obiady dla dzieci – w Przysiekach z obiadów korzysta
26 dzieci z tego 3 obiadów finansuje GOPS, w Jabłonicy dowożonych jest 50 obiadów dofinansowanych
z GOPS-u jest 8 obiadów.
Oprócz realizacji zapisów art.39 ust.3 ustawy prawo oświatowe dotyczących dowożenia uczniów do
szkół w zależności od odległości zamieszkania dziecka, gmina realizuje również zapis art.39 ust.4 ww.
ustawy dotyczący zapewnienia niepełnosprawnym bezpłatnego transportu oraz zwrotu kosztów
poniesionych przez rodziców dzieci niepełnosprawnych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice (umowa o
dowóz). W roku szkolnym 2018/2019 zawarto 6 takich umów, koszt wyniósł 33 213,00 zł.
Bilety zakupione dla uczniów dojeżdżających autobusem:
- Bączal Dolny – 47 uczniów - koszt 64 750,00 zł
- Kunowa - 51 uczniów - koszt 19 810,095zł
- Harklowa - 49 uczniów- koszt 14 788,10 zł
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- Skołyszyn - 50 uczniów koszt 18 773,10 zł
Samochodem GZOEAS dowożonych jest 7 osób – koszt ogółem wyniósł- 20 245,14 zł.( w tym
wynagrodzenie dla opiekuna 12 987,14)
Autobusem szkolnym dowożonych jest ok.200 uczniów do Szkoły Podstawowej w Święcanach. Koszt
dowozu wyniósł 111 391,94 zł.
Realizacja zadań oświatowych
Stypendia i zasiłki szkolne są świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Stypendia i
zasiłki szkolne mogą być przyznawane uczniom zamieszkałym na terenie gminy. Świadczą o tym zapisy
art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2019r., poz.1481) – zgodnie, z którą
do kompetencji rady gminy należy uchwalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
zamieszkałych na jej terenie. Udzielanie, bowiem świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o
charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Z tej formy pomocy
korzystali uczniowie zarówno szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy
szkół policealnych i kolegiów. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy finansowej
wynosiło 528,00 zł na członka rodziny. W roku szkolnym 2018/ 2019 wypłacone zostały stypendia
szkolne dla 270 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 31 uczniów na ogólną kwotę 391 992,19 zł.
Dofinansowanie

kosztów

kształcenia

młodocianych

do

wykonywania

określonej

pracy

(§1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz.U. z 2018r, poz.210). Zgodnie z art. 122 ust.2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r., poz.1148 z późn. zm.) – pracodawca otrzymuje
dofinansowanie kosztów kształcenia każdego młodocianego pracownika. Wysokość kwoty
dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego zależy od okresu kształcenia wynikającego
z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Jest ona jednakowa dla wszystkich pracodawców
i zawodów. Wypłacono zwrot kosztów kształcenia dla 20 uczniów na kwotę 128 052,79 zł. Wydatki na
realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych( 2 uczniów),
szkołach podstawowych (22 uczniów) oraz w gimnazjach (5 uczniów) wynoszą 563 783,36 zł.
Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych
lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 115 543,18 zł.
Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2018/2019 była kontrola obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia
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gimnazjum (16 lat), a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 17 - 18 lat życia. Kontroli spełniania
obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują uczniowie. Gmina
kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na jej terenie, co wynika z zapisów
ustawy prawo oświatowe. Na podstawie wykazów z ewidencji ludności oraz informacji uzyskanych z
placówek ponadgimnazjalnych dokonywana jest weryfikacja danych, a uzupełnienie informacji
następuje poprzez pisma kierowane bezpośrednio do rodziców ucznia.
Tabela 29. Kontrola obowiązku nauki
L
P
1
2

Wyszczególnienie
2
Liczba
1
uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki Liczba uczniów spełniających obowiązek nauki

286
286

W tym:
a. w szkołach ponadgimnazjalnych

3
4
5

281

b. w ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych

1

c. realizujących obowiązek poza granicami kraju
Liczba wszczętych postępowań administracyjnych dla ustalenia miejsca spełniania
obowiązku
Liczba wszczętych upomnień z wniosku szkół dla przymuszenia do właściwego
spełniania obowiązku nauki
Liczba postępowań egzekucyjnych w celu przymuszenia rodziców do spełniania
obowiązku nauki

6
15
2
0

W roku szkolnym 2019/2020 realizowano również szereg działań o charakterze analitycznym
i planistycznym.
Powyżej przedstawiona informacja pozwala na stwierdzenie, że Gmina Skołyszyn w stopniu
zadawalającym realizuje nałożone na nią przez przepisy prawa oświatowego obowiązki.
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2. Kultura i czytelnictwo
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie jest instytucją kultury, która została utworzona w
2000 roku poprzez połączenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z Filiami.
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie to miejsce, w którym najmłodsi uczą się dotykać
sztukę, trochę starsi wiedzą, że chcą tu być i się rozwijać. Dyrektorem jest Pani Marta Gąsiorowska.
W 2020 Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie realizował zadania w dziedzinie:
- edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży (praca w zespołach, kołach zainteresowań, organizowanie
konkursów, przeglądów we wszystkich dziedzinach działalności kulturalnej), tworzenia warunków do
rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, tworzenia warunków
dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego, rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania
potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
społeczeństwa, rozwijania i zaspakajania potrzeb
czytelniczych, udostępniania zbiorów bibliotecznych, działalności popularyzacji książek i czytelnictwa,
prowadzeniu działalności rekreacyjno-wypoczynkowej zapewniającej uczestnikom racjonalne spędzenie
czasu wolnego, zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami, gromadzeniu i udostępnianiu informacji
i dokumentacji dotyczących zjawisk kulturowych na terenie gminy .
W związku z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa od 11 marca 2020 zostały
zawieszone do odwołania zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wszystkie wydarzenia
w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie (Skołyszyn, Harklowa, Święcany).
Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o czasowym zamknięciu instytucji
kultury biblioteki Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie (Biblioteka w Skołyszynie oraz
filie w Harklowej i Święcanach) były nieczynne dla czytelników w dniach 12 – 25 marca.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii biblioteki Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa
w Skołyszynie (Biblioteka w Skołyszynie oraz filie w Harklowej i Święcanach) pozostały nieczynne dla
czytelników do 30 kwietnia 2020r. W tym czasie pracownicy wykorzystywali zaległe urlopy, wykonywali
prace biurowe (porządkowanie archiwum, itp), przygotowywali projekty, prowadzili zajęcia online,
zaangażowali się w szycie maseczek dla mieszkańców gminy.
Od 4 maja 2020 roku nasze biblioteki zostały otwarte dla czytelników . Obsługa czytelników odbywała
się przy drzwiach wejściowych do bibliotek. Przy drzwiach mógł jednorazowo przebywać 1 czytelnik.
Pozostałe osoby czekały na zewnątrz budynku, przy zachowaniu 2 m odległości od siebie. Zwracane
zbiory poddawane były14-dniowej kwarantannie. Wypożyczenia zbiorów w bibliotece w Skołyszynie
oraz w filiach odbywało się bez wolnego dostępu do półek. Preferowane były zamówienia dokonane
poprzez konto czytelnika w systemie MAK+ lub złożone telefonicznie. W przypadku braku zamówienia
elektronicznego lub telefonicznego, zamówienie realizował bibliotekarz w oparciu o skonkretyzowane
zapytanie czytelnika. Czytelnik mógł jednorazowo pożyczyć 10 książek i 5 zbiorów specjalnych na okres
30 dni. Istniała możliwość prolongaty wypożyczonych zbiorów o 30 dni. Zajęcia i imprezy prowadzone
były online.
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2 czerwca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie uruchomione zostały
częściowo zajęcia. Większość zajęć nadal prowadzona była online. Zasady obowiązujące podczas zajęć
na terenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie:


uczestnictwo w zajęciach GOKiCz w Skołyszynie możliwe było wyłącznie po uprzednim
zgłoszeniu telefonicznym.



Rodzic/opiekun przyprowadzał dziecko na wcześniej ustaloną z instruktorem godzinę.



Dziecko pozostawało na zajęciach przez 1 godzinę, po upływie której Rodzic/Opiekun był
zobowiązany niezwłocznie je odebrać.



Po godzinie przebywania dziecka w placówce odbywała się dezynfekcja przedmiotów
oraz wietrzenie sali.



Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali wynosiła 4 m2 na 1
dziecko



Dzieci oraz rodzice/opiekunowie zobowiązani byli zachowywać dystans społeczny wynoszący
min. 2 m.



Dzieci oraz rodzice/opiekunowie zobowiązani byli przestrzeganie zasad sanitarnych —
zasłanianie ust i nosa (nie zapewniamy maseczek); dezynfekcji rąk/rękawiczek ochronnych przy
wejściu (zapewniano płyn dezynfekujący, nie zapewniano rękawiczek).



