1. WSTĘP
Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z art. 28aa ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Grębów przedstawia Radzie
Gminy Grębów Raport o stanie Gminy Grębów za 2019 r. Nadrzędnym celem
ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym było wprowadzenie
zmian, które „realnie przyczynią się do zapewnienia społeczności lokalnej
większego udziału w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu
terytorialnego pochodzącej z aktu wyboru oraz zagwarantują obywatelom właściwą kontrolę
nad

władzą

samorządową,

a

tym

samym

przyczynią

się

do

zwiększenia

więzi

oraz odpowiedzialności za wspólnotę samorządową, w której zamieszkują. Dlatego w debacie
nad Raportem mają prawo brać udział również mieszkańcy. Dla przypomnienia zaznaczam,
że zgodnie z cytowana wyżej ustawą,

dokument ten obejmuje

trzy zasadnicze funkcje:

sprawozdawczą, partycypacyjną i oceniającą.
Dlatego obowiązkowo, główna treść dokumentu winna zawierać:
 informacje dotyczące realizacji wszystkich dokumentów planistycznych, do których
wykonywania w poprzednim roku kalendarzowym obowiązany był organ wykonawczy
(polityk, strategii, programów i innych),
 informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego,
 informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego.
Głównym celem, dla którego sporządzany jest ten dokument to zgromadzenie
i odzwierciedlenie danych w sposób dostępny i czytelny, tak aby każdy mógł zapoznać się
z ważnymi faktami dotyczącymi statutowej działalności organu wykonawczego w omawianym
roku, w tym przypadku 2019 r.
Zaznaczyć należy, że obecny Raport nie zawiera obszernych danych, które
przedstawiono w pierwszym Raporcie za 2018 r. Mam tu na uwadze
charakterystykę gminy Grębów,

zarys

dziejów oraz

położenie

szczegółową

geograficzne gminy.

Naszym zamysłem było sprostanie wymogom ustawowym i skupienie się na rzetelnym
sprawozdaniu z realizacji ustawowych zadań

wójta gminy jako organu wykonawczego

Gminy Grębów za 2019 r.
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2. ZARZADZANIE GMINĄ
2.1. Rada Gminy
Analizując pracę Rady Gminy Grębów w 2019 r. zaznaczyć należy, że Rada obradowała
na 12 sesjach z czego 9 posiedzeń odbyło się w trybie zwyczajnym, natomiast 3 zwołano
w trybie nadzwyczajnym. Na Sesjach podjęto 73 uchwały, związane planowaniem, realizacją
budżetu gminy, zadań z zakresu inwestycji, planowania przestrzennego, podatków i opłat,
gospodarki gruntami mienia gminnego, oświaty, kultury, sportu, bezpieczeństwa i zdrowia
publicznego.
Projekty uchwał analizowane były przez Komisje Rady Gminy Grębów, których spotkania
odbywały się zgodnie z przyjętymi planami pracy na 2019 r.
 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska odbyła 15 posiedzeń,
 Komisja