Do budynku GOKiCZ w Skołyszynie wchodzić mogły wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Od 03 lipca 2020 wprowadzono nowe Zasady obowiązujące podczas korzystania ze stanowiska
komputerowego.
Od lipca do października 2020 większość zajęć powadzona była stacjonarnie z zachowaniem zasad
sanitarnych. Starano się większość zajęć prowadzić na zewnątrz budynku.
Zgodnie z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o czasowym zamknięciu instytucji
kultury oraz z rekomendacjami wydanymi przez Bibliotekę Narodową zamknięto dla użytkowników i
czytelników Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie (w tym biblioteki w Harklowej,
Skołyszynie i Święcanach) od 7 listopada do 29 listopada 2020 roku. Od 9 listopada do 29 listopada 2020
roku zajęcia (indywidualne i grupowe), spotkania i planowane imprezy organizowane w GOKiCz
prowadzone były on-line. Podczas zamknięcia przeprowadzono malowanie i remont w bibliotece w
Skołyszynie, skontrum zbiorów w bibliotece w Skołyszynie oraz skontrum zbiorów w bibliotece w
Święcanach.
Od 1 grudnia 2020 r. na nowo otworzono dla czytelników biblioteki Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa w Skołyszynie. Zasady korzystania z Bibliotek były zgodne z obowiązującymi nas
wytycznymi ministerialnymi oraz zaleceniami Biblioteki Narodowej.
Wypożyczenia zbiorów w Bibliotece w Skołyszynie oraz w filiach bibliotecznych (Harklowa, Święcany)
odbywało się w trybie wolnego dostępu do półek, z zachowaniem obowiązkowej dezynfekcji rąk lub
konieczności użycia rękawiczek jednorazowych, oraz z obowiązkiem zakrywania ust i nosa.
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Wszystkich odwiedzających bibliotekę obowiązuje przestrzeganie zasad sanitarnych – nakładanie
maseczek oraz dezynfekcja rąk lub nakładanie rękawiczek ochronnych (Biblioteka nie zapewniała
maseczek oraz rękawiczek dla czytelników). W Bibliotekach jednocześnie przebywać mogła ograniczona
liczba czytelników:


Biblioteka w Skołyszynie - 6 czytelników,



Filia w Harklowej - 2 czytelników



Filia w Święcanach - 4 czytelników

Zwracane zbiory były poddawane 3-dniowej kwarantannie. Zajęcia organizowane w GOKiCz
prowadzone były on-line.

Projekty realizowane w 2020 z funduszy zewnętrznych:
● Projekt "Czas na o!czytanie" (dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury). Celem zadania było rozszerzenie zakresu usług bibliotek
i dostosowanie ich do potrzeb czytelników oraz wspieranie zdrowia emocjonalnego, umysłowego
i moralnego dzieci i młodzieży, poprzez działania kulturalne i edukacyjne oraz promocja w środowisku
lokalnym idei głośnego czytania dzieciom. W ramach projektu zorganizowane zostały m.in.
cotygodniowe zajęcia z dziećmi, warsztaty dla rodziców i bibliotekarzy, rodzinny konkurs plastyczny,
spotkania dla najmłodszych (teatralne andrzejki, mikołajki z Mikołajkiem, Urodziny Książkowego Misia,
Tydzień Głośnego Czytania), gra terenowa (geocaching) oraz spotkania z pisarzami i ilustratorami. Ze
względu na trwającą epidemię COVID-19 część spotkań przeprowadzona została online. / Dotacja: 14
231,00/.



Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych / Program Biblioteki Narodowej/ „Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” realizowanym w ramach Programu wieloletniego
"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"



„Mała
książka
- wielki
człowiek”
wyprawki
czytelnicze
otrzymały
czterolatki
i pięciolatki, które odwiedziły bibliotekę w Skołyszynie, Święcanach lub Harklowej. Projekt dla
przedszkolaków realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”
miał zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Projekt
finansowany był ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



W ramach Dyskusyjne Kluby Książki (projekt Instytutu Książki) zorganizowane zostało spotkanie
z dziećmi oraz bezpłatne szkolenia dla pracowników.

W zakresie przeprowadzonych konkursów w 2020 zrealizowano:
 29-30
stycznia
odbył
się
XVIII
Gminny
Przegląd
Piosenki
Religijnej,
Kolęd
i Pastorałek. W przeglądzie udział wzięło 250 uczniów z gminy Skołyszyn
 6 kwietnia rozstrzygnięty został XVIII Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej. Na konkurs wpłynęło
27 prac ze szkół podstawowych powiatu jasielskiego.
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● 7 kwietnia w GOKiCz odbyło się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego „Kartka
wielkanocna. Na konkurs (on-line) wpłynęło 12 prac.
● Współorganizacja konkursu plastycznego „Plakat promujący punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w Skołyszynie”. Na konkurs wpłynęło 22 prace z siedmiu szkół Gminy Skołyszyn.
Rozstrzygnięcie odbyło się 7 grudnia.
● Współorganizacja rodzinnego konkursu plastycznego ”EKO-OZDOBA ŚWIĄTECZNA”. Na konkurs
wpłynęło 33 prace z terenu gminy Skołyszyn. Rozstrzygnięcie odbyło się 17 grudnia.
● Ze względu na epidemię COVID-19 odwołano zaplanowane konkursy:
- XXVIII Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (planowany na kwiecień).
- Konfrontacje Artystyczne – przegląd w kategoriach teatr i taniec (praca zdalna w szkołach).
- eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego Literatura i Dzieci /konkurs odwołany przez WDK w
Rzeszowie/
W zakresie imprez zorganizowanych w 2020 roku zorganizowano:
● 10 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie usłyszeć można było kolędy
i pastorałki. Wystąpiły "Świetliki", które dla swoich rodzin i mieszkańców gminy przygotowały
program jasełkowy.
● 31 maja w gminie Skołyszyn odbył się Odjazdowo-Objazdowy Dzień Dziecka. Kolorowy korowód
składający się kilkunastu pojazdów strażackich oraz łodzi z animatorką Lady Famą i wielkim pluszowym
pieskiem Bibkiem wyruszył spod Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie i przemierzył
wszystkie miejscowości w gminie. Odwiedziliśmy Lisów, Siepietnicę, Święcany, Jabłonicę , Lipnicę Górną,
Bączal Górny, Bączal Dolny , Sławęcin, Siediska , Przysieki, Pustą Wolę, Kunową i Harklową. Rozdano
ponad 800 balonów z helem i 40 kilogramów cukierków.
● 9 lipca „Spotkajmy się w Harklowej” – wakacyjne gry, zabawy i konkursy dla dzieci
z animatorami – KINDER SID /uczestniczyło 105 osób/.
● 16 lipca „Spotkajmy się w Skołyszynie” - wakacyjne gry, zabawy i konkursy dla dzieci
z animatorami HOKKA HEY /uczestniczyło 127 osób/.
● 30 lipca „Spotkajmy się w Przysiekach” - wakacyjne gry, zabawy i konkursy dla dzieci
z animatorami KINDER-SID / 163 osoby/.
● 1 sierpnia "Akcja krwiodawstwa w Skołyszynie" na placu obok remizy OSP . GOKiCz jako
współorganizator akcji był odpowiedzialny za przygotowanie kącika zabawy dla dzieci, mini placu zabaw
(dmuchane zjeżdżalnie) oraz zaproszenie do współorganizacji Kół Gospodyń Wiejskich.
● 6 sierpnia „Spotkajmy się w Bączalu Dolnym” - wakacyjne gry, zabawy i konkursy dla dzieci z
animatorami LADY FAMA /uczestniczyło 128 osób/.
● 27 sierpnia „Spotkajmy się w Święcanach” - wakacyjne gry, zabawy i konkursy dla dzieci z animatorami
AG-RAF-KA /104 osoby/.
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● 16 października z okazji rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża odbył się Koncert papieski w
Kościele w Skołyszynie /uczestniczyło ok. 70 osób/. Ukochane pieśni Jana Pawła II wykonali: Mirosław
Witkowski z zespołem, chór Misjonis oraz młodzież z Harklowej i Skołyszyna.
● 29 listopada odbyły się "Teatralne andrzejki". Spektakl teatralny dla dzieci online, opartych na
motywach literackich przedstawi Teatr Nemno.
● Ze względu na epidemię COVID-19 odwołano:
- PROZIOKI 2020 /Dni Gminy Skołyszyn/
- Dożynki Gminne.
Przy GOKiCz działa zespół śpiewaczy „Lisowianki” z Lisowa. Do zespołu należy obecnie 11 osób.
W grudniu zespół wziął udział w nagraniu pastorałki. Pastorałka "Ej kolęda czyli jasełkowe granie" we
wspólnym wykonaniu dzieci z gminy Skołyszyn z Ogniska Muzycznego i zespołu Lisowianki dostępna jest
na kanale You Tube. Muzykę do pastorałki napisał Stanisław Mazurek; słowa: Edward Lecheta.
Współpraca z Gminną Radą Kobiet oraz Kołami Gospodyń Wiejskiej
W Gminie Skołyszyn działa 10 Kół Gospodyń Wiejskich: KGW Bączal, KGW w Harklowej, KGW w Kunowej,
KGW w Lisowie, KGW w Przysiekach, KGW w Pustej Woli, KGW w Siepietnicy, KGW w Skołyszynie, KGW
w Sławęcinie oraz KGW w Święcanach. W GOKiCz cyklicznie odbywają się spotkania Gminnej Rady
Kobiet.
GMINNA RADA KOBIET (oraz KGW):
● 26 czerwca KGW Harklowa i KGW Skołyszyn uczestniczyło w spotkaniu z Ministrem Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja,
●1 sierpnia KGW "Bączal" , KGW Kunowa, KGW Lisów i KGW Święcany włączyły się do akcji
krwiodawstwa w Skołyszynie.
●1 października odbyło się spotkanie wszystkich Kół z terenu gminy w Wójtem Gminy Skołyszyn i
seniorami. Omawiano propozycje utworzenia nowych klubów dla seniorów.
Zajęcia w czasie ferii zimowych
W czasie ferii zimowych (13-24 stycznia) GOKiCz w Skołyszynie organizował codziennie zajęcia dla
przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestnicy mieli czas na rozwijanie
zdolności plastycznych, gry ruchowe oraz zabawy integracyjne. Odbyły się warsztaty chemiczne "Mądry
dzieciak", warszaty baletowe, warsztaty robienia gniotków. Dzieci przygotowały rzeźby z masy solnej,
grały w gry planszowe oraz budowały z klocków. Odbyły się warsztaty wokalne oraz taneczne. Podczas
spotkania z policjantem, o bezpieczeństwie w czasie zimowych ferii z dziećmi i młodzieżą rozmawiał
miejscowy dzielnicowy. Młodzież odwiedziła wrotkarnię w Rzeszowie i kręgielnie w Jaśle. Młodzi
wyjechali również na kulig do Regietowa, połączony z zabawami na świeżym powietrzu i ogniskiem.
Odbył się wyjazd do kina Helios oraz Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie. Najmłodsi, odwiedzili salę
zabaw w Jaśle. Z oferty feryjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie skorzystało
blisko 500 dzieci z gminy Skołyszyn.
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● Zajęcia
w czasie wakacji. Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku
w GOKiCz w Skołyszynie oraz w dniach otwarcia filii w Harklowej i Święcanach. Uczestnicy mieli czas na
rozwijanie zdolności plastycznych, gry ruchowe oraz zabawy integracyjne. W ramach wakacyjnych zajęć
zorganizowano 6 dużych pikników w różnych miejscowościach. Ponadto zorganizowane zostały:
- piesze spacery po gminie Skołyszyn (cmentarze z I wojny światowej).
- wycieczka do parku linowego w Siarach i na tor pontonowy w Polanie Małastowskiej.
- bitwy na balony wodne i inne gry i konkursy na świeżym powietrzu
- wycieczka na Diabli Kamień i ognisko (Folusz)
-warsztaty ekologiczne
z warsztatami rękodzieła

w

terenie

"Oswajanie

przyrody"

z

Magdaleną

Kuś

połączone

● Zajęcia plastyczne -W 2020 r. w ramach zajęć plastycznych odbyło się 65 spotkań, w których
uczestniczyło 295 osób. Na zajęcia plastyczne w tym okresie zapisanych było 77 osób. Spotkania dla
pięciu grup wiekowych):
- zajęcia "SUPER MALUCH" (zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat i rodziców/opiekunów);
- zajęcia dla przedszkolaków i dzieci z klas 0-III;
- zajęcia dla dzieci z klas IV-VIII;
- warsztaty dla młodzieży: grafika warsztatowa;
- warsztaty dla dorosłych. Z powodu epidemii COVID – 19 od 11 marca do 2 czerwca oraz od 22
października do 31 grudnia zajęcia były zawieszone.
● Taniec dla najmłodszych z rytmiką -Spotkania odbywały się raz w tygodniu. Zapisanych 9 osób Odbyło
sie 12 spotkań. Z powodu epidemii COVID – 19 od 11 marca do 3 czerwca zajęcia były zawieszone.
● Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży -W warsztatach udział brało 9 dzieci. Spotkania odbywają się
raz w tygodniu po 2 godziny. Odbyło sie 14 spotkań (styczeń - sierpień) i 11 spotkań online (listopadgrudzień).
● Nauka gry na keyboardzie -Na indywidualne zajęcia zapisanych było 5 uczniów. Spotkania odbywają
się raz w tygodniu. Z powodu epidemii COVID – 19 od 11 marca do 3 czerwca zajęcia były zawieszone.
● Nauka gry na gitarze -Na indywidualne zajęcia zapisanych było 2 uczniów. Spotkania odbywały się
online. Odbyło się 6 spotkań. W listopadzie instruktorka rozpoczęła pracę.
● Nauka gry na dzwonkach -Na indywidualne zajęcia zapisanych było 3 uczniów. Spotkania odbywały się
online. Odbyło się 3 spotkania.
● Zajęcia logopedyczne -W spotkaniach udział biorą dzieci od 3 do 13 lat. Zapisanych 7 osób. W czasie
zamknięcia instytucji, z powodu epidemii, prowadzone były porady telefoniczne.
● Zajęcia rytmiczno-wokalne -Uczestnicy to dzieci z klas 0-3. W ciągu roku zapisanych było 20 osób.
Spotkania odbywały się raz w tygodniu. W czasie zamknięcia instytucji zajęcia online.
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● Zajęcia rytmiczno-wokalne -Uczestnicy to uczniowie z klas 4-6 . We wrześniu zapisanych zostało 6
osób. Spotkania odbywały się raz w tygodniu. Od październik zajęcia online.
● Kurs języka angielskiego- Na zajęcia w roku 2019/2020 zapisanych było 60 osób. Na zajęcia w roku
2020/2021 zapisano 47 osób. Od października spotkania odbywały się online raz w tygodniu (4 godziny).
Zajęcia prowadzone są dla czterech grup wiekowych:
- dzieci 4-6 lat
- uczniowie szkół podstawowych 7-9 lat
- uczniowie szkół podstawowych 10-13 lat
- osoby dorosłe
● Kurs języka niemieckiego - Na zajęcia zapisanych zostało 13 osób. Od października spotkania odbywały
się online raz w tygodniu.
Zajęcia prowadzone są dla uczniowie szkół podstawowych,
ponadpodstawowych i osób dorosłych
Ponadto w GOKICz prowadzone są zajęcia:
● Ognisko muzyczne (środy:13:00- 20:00),
● Gimnastyka artystyczna dla dzieci i młodzieży; zajęcia raz w tygodniu od stycznia do marca,
● Taniec nowoczesny/ wrzesień- październik/
● Balet /zajęcia raz w tygodniu,
● Aerobic dla dorosłych (wtorki i czwartki: 19:00 - 20:00),
● Zumba dla młodzieży i dorosłych (piątki: 18:00 - 19:00 ),
● Próby zespołu tanecznego.
WYSTAWY:
- wystawa pokonkursowa „Kartka bożonarodzeniowa”
- wystawa pokonkursowa „Moja rodzina jest eko – wiemy jak segregować śmieci”
- wystawa malarstwa Ewy Kosiby /wernisaż 11.02/
- wystawa fotografii Urszuli Czerwińskiej
- wystawa prac uczestników zajęć i warsztatów plastycznych z roku szkolnego 2019/2020
- wystawa pokonkursowa „Plakat promujący punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w Skołyszynie”
- wystawa pokonkursowa ”EKO-OZDOBA ŚWIĄTECZNA
Działalność kulturalna Bibliotek : Skołyszyn, Harklowa, Święcany
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Stan księgozbioru na 31grudnia 2020 r. wynosił 30 779 wol. na kwotę 426 226,46 zł, 77 audiobooków
na kwotę 1 430,93 zł oraz 4 czytniki książek na kwotę 1778,88 zł ( w tym : 1szt. inkBOOK Lumos - 399,00
zł i 3 szt. Kindle Paperwhite4 – 1379,88 zł).
W okresie sprawozdawczym zakupiono 1 052 woluminy na kwotę 25 728,17 zł, w darze otrzymano
441 woluminów na kwotę 1448,00 zł,ubytkowano 2 008 woluminy na kwotę 6 039,06 zł.
CZYTELNICTWO
Lp.

Biblioteka
Skołyszyn

Biblioteka
Harklowa

Biblioteka
Święcany

Ogółem :

Liczba zarejestrowanych
czytelników aktywnych

637

212

220

1 069

Liczba zarejestrowanych
czytelników ogółem
Liczba wypożyczeń
księgozbioru
Liczba odwiedzin w
wypożyczalni

679

220

263

1 162

12 676

5 407

5 085

23 168

6 294

2 315

1 737

10 346

176

146

57

379

1 201

1 278

1 076

3 555

139

71

10

220

634

290

285

1 209

Wyszczególnienie
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liczba wypożyczonych
czasopism
Liczba udostępnionego
księgozbioru w czytelni
Liczba udostępnionych
czasopism w czytelni
Liczba udzielonych
informacji

8.

Liczba odwiedzin
w czytelni

836

616

281

1 733

9.