Prawa,

Porządku

Publicznego,

Oświaty,

Kultury,

Ochrony

Zdrowia

i Rodziny odbyła 11 posiedzeń,
 Komisja Rewizyjna odbyła 9 posiedzeń,
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła 3 posiedzenia.
Podjęte uchwały zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym
przekazywane były w ustawowym terminie do organów nadzoru, w zakresie zgodności
z prawem – do Wojewody Podkarpackiego a w zakresie spraw finansowych – do Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, jednocześnie
uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.
Od początku obecnej kadencji 2018-2023 została utworzona Komisja skarg, wniosków
i petycji. Obowiązek jej utworzenia wprowadzono ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych. Do zadań Komisji należy analiza
i rozpatrywanie skierowanych do Rady Gminy: skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych
jednostek organizacyjnych, wniosków, petycji składanych przez obywateli. Jeśli Rada Gminy, nie
jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonej przez obywateli,
Przewodniczący w/w Komisji niezwłocznie informuje o tym Przewodniczącego Rady Gminy.
Zasady i tryb działania komisji określa statut gminy.
W 2019 r. do Komisji Skarg, wniosków i petycji wpłynęły dwie skargi na działalność
Wójta, które dotyczyły; zawierania umów na usługę audytu wewnętrznego (poniżej progu
zamówień publicznych 30 000 euro) bez ogłoszeń na stronach BIP, jak również innych usług
możliwych do oferowania przez organ wykonawczy oraz w zakresie wydawania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Podczas posiedzeń Komisja rozpatrywała skargi, a po zapoznaniu się z dokumentacją
wydała dwukrotnie opinię uznając skargi za nieuzasadnione. Rada Gminy Grębów podjęła
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uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Grębów jak również
poinformowała skarżących o sposobie załatwienia skargi.
(Uchwała Nr IX.67.2019 Rady Gminy Grębów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na działania Wójta Gminy Grębów, Uchwała Nr IX.66.2019 Rady Gminy Grębów
z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Grębów).
2.2. Urząd Gminy
Urząd Gminy stanowi aparat pomocniczy wójta gminy, którego podstawowym celem
działalności jest zapewnienie klientom profesjonalnej i przyjaznej obsługi. Urząd gminy służy
również pomocą radzie gminy oraz jej organom wewnętrznym, poprzez zapewnienie
odpowiedniej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i technicznej.
Urząd Gminy posiada aktualny Regulamin Organizacyjny, wydany Zarządzeniem
Wójta Gminy Grębów Nr 109.2019 z dn. 31.12.2019 r. w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy.
Naszą kadrę stanowią profesjonalni urzędnicy, wykonując swoje obowiązki zgodnie
z wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP zasadą legalizmu (praworządności) organy władzy
publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Zaznaczyć należy, że w omawianym
okresie następowały częste nowelizacje prawa, wprowadzające gąszcz zmian w przepisach
utrudniają pracę urzędników. Dość często, już na samym początku, pojawiają się niejasności czy
problemy z interpretacją przepisów, np. przepisy dotyczące podatku VAT, czy prawa
oświatowego, gospodarki gruntami czy ustawy o utrzymaniu porządku. Zmiany przepisów
wymuszają często aby w krótkim terminie spełnić szereg restrykcyjnych wymogów,
za ich niespełnienie można zapłacić znaczące kary (np. ustawa o odpadach komunalnych).
Aby eliminować problemy z wdrażaniem nowych rozwiązań prawnych, trwa ciągły proces
szkolenia i podnoszenia kwalifikacji urzędników. Tylko w 2019 roku wydatkowano
z budżetu gminy kwotę 26 294,00 zł na szkolenia i dokształcanie urzędników.
W Urzędzie Gminy w Grębowie na koniec 2019 roku, zatrudnionych umową o pracę było
26 pracowników. W trakcie roku dwie osoby rozwiązały stosunek pracy, natomiast 3 przeszły
na emeryturę. Podczas sesji w dniu 29 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Grębów Uchwałą Nr
VI.50.2019- z dniem 1 maja powołano nowego skarbnika. Funkcję tę objęła pani Renata Wilk,
która dotychczas pracowała na stanowisku zastępcy skarbnika.
Zaznaczyć należy, że w ramach realizacji umowy z Powiatowym Urzędem Pracy,
przedłużono umowy w zakresie pomocy administracyjnej 8 pracownikom - na czas określony.
Natomiast na podstawie umowy zlecenia, zadania realizuje 4 pracowników.
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Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnobrzegu
Urząd Gminy od lat współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnobrzegu.
W 2019 roku organizowano roboty publiczne w ramach, których zatrudniono 50 osób
Wśród osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, pracę świadczyli bezrobotni
z różnych grup wiekowych.
2.3. Nadzór nad realizacją zadań w 2019 r.
Kontrola wewnętrzna w ramach kontroli zarządczej, kontrola zewnętrzna.
Kontrola zarządcza polega na sprawdzeniu i ocenie, czy działalność jednostki jest zgodna
z zatwierdzonym planem i jakie są jej wyniki. Kontrola zarządcza obejmuje swoim zasięgiem
zarówno jednostki gospodarcze, jak i jednostki budżetowe i pozarządowe. Celem kontroli
zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
 zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 skuteczności i efektywności działania,
 wiarygodności sprawozdań,
 ochrony zasobów,
 przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 zarządzania ryzykiem.
Analiza dotycząca realizacji zadań z zakresu

kontroli wewnętrznej w 2019 r.