Liczba odwiedzin Internet

146

32

7

185

10.

Liczba prenumerowanych
Czasopism

7

3

3

13

Biblioteka w Skołyszynie: W 2020 r. zakupiono z budżetu własnego 387 wol. na kwotę 9 538,03 zł,
z dotacji MKiDN zakupiono 135 wol. na kwotę 3 355,72 zł, w darze otrzymano : 52 wol. na kwotę 265,00
zł, przeprowadzono selekcje księgozbioru gdzie wykreślono z inwentarza jako zniszczone 285 wol. na
kwotę 301,51 zł. W dniach od 13 – 20 listopada 2020 r. przeprowadzono skontrum księgozbioru w
wyniku którego stwierdzono braki bezwzględne 373 wol. na kwotę 5 521,88 zł. Stan księgozbioru
biblioteki w Skołyszynie na dzień 31 XII2020 r. wynosi 12 508 wol. na kwotę 212 118,47 zł
W filii bibliotecznej w Harklowej: zakupiono :201 woluminy na kwotę 4 750,00 PLN ze środków
budżetowych, zakupiono :68 woluminy na kwotę 1675,00 PLN z dotacji MKiDzN, 30 woluminy
otrzymano w darze na kwotę 94,00 PLN, przeprowadzono selekcję księgozbioru i ubytkowano: 500
woluminów / jako zdezaktualizowane / na kwotę 71,20 PLN. Informacje o zbiorach: ogółem: 8475 wol.
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W filii bibliotecznej w Święcanach: zakupiono: 194 wol. na kwotę 4740,13 PLN ze środków budżetowych
zakupiono:67 wol. na kwotę 1669,29 PLN z dotacji MKiDN, w darze otrzymano 473 woluminów na kwotę
1303,00 PLN, przeprowadzono selekcję księgozbioru i ubytkowano: 850 woluminów na kwotę 670,49
PLN, w dniach 16-27.10.2020 r. przeprowadzono skontrum, w wyniku którego 47 wol. ubytkowano jako
braki bezwzględne na kwotę 131,86. Informacje o zbiorach: ogółem 9863 wol.
Formy działalności kulturalnej w Bibliotece w Skołyszynie oraz w Harklowej i Święcanach w 2020 roku

















Spotkania autorskie – 102 uczestników: Spotkanie autorskie z Ewą Nowak, spotkanie autorskie
z Joanną Jagieło, spotkanie autorskie online z Jakubem Skworz, warsztaty z ilustratorką Jolą
Richter-Magnuszewską.
Głośne czytanie i spotkania z książką- Skołyszyn - 6 spotkań - 91 osób, Harklowa - 6 spotkań - 46
osób, Święcany - 6 spotkań- 42 osoby.
Dyskusyjny Klub Książki- 1 spotkanie w Skołyszynie - 9 osób,
Lekcje biblioteczne- Skołyszyn - 6 lekcji - 89 osób, Harklowa - 5 lekcji - 51 dzieci, Święcany - 2
lekcje - 34 dzieci
Konkursy: Skołyszyn: konkurs plast. "Ulubione danie bohatera z Twojej ulubionej książki" - 33
osoby, Konkurs "Moja rodzina jak z bajki" - 39 uczestników, Harklowa: fotograficzny "Czytam
sobie o zwierzętach, dla zwierząt, ze zwierzętami" -11 osób, Święcany: Konkurs walentynkowy
(SP Święcany) - 40 osób
Gry i zabawy -Skołyszyn: gry i zabawy na podłodze interaktywnej - 18 spotkań - 217 osób oraz
gry terenowe i inne zabawy - 4 spotkania - 63 osób, Harklowa: 1 spotkanie - 5 osób, Święcany:
3spotkanie - 2 osoby
Zajęcia plastyczne: Skołyszyn: 17 spotkań - 128 osób, Harklowa: 23 spotkania - 115 osób,
Święcany: 12 spotkań - 28 osób
Zajęcia plastyczne przygotowane przez bibliotekarki na wakacyjne pikniki - ok. 400 uczestników.
Spotkania on-line: Skołyszyn - przygotowano 19 prezentacji/spotkań, Harklowa - przygotowano
6 prezentacji i 3 spotkania, Święcany - przygotowano 15 prezentacji, gier, krzyżówek i zajęć
plastycznych
Akcje czytelnicze: GOKICZAKI 3 - Skołyszyn (27 osób) Harklowa (17 osób) Święcany (19 osób),
Skołyszyn: " Zostań Ambasadorem Głośnego Czytania w Gminie Skolyszyn" w ramach XIX OTCD
- spotkania on-line z 22 ambasadorami oraz akcja z okazji walentynek (ukryte serduszka w
książkach) - 22 uczestników, Noc Bibliotek/ zajęcia dla dorosłych/ - 15 osób, Święcany: "Randka
w Ciemno z Książką" (akcja z okazji walentynek) - 56 uczestników, oraz głosowanie na ulubioną
parę zakochanych w literaturze /50 glosujących/, Akcja #Wakacjezbiblioteką (zdjęcia z książką)
- 9 osób, akcja "Przygarnij książkę na święta" - 11 osób
Inne : Szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu jasielskiego on-line - 20 osób, Skołyszyn: pogadanka
z policjantem - 46 osób, Święcany: Dzień Kobiet w bibliotece (spotkanie z kosmetyczką
Magdaleną Solecką) -12 osób, Harklowa: Ognisko na pożegnanie wakacji: 6 osób

Ogółem w 97 spotkaniach promujących biblioteki i czytelnictwo uczestniczyło 912 osób. Dodatkowo
przygotowano 27 prezentacji on-line.
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3. Kultura fizyczna i rekreacja
Na zadania w zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje dla LKS Skołyszyn i LKS Święcany,
z tego:
LKS Skołyszyn – na tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków, uczestniczenie
w imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy, stałe podnoszenie poziomu sportowego,
zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi w 2020 roku,
LKS „STANDART” Święcany – na tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy i poza nią, rozwój dyscyplin
sportowych i stałe podnoszenie poziomu sportowego, współpraca z władzami oświatowymi i szkołami
działającymi na terenie gminy i poza nią, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi
w 2020 roku.

4. Ochrona zdrowia
Podmioty lecznicze-Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej jednostka samorządu
terytorialnego może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy. Władze Gminy ustanowiły taki podmiot w
formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie (SP ZOZ Skołyszyn).
Podmiot działa w oparciu o podstawy prawne:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
3) Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/242/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. nadano Statut
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie, w którym
określono zadania i zakres jego świadczeń. W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie (SP ZOZ Skołyszyn) wchodzą: Gminny Ośrodek w
Skołyszynie, Wiejski Ośrodek w Harklowej, Wiejski Ośrodek w Święcanach, Punkt lekarski w
Bączalu Dolnym.
Organami Zakładu są: Kierownik i Rada Społeczna. W 2020 roku stanowisko Kierownika pełnił Stanisław
Szurek. Przy ZOZ działa Rada Społeczna SP ZOZ powołana Zarządzeniem Nr VII/48/19 Wójta Gminy
Skołyszyn składała się z następujących osób: Przewodniczący – Bogusław Kręcisz, Członkowie: Bogusław
Ciołkosz- Przedstawiciel Wojewody, Małgorzata Dyda, Zdzisław Dąbrowski, Dariusz Łyszczarz, Janusz
Łyszczarz, Władysław Trzeciak.
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5. Pomoc społeczna
5.1. Realizacja zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej. Podstawą działania są przede wszystkim: ustawa o pomocy społecznej,
ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawa
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, ustawa o dodatkach mieszkaniowych, ustawa o Karcie Dużej Rodziny, ustawa
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o dodatkach
mieszkaniowych, Uchwałę Nr XII/65/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie
wyznaczenia jednostki organizacyjnej do wykonywania na terenie Gminy Skołyszyn zadań w zakresie
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie . Realizowany był również program zgodnie Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z
dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz Uchwałą Rady Gminy Skołyszyn
Nr XXI/177/05 z dnia 21
marca 2005 r. w sprawie zasad wykonywania zadań własnych Gminy Skołyszyn z zakresu pomocy
społecznej oraz Uchwałą Rady Gminy Skołyszyn Nr III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Od miesiąca
kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie realizuje również ustawę z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci .
Zasiłki okresowe
Pomoc w formie zasiłków okresowych otrzymało 145 rodzin, wypłacono 1 064 świadczenia na ogólną
kwotę 410 058,15 zł. Wydatki na zasiłki okresowe są wysokie i wynikają z dużego zapotrzebowania na
ten rodzaj pomocy. Na wypłatę świadczeń Ośrodek otrzymał w okresie sprawozdawczym dotację
z budżetu państwa pokrywającą całość potrzeb.
Zasiłki celowe
Wydatki wynoszą 171 133,17 zł i dotyczą pomocy w formie zasiłków pieniężnych i świadczeń w naturze
w postaci opału na zimę (węgiel). Finansowane są w całości z budżetu Gminy. W 2020 roku udzielono
pomocy 204 osobom w formie jednorazowych zasiłków celowych na kwotę 94 703,19 zł (wypłacono 506
świadczeń). Opłacono pobyt 3 osób w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Dębicy, na łączną kwotę
15 177,41 zł. Dzienny koszt pobytu osoby w schronisku to kwota 40,00 zł. Pomoc finansową z powodu
zdarzenia losowego otrzymało 27 rodzin na ogólną kwotę 24 290,00 zł. W tym 1 rodzina na kwotę 6
000 zł z powodu pożaru budynku mieszkalnego, 1 rodzina z powodu pożaru budynku gospodarczego
3 000 zł, 25 rodzin na ogólną kwotę pomocy 15 290,00zł z powodu strat w gospodarstwie domowym
w wyniku ulewnych deszczy, które miały miejsce w czerwcu 2020 roku. W okresie sprawozdawczym
pokryty zastał koszt sprawienia pogrzebu dla 2 osób na łączną kwotę 6 430,00 zł. Pomoc rzeczową
w postaci węgla otrzymało 91 osób (92 świadczenia) - ogółem 44,25 tony - na łączną kwotę
30 532,57zł.
Dodatki mieszkaniowe
Wydatki dotyczą dodatków mieszkaniowych i energetycznych, od 2017 roku przyznawanych i
wypłacanych przez GOPS Skołyszyn. Dodatki energetyczne finansowane są w całości z dotacji budżetu
państwa jako zadania zlecone. Wypłata w 2020 roku w ramach dodatków energetycznych - otrzymało
2 rodziny, wypłacono 23 świadczenia oraz dodatki mieszkaniowe- 2 rodziny, wypłacono 23 świadczenia.
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Zasiłki stałe
Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty zasiłków stałych, przysługujących osobie niezdolnej do pracy
z powodu wieku lub posiadającej orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli dochód nie
przekracza kryterium dochodowego. Wysokość zasiłku uzależniona jest o dochodów rodziny.
Maksymalna wysokość świadczenia to 645,00zł. Przyznawanie i wypłata zasiłków stałych jest zadaniem
własnym, na które w 2020 roku otrzymano dotację, pozwalająca pokryć cały koszt zadania. Z pomocy
w postaci zasiłku stałego korzystało w okresie sprawozdawczym 70 osób, wypłacono 704 świadczenia.
Zasiłki okresowe
Zasiłek okresowy to świadczenie, które przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i
przeznaczone jest dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium,
przysługujący ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość
utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Okres,
na jaki jest przyznany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności
sprawy. Zasiłek okresowy nie może być jednak niższy niż 50% różnicy między kryterium dochodowym
osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby oraz między kryterium dochodowym rodziny a
jej dochodem.
Pomoc w formie zasiłków okresowych otrzymało 145 rodzin, wypłacono 1 064 świadczenia na ogólną
kwotę 410 058,15 zł. Wydatki na zasiłki okresowe są wysokie i wynikają z dużego zapotrzebowania na
ten rodzaj pomocy. Na wypłatę świadczeń Ośrodek otrzymał w okresie sprawozdawczym dotację
z budżetu państwa pokrywającą całość potrzeb.
Zasiłki celowe
Zasiłek celowy to świadczenie przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na
zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów
zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Wydatki wynoszą 171 133,17 zł i dotyczą pomocy w formie zasiłków pieniężnych i świadczeń w naturze
w postaci opału na zimę (węgiel). Finansowane są w całości z budżetu Gminy. W 2020 roku udzielono
pomocy 204 osobom w formie jednorazowych zasiłków celowych na kwotę 94 703,19 zł (wypłacono 506
świadczeń). Opłacono pobyt 3 osób w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Dębicy, na łączną kwotę
15 177,41 zł. Dzienny koszt pobytu osoby w schronisku to kwota 40,00 zł. Pomoc finansową z powodu
zdarzenia losowego otrzymało 27 rodzin na ogólną kwotę 24 290,00 zł. W tym 1 rodzina na kwotę 6
000 zł z powodu pożaru budynku mieszkalnego, 1 rodzina z powodu pożaru budynku gospodarczego
3 000 zł, 25 rodzin na ogólną kwotę pomocy 15 290,00zł z powodu strat w gospodarstwie domowym
w wyniku ulewnych deszczy, które miały miejsce w czerwcu 2020 roku. W okresie sprawozdawczym
pokryty zastał koszt sprawienia pogrzebu dla 2 osób na łączną kwotę 6 430,00 zł. Pomoc rzeczową
w postaci węgla otrzymało 91 osób (92 świadczenia) - ogółem 44,25 tony - na łączną kwotę
30 532,57zł.
Usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a
jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych
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osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy
zapewnić.
Decyzje administracyjne dotyczące świadczenia usług opiekuńczych wydawane są przez kierownika
GOPS, natomiast wydatki dotyczące realizacji pokrywane są bezpośrednio z budżetu Gminy. Usługi
realizowane są przez Stowarzyszenie „Niebieski Parasol” z siedzibą w Jaśle, na podstawie zawieranej
umowy. Koszt jednej godziny usług w 2020 r. wynosił 30,00 złote usługi opiekuńcze własne oraz
specjalistyczne. W 2020 roku opłacono 7 201 godzin usług opiekuńczych na ogólną kwotę 216 030 zł,
w tym: usługi opiekuńcze własne finansowane z budżetu Gminy 20 osób.
Usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z dotacji jako zadania zlecone
nie było realizowane.
Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
Do pomocy kwalifikowały się osoby, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i trudna sytuacja życiowa wynikała z jednej z
okoliczności wymienionych w art. 7 ww. ustawy. Zgodnie z programem pomocy udzielano:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko wyrażało chęć zjedzenia posiłku,
odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informował ośrodek pomocy społecznej o potrzebie
udzielenia pomocy w formie posiłku, przy czym liczba dzieci i uczniów nie mogła przekroczyć 20% liczby
uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu
kalendarzowym. Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęte zostały dzieci w szkołach,
w formie opłacanych posiłków, a także osoby wymagające pomocy w zakresie dożywiania, którym
przyznawane są zasiłki celowe na zakup żywności. Realizacja wypłat zasiłków na zakup żywności
rozpoczęła się w II. kwartale 2020 r. po otrzymaniu pierwszej transzy dotacji, zgodnie z Programem oraz
zawartą w dniu 18 marca 2020r. Umową pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Wójtem Gminy
Skołyszyn. Dożywianie pokrywane było z budżetu Gminy w wysokości 31% kosztów realizacji zadania