wskazuje, że przeprowadzono 11 kontrole m.in. w jednostkach organizacyjnych, kontrole
stanowiskowe w Urzędzie Gminy oraz w innych podmiotach, np. na placu targowym
w zakresie opłaty targowej, u przedsiębiorców w zakresie podatku od działalności
gospodarczej.
Kontrole zewnętrzne w 2019 r. prowadzone były w ramach nadzoru umów i projektów
unijnych przez inspektorów Urzędu Marszałkowskiego.
Audyt wewnętrzny
Podstawą prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Grębów jest art. 274 ust 3
ustawy o finansach publicznych w związku z faktem, iż ujęta w uchwale budżetowej jednostki
samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów
przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł.
Audyt wewnętrzny w Gminie Grębów prowadzony jest od 2017 roku Wyboru audytora
usługodawcy dokonano w wyniku zapytania ofertowego. Wybrany audytor spełnia wymogi
określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych. W roku 2019 zrealizowano dwa zadania
audytowe:
 Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w Gminnym Zakładzie Komunalnym
w Grębowie,
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 Funkcjonowanie systemu zapewnienia BHP w Urzędzie Gminy w Grębowie.
Całość dokumentacji z planowania i wykonania zadań audytowych znajduje się na stanowisku
Sekretarza Gminy.

Kontrola i realizacja Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony Danych wg RODO
Zgodnie z art. 37 pkt 1 a) obowiązującego od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego potocznie
RODO, wójt gminy zobowiązany jest do wyznaczenia inspektora ochrony danych.
W Gminie Grębów inspektora wybrano na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego,
zawierając umowę zlecenie na 2019 r.
W 2019 r. przeprowadzono ogółem 11 kontroli, zakresem objęte zostały zagadnienia:
 Sprawdzenie zgodności Polityk Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji
Zarządzania Systemami Informatycznym z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 Sprawdzenie poziomu stosowania w jednostkach zapisów Polityk Bezpieczeństwa Danych
Osobowych oraz Instrukcji, m. in.:


Zasad przetwarzania danych zawartych w RODO,



Sposobów nadawania upoważnień do przetwarzania danych,



Sposobów prowadzenia ewidencji,



Sprawdzanie treści klauzul informacyjnych i klauzul zgody na przetwarzanie danych,



Zawieranie w umowach serwisowych podpisanych z podmiotami przetwarzającymi dane
osobowe zapisów gwarantujących odpowiedni poziom

bezpieczeństwa danych

osobowych,


Inwentaryzację aktywów w zakresie danych osobowych.

 Analiza technicznych i informatycznych środków bezpieczeństwa danych osobowych,
w tym szczególnie:


Planów ciągłości działania systemów informatycznych w przypadku wystąpienia
naruszenia ochrony danych,



Procesów uwierzytelniania i identyfikacji użytkowników w systemie,



Zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na
odległość,



Zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i poczty elektronicznej,



Bezpieczeństwa urządzeń sieciowych.

Całość dokumentacji z zakresu kontroli i realizacja Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony Danych
wg RODO znajduje się na stanowisku Sekretarza Gminy.
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3. PROMOCJA GMINY GRĘBÓW
3.1. Zarządzanie informacją, prowadzenie strony internetowej oraz BIP
W ramach promocji prowadzone są działania wpływające na kształtowanie się
pozytywnego wizerunku gminy Grębów. Wykorzystanie potencjału i stwarzanie warunków
oraz możliwości rozwoju zróżnicowanej i bogatej oferty kulturalnej wykorzystywane
jest w sferze działań promocyjnych. Samorząd w zakresie kultury współpracuje z Gminnym
Centrum