oraz z budżetu Wojewody w wys. 69 % kosztów. Sfinansowano w 2020 roku - posiłki dla 75 dzieci w
szkołach oraz 1 osoby dorosłej (opłacono 3 768 posiłków), zasiłki celowe na zakup żywności pomocą
objęto 222 rodziny(538 osób), wypłacono 1 724 świadczenia, dowóz posiłków do S.P. w Jabłonicy i
Przysiekach.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki w tym rozdziale w całości finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone i dotyczą
wypłaty zasiłków celowych dla rodzin i osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych na
terenie naszej Gminy, w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, tj. ulewnych deszczy,
które miały miejsce końcem czerwca 2020 roku.
Otrzymano dotację na wypłatę świadczeń do wysokości potrzeb. Udzielanie pomocy finansowej
rozpoczęło się 1 lipca 2020 r. Pomocy poszkodowanym udzielano w 2 formach:
-Zasiłki do 6 000 zł na kwotę 144 120,00 zł - 61 świadczeń dla 49 rodzin
-Zasiłki do 20 000 zł na kwotę 144 450,00 zł – 35 świadczeń dla 18 rodzin
- zasiłek celowy w wys. do 6 000 zł- otrzymały osoby lub rodziny, których mieszkania i jego wyposażenie
uległo zniszczeniu czy uszkodzeniu wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne
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deszcze). Wysokość zasiłku była uzależniona od wielkości strat. Zasiłek stanowił doraźną pomoc na
odtwarzanie gospodarstwa domowego dla rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w której
nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.
- zasiłek celowy w wys. do 20 000 zł – przyznawany na remont budynku/lokalu mieszkalnego, w
przypadku gdy rodzina poniosła większe straty niż 6 000 zł. Straty szacowała komisja powołana przez
Wójta Gminy. Realizacja wypłat zasiłków w wysokości do 20.000 zł przebiegała w dwóch transzach.
Wypłata drugiej transzy następowała po udokumentowaniu zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania
pierwszej transzy.
Program Wieloletni „Senior +”
Realizacja programu to nowe zadanie realizowane przez GOPS od 2020 r. w ramach Programu
Wieloletniego „Senior+”oraz umowy zawartej w dniu 15 maja 2020 r. pomiędzy Wojewodą
Podkarpackim a Gminą Skołyszyn w sprawie udzielenia wsparcia finansowego. Realizacja programu
Senior+ polega na prowadzeniu klubu seniora dla 15 uczestników. Do realizacji programu zatrudniony
został koordynator (1/5 et.), opiekun (1/2 et.) sprzątaczka (1/6 et.). Seniorzy spotykają się 3 razy w
tygodniu. Dotacja na utrzymanie klubu stanowiła 40 % kosztów i wynosiła 200 zł na 1 uczestnika
miesięcznie. Dotacja była pomniejszana za czas nieobecności uczestników oraz zamknięcia Klubu w
czasie pandemii. Koszt Gminy to 60%, tj. 300 zł na 1 uczestnika miesięcznie.
Prace społecznie użyteczne
Prace społecznie użyteczne w roku sprawozdawczym ze względu na pandemię COVID-19 nie były
realizowane. Do wykonywania prac społecznie użytecznych typowane są osoby bezrobotne bez prawa
do zasiłku, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Jest to forma aktywizacji, zakładająca
zapobieganie procesowi samoutrwalania się bezrobocia, spowodowanego wydłużającym się okresem
bezczynności zawodowej.
Karta Dużej Rodziny
Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Zadanie to od 2017 roku
realizowane jest przez GOPS Skołyszyn, a finansowane w całości z dotacji budżetu państwa jako zadanie
zlecone. KDR to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trójką dzieci do
ukończenia 18-go (lub jeśli się uczy do 25-go) roku życia. Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany
dotyczące KDR, gdzie Karta przysługuje również rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Posiadanie
Karty (w formie tradycyjnej i od 2018 r. mobilnej) ułatwia dużym rodzinom dostęp do tańszych zakupów
i usług obniżając koszty codziennego życia.W okresie sprawozdawczym przyznano Karty Dużej Rodziny
dla 17 nowych rodzin, 10 przedłużeń dla osób, które już były posiadaczami Karty, 1 Kartę dla nowego
członka rodziny, przyznano 20 szt. dodatkowej formy Karty (karta elektroniczna). Przyznano także 46
Kart dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców. Przysługujące koszty obsługi w wysokości 550,72
zł przeznaczono na zakup druków i materiałów biurowych.
Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej działa dla dobra dzieci, które potrzebują
szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych i dla dobra rodziny określając zasady i formy wsparcia
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Asystent rodziny- Wydatki w tym zakresie związane są z realizacją zadania wynikającego z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2012 r. jako
zadanie własne Gminy.Zadanie to dotyczy zatrudnienia asystentów rodziny, jako efekt tworzenia
nowych rozwiązań w zakresie polityki rodzinnej państwa. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez
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rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci.
Głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwienie jak
najszybszego powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców. W ciągu roku opieką
asystenta objętych było 12 rodzin, a w nich 30 dzieci.Zadanie finansowane było z budżetu Gminy. Z
budżetu państwa otrzymano dofinansowanie w kwocie 1700,00zł, w ramach „Programu asystent
rodziny na rok 2020”, w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia za pracę wykonywaną w
pierwszej fazie pandemii Covid-19.
Rodziny zastępcze- Wydatki dotyczą opłat za pobyt 9 dzieci z terenu naszej Gminy w rodzinach
zastępczych i finansowane są ze środków budżetu Gminy jako zadanie własne. Ustawa z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek pokrywania części
wydatków dotyczących opieki i wychowania dziecka w ramach pieczy zastępczej, w wysokości;
w pierwszym roku umieszczenia dziecka - 10% wydatków, w drugim 30% i w następnych 50% - na
podstawie umów zawieranych pomiędzy Zarządem Powiatu a Wójtem Gminy. W 2020 roku z budżetu
Gminy pokrywany był pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych, w wysokości 50% kosztów.
Działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowane są w szczególności w ramach
pracy Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. Podejmowanie interwencji wobec rodziny
dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieska Karta”. Wszczęcie procedury
następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych
czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny, a
także w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem
przemocy w rodzinie.
Inne rodzaje pomocy i świadczeń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie, jako zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej, realizuje m.in. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia
wychowawcze, świadczenie „Dobry start” oraz pomoc materialną o charakterze socjalnym. Zadania te
realizowane są w dziale Świadczeń Rodzinnych. Na mocy Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych realizowane są:
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka („becikowe”),
3. świadczenie rodzicielskie,
4. świadczenia opiekuńcze (związane z niepełnosprawnością występującą w rodzinie):
a) zasiłek pielęgnacyjny,
b) świadczenie pielęgnacyjne,
c) specjalny zasiłek opiekuńczy.
5.2. Realizacja zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla osób
z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle psychicznie chorych (typ A), z niepełnosprawnością
intelektualną (typ B) oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C) zwanych „uczestnikami”, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności
adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu
zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
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Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach korzystają osoby na podstawie decyzji
wydanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie.
Działalność Domu w roku 2020 opierała się na: Programie działalności Domu dla Typu A, B i C oraz
Planie pracy na rok 2020. Dokumenty te zostały uzgodnione z Wojewodą Podkarpackim (Wydziałem
Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie) oraz zatwierdzone przez
Wójta Gminy Skołyszyn.
Liczba uczestników:
Liczba uczestników na dzień 31.12.2019 r. – 39 osób
Przybyło w roku 2020 – 0 osób
Ubyło w roku 2020 – 0 osób
Liczba uczestników na dzień 31.12.2020 r. – 39 osób
Rzeczywista liczba uczestników w roku 2020 – 39 osób
Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie ŚDS- Wydatki w rozdziale 85203 finansowane są ze
środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazywanych przez Wojewodę
Podkarpackiego. W roku 2020 dotacja otrzymana na bieżącą działalność ŚDS w Przysiekach wynosiła
792 620,10 zł. W roku 2020 otrzymano dotację na zabezpieczenie zwiększonych potrzeb opiekuńczych
uczestników ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną w związku z realizacją programu
„Za życiem” w łącznej kwocie 56 781 zł. W miesiącach od stycznia do grudnia zwiększenie dotacji
przysługiwało na 9 uczestników. Środki te zostały wykorzystane na:
 dofinansowanie zatrudnienia pracownika – terapeuty,
 dofinansowanie zatrudnienia fizjoterapeuty na umowę zlecenie ,
 dofinansowanie zatrudnienia psychologa na umowę o pracę (1/4 etatu)
Efekty prowadzonej działalności:
W czasie prowadzonych zajęć z uczestnikami zaobserwować można następujące efekty:

Stopniowa adaptacja do nowej sytuacji i grupy uczestników, nawiązywanie kontaktów
koleżeńskich, utrzymywanie relacji towarzyskich,

Podejmowanie ról w społeczności np. w Samorządzie Domu, powrót/podjęcie ról społecznych
(rodzina, nauka, praca), ćwiczenie i wzrost kompetencji społecznych, poprawa relacji rodzinnych,
poprawa funkcjonowania w rodzinie.

Włączenie się w proces leczenia psychiatrycznego – wizyty u lekarza, zażywanie leków,
podtrzymywanie leczenia psychiatrycznego,

Umiejętność reagowania w przypadku nawrotów choroby, wydłużone okresy remisji,
zaangażowanie w farmakoterapię,

Motywacja do terapii, wykorzystanie własnych umiejętności, stopniowe nabywanie nowych
umiejętności, celowa aktywność,

Radzenie sobie w codziennych sytuacjach życiowych,

Umiejętność korzystania ze wsparcia terapeutycznego i wsparcia innych uczestników,

Integracja ze zdrową częścią społeczeństwa.
Informacje o realizowanych zadaniach w 2020 roku-

Realizacja indywidualnego planu wspierająco – aktywizującego: Typ A (dla uczestników
cierpiących na zaburzenia psychiczne), Typ B (niepełnosprawnych intelektualnie) oraz Typ C
(wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych), dostosowanego do potrzeb
i możliwości psychofizycznych uczestnika, opracowanego przez zespół wspierająco-aktywizujący,
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dotyczącego takich sfer życia jak: funkcjonowanie w życiu codziennym, funkcjonowanie społeczne,
spędzanie wolnego czasu, samodzielność w zakresie korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
kondycja fizyczna, kondycja psychiczna odbywała się w 2020 r. poprzez następujące formy:
1.TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI:
 TRENING FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU:
 Trening umiejętności praktycznych, w ramach którego: kształtowano umiejętności samodzielnego
wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego: dbania o estetyczny wygląd, higienę
osobistą i otoczenia, nabywano umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem
gospodarstwa domowego oraz narzędziami kuchennymi, przygotowywania prostych posiłków,
wykonywania drobnych napraw domowych, racjonalnego gospodarowania pieniędzmi.
 Trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny w ramach którego: wyrabiano nawyk dbania o
wygląd zewnętrzny, kształtowano umiejętności dbania o higienę osobistą, o czystość i estetykę
ubrań, czystość i higienę otoczenia, rozbudzano zainteresowanie stanem własnego zdrowia
(fizycznego i psychicznego), motywowano do prowadzenia zdrowego trybu życia, poznawania
czynników pozytywnych i negatywnych, wpływających na zdrowie i rozwój człowieka, motywowano
do aktywności fizycznej, rozwijano umiejętności dbania o wygląd zewnętrzny, czystość i estetykę
ubrań, dobór stroju adekwatnie do pogody, pory roku i sytuacji.
 Trening kulinarny, w ramach którego: rozwijano umiejętności współdziałania i współpracy w grupie,
wdrażano do czynności towarzyszących przygotowywaniu posiłków, nabywano umiejętności
posługiwania się sprzętem kuchennym oraz urządzeniami gospodarstwa domowego, samodzielnego
przygotowywania posiłków, ciast
i deserów, nakrywania i dekoracji stołu, kulturalnego
zachowania się przy stole, kształtowano umiejętności dbania o ład i porządek otoczenia, poznawali
zasady racjonalnego odżywiania, prawidłowego przechowywania żywności, planowania posiłków,
uczestniczyli w treningu budżetowym, robili zakupy, uczyli się odpowiedniego zachowania w
miejscach publicznych. Uczestnicy wraz z terapeutą zajęciowym w ramach zajęć w pracowni
kulinarnej przygotowywali jeden gorący posiłek dziennie dla wszystkich uczestników Domu. Trening
kulinarny prowadzony był od stycznia do 11 marca. Po wznowieniu działalności ŚDS w Przysiekach
od dnia 25.05.2020 r., zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz
Wojewody Podkarpackiego, trening kulinarny został zawieszony. Przez dwa tygodnie tj. od
01.06.2020 r. do 12.06.2020 r. uczestnicy mieli zapewniony gorący posiłek w ciągu dnia poprzez
zakup cateringu, natomiast od 15.06.2020r. terapeuta zajęciowy samodzielnie przygotowywał
gorący posiłek dla wszystkich uczestników.
 Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi – w ramach, którego uczono się: orientacji
we własnych dochodach i wydatkach, planowania wydatków na cały miesiąc, orientacji w cenach,
sposobów gospodarowania pieniędzmi, planowania i zakupów.
W czasie zajęć treningów funkcjonowania w codziennym życiu oprócz zdobywania i utrwalania przez
uczestników praktycznych umiejętności terapeuci pracowali nad: budowaniem poczucia
bezpieczeństwa oraz spójności grupy, wyrabianiem umiejętność współdziałania z innymi, poprawnej
komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji i uczuć, rozwiązywania
konfliktów, ćwiczono zachowania asertywne.
 TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW-Trening
umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów był realizowany w formie Treningu
umiejętności społecznych metodą SSTS, w ramach którego dokonywana była diagnoza poziomu
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umiejętności społecznych osób z doświadczeniem choroby psychicznej, realizowana była tematyka
z zakresu podstawowych umiejętności społecznych, w tym umiejętności prowadzenia rozmowy,
wyrażania pozytywnych i negatywnych emocji, rozwiązywania konfliktów oraz asertywności.
Ponadto pracowano nad zwiększaniem poczucia własnej wartości uczestników oraz nad
kształtowaniem pozytywnych relacji uczestników z osobami bliskimi, sąsiadami i z innymi osobami.
Zajęcia odbywały się w formie grupowej. Podstawową metodą pracy z uczestnikami było
modelowanie trenowanych umiejętności, odgrywanie scenek przez wszystkich uczestników
biorących udział w zajęciach oraz analiza i dyskusja w grupie.
 TRENING SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO- W czasie tych zajęć pracowano nad: poszukiwaniem i
rozbudzaniem zainteresowań:
literaturą, czasopismami, filmem, rozwijaniem istniejących
zainteresowań i hobby, umiejętności korzystania z takich form spędzania czasu wolnego jak:
turystyka, rekreacja, poznawaniem dziedzictwa kulturowego. Uczono się prawidłowego zachowania
w miejscach publicznych. Motywowano do poszukiwania form aktywnego spędzania wolnego czasu
w środowisku lokalnym. Nabywano umiejętności odpoczywania, relaksowania się oraz
konstruktywnego zagospodarowania godzin popołudniowych i weekendów, adekwatnie do
aktualnej
sytuacji
epidemicznej.
W ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego prowadzone były również:
zajęcia teatralne i muzykoterapia – w czasie których: pobudzano do aktywności twórczej,
poznawano i rozwijano własne możliwości, wzmacniano poczucie własnej wartości, rozwijano
umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, ćwiczono mimikę, ekspresję i plastykę ciała,
pracowano nad pokonywaniem nieśmiałości, rozwijano umiejętności współdziałania i współpracy w
grupie, uczono szacunku dla wspólnej pracy w grupie, kształtowano umiejętności wyrażania uczuć i
emocji, rozwijano koncentrację i wyobraźnię, poszerzano zainteresowania muzyczne, pracowano
nad ujawnianiem i odreagowywaniem zablokowanych emocji i napięć za pomocą muzyki,
poznawano wspomagane muzyką formy rekreacji, zarówno aktywności, jak i relaksu. W czasie tych
zajęć uczestnicy przygotowywali przedstawienia, montaże słowno-muzyczne, mini koncerty oraz
przygotowywali swoje wystąpienia na różne konkursy i przeglądy.
 TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH- W czasie tych zajęć kształtowano motywację do
akceptowanych przez otoczenie zachowań; wyrabiano nawyki celowej aktywności, prowadzono
trening w sposobie życia zbliżonym do zwyczajowych norm. Obejmował on zdobywanie umiejętności
ze sfer życia potrzebnych do możliwie samodzielnego funkcjonowania uczestników zajęć w życiu
codziennym (w ramach zagadnień treningu kulinarnego, umiejętności praktycznych, nauki higieny i
dbałości o wygląd zewnętrzny). Trening ten miał określony, powtarzalny schemat. Stosowano
systematycznie następujące techniki: odgrywanie ról, udzielanie pozytywnych wzmocnień,
przydzielanie zadań domowych.
2. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE- Zajęcia prowadzone przez psychologa obejmowały: indywidualne
rozmowy wspierające, zajęcia indywidualne: rozwijające percepcję wzrokową, zajęcia relaksujące,
motywujące do leczenia. Ponadto psycholog przeprowadzał diagnozę możliwości, deficytów i trudności
w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym uczestników zajęć, w tym bieżącą diagnozę
stanu psychicznego podopiecznych ŚDS, przeprowadzał badania psychologiczne, testy, opracowywał
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opinie psychologiczne, uczestniczył w tworzeniu indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących
oraz ocenach postępów uczestników.
3. PRACA SOCJALNA- Pracownik socjalny w ramach prowadzonych konsultacji udzielał informacji,
wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych uczestników, wspierał uczestników
będących w trudnej sytuacji życiowej w uzyskaniu różnych form pomocy z właściwych instytucji,
prowadził poradnictwo (socjalne, prawne) oraz wspierał uczestników w zakresie konsultacji lekarskich
oraz dostępie do świadczeń zdrowotnych.
4. FIZJOTERAPIA- Zajęcia z fizjoterapeutą odbywały się w ramach zajęć indywidualnych i grupowych, w
trakcie których dokonywana była ocena stanu fizycznego uczestników, prowadzona była terapia ruchowa,
ćwiczenia ogólnousprawniające, wykonywane były zabiegi fizjoterapeutyczne (na zlecenie lekarza),
prowadzono doradztwo oraz działania profilaktyczne. W czasie zawieszenia działalności (w terminie od
12.03.2020 r. do 24.05.2020 r.) fizjoterapeuta kontaktował się z uczestnikami telefonicznie, udzielał
wsparcia, motywował do aktywności fizycznej, udostępniał zadania i ćwiczenia w utworzonej dla
uczestników grupie.
5. POMOC W ZAŁATWIANIU SPRAW URZĘDOWYCH- Wsparcie w tym zakresie polegało na informowaniu
uczestników i ich rodzin o posiadanych uprawnieniach i możliwościach, motywowaniu do podejmowania
działania, poradnictwie. Udzielano uczestnikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego
w sferze rodzinnej, bytowej, mieszkaniowej i zdrowotnej.
4. POMOC W DOSTĘPIE DO NIEZBĘDNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH- Uczestnicy uzyskiwali pomoc w
dostępie do świadczeń zdrowotnych w formie rejestracji do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz
specjalistów. Osoby, które tego wymagały były dowożone na konsultacje lekarskie, badania, iniekcje
autobusem ŚDS. Pracownicy Domu udzielali niezbędnych informacji dotyczących możliwości korzystania
ze świadczeń zdrowotnych, a jeżeli istniała potrzeba towarzyszyli uczestnikom w czasie konsultacji
lekarskich.
5. NIEZBĘDNA OPIEKA- Pracownicy zapewniali niezbędną opiekę w czasie dowożenia na zajęcia i w czasie
odwożenia do miejsca zamieszkania, w czasie pobytu w ŚDS oraz w czasie wyjazdów organizowanych
przez placówkę.
6. TERAPIA RUCHOWA, w tym: zajęcia sportowe, turystyka, rekreacja- Terapia ruchowa – w ramach tych
zajęć pracowano nad: podniesieniem ogólnej sprawności i wydolności organizmu, poprawą pracy
narządów wewnętrznych, wzmacnianiem układu mięśniowego, kształtowaniem prawidłowej koordynacji
ruchowej, zrozumieniem potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną,
kształtowaniem nawyku przebywania i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, wdrażaniem do
odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny, wytwarzaniem umiejętności panowania nad
swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa, kształtowaniem umiejętności
działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących. Wyjazdy turystyczne i rekreacyjne oraz
imprezy i spotkania integracyjne odbywały się w miarę możliwości finansowych oraz adekwatnie do
aktualnej sytuacji epidemicznej: Styczeń: Szkolenie „Pierwsza Pomoc” dla uczestników ŚDS, Wyjazd grupy
uczestników na „Jasełka” do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaśle, Zabawa choinkowa dla uczestników
naszego Domu (zabawy, słodki poczęstunek), Luty: Wyjazd grupy uczestników na Lekcję Muzealną nt.
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„Ginące zawody” do Muzeum Regionalnego w Jaśle, Obchody „Tłustego czwartku” połączone z
obchodami „Walentynek” impreza zorganizowana dla uczestników naszego Domu (zabawy, konkursy,
słodki poczęstunek), Marzec: Obchody „Dnia Kobiet i Mężczyzn” impreza zorganizowana dla uczestników
naszego Domu (zabawy, konkursy, słodki poczęstunek), Wrzesień: Udział w specjalnej X edycji Konkursu
fotograficznego pod hasłem „Niezależnie w jakim świecie żyjemy, ważne jaki świat żyje w nas”
zorganizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bobowej, Filii Dziennego Ośrodka Wsparcia
w Gorlicach, Październik: Udział w VIII Małopolskim Przeglądzie Poezji Śpiewanej i Piosenki o Nadziei dla
Środowiskowych Domów Samopomocy – „Nadzieja sztuką życia”, Udział w VIII Edycji Konkursu „Inny
wymiar recyklingu z jesiennym akcentem – Świat recyklingu w dobie pandemii” organizowanym przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie, Grudzień: Udział w Przeglądzie Twórczości
Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego w Tarnobrzegu –
„Sztuka integracji w izolacji”, Mikołajki dla uczestników – przygotowanie paczek – prezentów dla
uczestników, słodki poczęstunek, Udział w XII Konkursie Fotograficznym Środowiskowych Domów
Samopomocy Województwa Podkarpackiego, pod hasłem „Tęsknie…”, Obchody - 15 lecia działalności
ŚDS w Przysiekach (pizza, słodki poczęstunek), Zorganizowanie „Spotkania Wigilijnego” dla uczestników
i pracowników ŚDS w Przysiekach.
7. INNE FORMY POSTĘPOWANIA – w tym przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
lub podjęcia zatrudnienia.
Terapia zajęciowa:






Pracownia plastyczna - w ramach, której uczestnicy wykonywali technikami plastycznymi,
wykorzystując różne materiały, prace artystyczne oraz użytkowe, którymi ozdabiali pomieszczenia
budynku, gazetki ścienne odpowiednio do świąt i różnych okoliczności. W pracowni plastycznej
uczestnicy odkrywają swoje zdolności i umiejętności. Uczą się współpracy z terapeutą i grupą,
wytrwałości, wrażliwości na potrzeby estetyczne, rozwijają zdolności manualne, ćwiczą myślenie,
spostrzeganie, koncentrację uwagi, funkcji poznawczych, zapoznają się z urządzeniami i materiałami
będącymi na wyposażeniu pracowni.
Pracownia rękodzieła - zajęcia prowadzone są w dwóch pracowniach w ramach których uczestnicy
zapoznawali się ze sprzętem, który się tam znajduje, wykonywali różnymi technikami prace
artystyczne oraz użytkowe na potrzeby Domu, między innymi: prace ze sznurka, drewna, tektury,
gipsu, gliny, szkła, innych naturalnych materiałów, poznawali również różne techniki robótek
ręcznych, szycie na maszynie, szycie ręczne, szydełkowanie, haftowanie. Wykonywali dekoracje
wykorzystywane w czasie przedstawień teatralnych w Domu i poza nim. W czasie zajęć uczyli się
również
współdziałania i współpracy oraz prawidłowej komunikacji w grupie, ćwiczyli
systematyczność, konsekwencję i wytrwałość w działaniu, kształtowali umiejętności planowania i
organizacji pracy, uczyli się konstruktywnego wykorzystywania czasu oraz nabywali umiejętności
przydatne w codziennym życiu.
Pracownia edukacyjna - w ramach tej pracowni prowadzone były zajęcia terapii pedagogicznej,
podczas której uczestnicy rozwijali umiejętności współdziałania i współpracy w grupie, umiejętności
komunikacyjne, wzmacniali poczucie własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, wyrabiali i
rozwijali motywację, nabywali umiejętności rozpoznawania, nazywania, wyrażania uczuć i emocji,
usprawniali percepcję wzrokową, analizę i syntezę wzrokową, wyrabiali i rozwijali koncentrację
uwagi, kształcili wyobraźnię, usprawniali grafomotorykę, rozwijali orientację w czasie i przestrzeni,
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nabywali umiejętności posługiwania się pieniędzmi oraz kształtowali nawyk systematycznego dbania
o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny.
Pracownia komputerowo – muzyczna - w ramach której uczestnicy uczyli się podstawowych zasad
posługiwania się komputerem i technologią informacyjną oraz zdobywali i rozwijali zainteresowania
muzyczne, teatralne. Podczas zajęć realizowane były m.in. następujące tematy: nauka pracy w
edytorze tekstowym i graficznym, nauka pracy w wybranych programach komputerowych, nauka
bezpiecznego korzystania z Internetu, nauka śpiewu solowego i grupowego, ćwiczenia dykcji, praca
nad emisją głosu, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne. Podczas zajęć uczestnicy przygotowywali
przedstawienia okolicznościowe, montaże słowno – muzyczne, przygotowywali się do konkursów i
występów.

8. EFEKTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI-Pomimo utrudnionej pracy terapeutycznej w roku 2020, w
czasie prowadzonych zajęć z uczestnikami mogliśmy zaobserwować następujące efekty:
 Stopniowa adaptacja do nowej sytuacji i grupy uczestników, nawiązywanie kontaktów
koleżeńskich, utrzymywanie relacji towarzyskich,
 Podejmowanie ról w społeczności np. w Samorządzie Domu, powrót/podjęcie ról społecznych,
ćwiczenie i wzrost kompetencji społecznych, poprawa relacji rodzinnych, poprawa funkcjonowania
w rodzinie.
 Włączenie się w proces leczenia psychiatrycznego – wizyty u lekarza, zażywanie leków,
podtrzymywanie leczenia psychiatrycznego,
 Umiejętność reagowania w przypadku nawrotów choroby, wydłużone okresy remisji,
zaangażowanie w farmakoterapię,
 Motywacja do terapii, wykorzystanie własnych umiejętności, stopniowe nabywanie nowych
umiejętności, celowa aktywność,
 Radzenie sobie w codziennych sytuacjach życiowych,
 Umiejętność korzystania ze wsparcia terapeutycznego i wsparcia innych uczestników,
 Integracja ze zdrową częścią społeczeństwa.
 Zdobycie umiejętność zachowywania zasad w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID 19
Zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb (co najmniej raz na 6 miesięcy),
celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i
osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji.
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B. Realizacja Funduszu Sołeckiego
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim,
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów
informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu
zwrotu części wydatków gmin wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru
wniosku o ten zwrot (Dz. U. poz. 916) oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów informacji
przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części
wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot
Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Tworzą go środki finansowe wyodrębnione
w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących
poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują
decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom
zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.
Fundusz sołecki został w Gminie Skołyszyn ustanowiony Uchwałą Nr XIV/87/16 Rady Gminy Skołyszyn z
dnia 10 marca 2016r. w sprawie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Skołyszyn
środków stanowiących fundusz sołecki.
W 2020 roku wydatki na poszczególne sołectwa przedstawiały się następująco:
Tabela 30.Wyszczególnienie wydatków i ich realizacji z Funduszu Sołeckiego w 2020 roku w podziale na sołectwa na
dzień 31 grudnia 2020 r.
Lp.

Wyszczególnienie
sołectwo
1
Bączal Dolny
2
Bączal Górny
3
Harklowa
4
Jabłonica
5
Kunowa
6
Lipnica Górna
7
Lisów
8
Przysieki
9
Pusta Wola
10
Siedliska Sławęcińskie
11
Siepietnica
12
Skołyszyn
13
Sławęcin
14
Święcany
RAZEM

–

Wydatki
zaplanowane
35 122,91
32 086,11
39 957,80
38 239,61
25 533,03
26 252,27
39 957,80
39 957,80
18 780,17
16 542,53
27 930,50
39 957,80
21 617,17
39 957,80
441 893,30

Wydatki
wykonane
34 870,03
31 111,63
39 957,80
30 020,18
25 533,03
26 252,27
39 957,80
39 957,80
18 780,17
16 542,53
27 930,50
39 957,80
21 617,17
31 049,25
423 537,96

Stopień
realizacji w %
99,28
96,96
100,00
78,50
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
77,71
95,85
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