Kultury

w

Grębowie,

którego

podstawowym

przedmiotem

działalności

jest wspomaganie rozwoju i aktywności środowisk twórczych oraz rozwijanie talentów poprzez
prowadzenie zajęć czyi kół zainteresowań.
Gmina Grębów włącza się w organizacje rozmaitych imprez o charakterze
kulturalnorozrywkowym. Cyklicznie odbywają się wydarzenia mające zapewnić mieszkańcom
i turystom atrakcyjny sposób na spędzenie czasu wolnego. Imprezy sportowe, wydarzenia,
kulturalne, muzyczne i rozrywkowe pozwalają zbudować wizerunek miejsca tętniącego życiem
i otwartego na turystów. W okresie wakacyjnym organizowane są tematyczne imprezy
plenerowe przyciągające wielu mieszkańców, a tym samym zapewniające dostęp do rozrywki.
Promocja gminy obywa się również poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych, patronaty,
sponsorowanie i aktywny udział w obcych wydarzeniach, kulturalnych czy sportowych.
Gmina Grębów nadal prowadzi politykę informatyzacją w oparciu o najnowsze
rozwiązania. Głównym kanałem informacyjnym wykorzystywanym przez Gminę Grębów
jest strona internetowa (www.grebow.com.pl), która służy upowszechnianiu rożnych
praktycznych informacji związanych z życiem gminy.
Serwisy internetowe:
 www.grebow.com.pl

jest

nadrzędną

platformą

informacyjną

o

wydarzeniach

i działaniach podejmowanych przez gminę,
 Biuletyn

Informacji

Publicznej

www.grebow.un.pl/bip/

–

prowadzony

zgodnie

z wymaganiami prawnymi serwis, gdzie publikowane są dokumenty związane
z działalnością samorządu,
 ePUAP, ŹRÓDŁO, CEIDG dzięki tym usługom centralnym możliwe jest elektroniczne
załatwienie sprawy w Urzędzie Gminy Grębów,
 sippt.grebow.pl – System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego – powstał
w wyniku realizacji projektu przy wsparciu Funduszy Europejskich. Portal zapewnia
mieszkańcom dostęp do danych przestrzennych m.in. z zakresu numeracji porządkowej
nieruchomości, czy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W ramach promocji Gmina Grębów współpracuje z lokalnymi mediami, tj. z Radiem
Leliwa oraz z lokalną prasą gdzie publikowane są artykuły promocyjne, tj. Echo Dnia, Tygodnik
Nadwiślański.
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4. DEMOGRAFIA
4.1 Liczba i struktura ludności
Liczba stałych mieszkańców Gminy Grębów według stanu na dzień 31.12.2019 r.
na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców kształtuje się następująco:
 na koniec roku 2019 liczba ludności wynosiła 9 975.
Ogólna liczba mieszkańców Gminy Grębów w latach 2018-2019
Ogólna liczba mieszkańców

2018

2019

Kobiety

5042

5024

Mężczyźni

4948

4951

Ogółem

9 990

9975

Liczba urodzeń w gminie Grębów w latach 2018-2019
Liczba urodzeń

2018

2019

Dziewczynki

53

45

Chłopcy

40

54

Ogółem

93

99

W roku 2018 liczba urodzeń wyniosła 93 dzieci, natomiast w roku 2019 liczba urodzeń
wzrosła do 99 dzieci.
Liczba zgonów w gminie Grębów w latach 2018-2019
Liczba zgonów

2018

2019

Kobiety

52

60

Mężczyźni

57

60

109

120

Ogółem

W roku 2018 liczba zgonów wyniosła 109 osoby, natomiast w roku 2019 liczba zgonów
zwiększyła się i wyniosła 120 osób. Analizując liczbę urodzeń oraz zgonów zauważyć można
ujemny przyrost naturalny. W roku 2018 wyniósł (-16) a w 2019 roku wyniósł (-21). Na terenie
Gminy Grębów w roku 2019 zameldowało się i przemeldowało na pobyt stały 190 osób. Liczba
wydanych odpisów aktów stanu cywilnego wyniosła 324. Liczba zawartych związków
małżeńskich na terenie Gminy Grębów w roku 2019 wyniosła 40, w tym udzielono 3 ślubów
cywilnych. W 2019 roku w Gminie Grębów wydano 555 dowodów osobistych.
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5. FINANSE GMINY
5.1 Wykonanie budżetu gminy za 2019 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2019 uchwalona przez Radę Gminy,
Nr III.12.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. wyniosła po stronie dochodów na kwotę
46 853 211,80 zł i po stronie wydatków na kwotę 54 237 098,80 zł.
W ciągu roku dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zwiększył się po stronie
dochodów wynosi 53 036 008,09 zł a po stronie wydatków 61 747 332,60 zł.
Dochody
Plan dochodów budżetu Gminy Grębów na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem
53 036 008,09

zł,

wykonanie

po

IV

kwartale

roku

budżetowego

2019

wynosiło

52 452 535,96 zł, tj. 98,90%. Dochody obejmują:
1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 43 256 972,35 zł, wykonane na dzień
31.12.2019 r. w kwocie 43 262 730,65 zł, tj. 100,01%, w tym:
 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) –
zaplanowane w kwocie 5 761 234,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie
5 815 688,00 zł, tj. 100,95%;
 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) –
zaplanowane

w

kwocie

25 000,00

zł,

wykonane

na

dzień

31.12.2019 r.

w kwocie 42 024,88 zł, tj. 168,10%;
 podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 5 895 584,98 zł, wykonane na dzień
31.12.2019 r. w kwocie 5 890 368,35 zł, tj. 99,91%;
 dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 144 500,00 zł, wykonane na dzień
31.12.2019 r. w kwocie 15 144 500,00 zł, tj. 100,00%;
 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie
15 059 759,01 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 15 018 109,31 zł, tj. 99,72%;
 pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 370 894,36 zł, wykonane na dzień
31.12.2019 r. w kwocie 1 352 040,11 zł, tj. 98,62%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 779 035,74 zł, wykonane na dzień
31.12.2019 r. w kwocie 9 189 805,31 zł, tj. 93,97%, w tym:
 dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 869 378,17 zł, wykonane na dzień
31.12.2019 r. w kwocie 884 884,72 zł, tj. 101,78%;
 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie
8 909 657,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 8 304 920,59 zł, tj. 93,21%.
Wydatki
Plan wydatków budżetu Gminy Grębów na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem
61 747 332,60

zł,

wykonanie

po

IV

kwartale

roku

budżetowego

2019

wynosiło

56 492 930,57 zł, tj. 91,49%.
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Wydatki obejmują:
1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 43 357 946,35 zł, wykonane na dzień
31.12.2019 r. w kwocie 42 053 506,86 zł, tj. 96,99%, w tym:
 wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 319 000,00 zł, wykonane na dzień
31.12.2019 r. w kwocie 219 133,55 zł, tj. 68,69%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 18 389 386,25 zł, wykonane na dzień
31.12.2019 r. w kwocie 14 439 423,71 zł, tj. 78,52%.
Deficyt
Uchwała budżetowa na rok 2019 po zmianach przewidywała deficyt na kwotę 8 711 324,51 zł,
natomiast faktycznie wykonanie budżetu zamknęło się deficytem na kwotę 4 040 394,61 zł.
Przychody
Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 880 836,10 zł, w tym:
 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 850 949,10 zł,
 kredyty i pożyczki – 8 000 000,00 zł, tj. 100,00%,
 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 29 887,00 zł, tj. 100,00%.
Rozchody
Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 900 000,00 zł,
tj. 100,00% planu.
Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych
Analizując poziom zadłużenia Gminy Grębów można wskazać, że kształtuje się on na
zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do
możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi
zadłużenia występuje relatywnie duży margines bezpieczeństwa. Struktura budżetu Gminy
zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie
relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)

Maksymalna obsługa zadłużenia

Rycina 1. Kształtowanie się wskaźnika z art. 243
Źródło: Opracowanie własne
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Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego stanowi 30,36% wykonanych
dochodów budżetu gminy. Obciążenie budżetu gminy z tytułu spłat zadłużenia stanowiło
ok 2,29% planowanych dochodów.
Miernikiem kondycji finansowej gminy jest wynik operacyjny, czyli różnica między
dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi budżetu. Na koniec 2019 roku wykonane wydatki
bieżące w kwocie 42 053 506,86 zł, nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących
w kwocie 43 262 730,65 zł, tym samym został spełniony warunek wynikający z art. 242 ust. 2
ustawy o finansach publicznych.
5.2 Zadania inwestycyjne w 2019 r.
Nazwa zadania

Wydatek poniesiony
w 2019 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń-Grębów
w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejsc.

105 500,00

Zabrnie i Grębów-etap VII
Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R relacji Grębów-Stany
w zakresie budowy chodnika pomiędzy istniejącymi chodnikami

99 000,00

w m. Grębów i Nowy Grębów-etap V
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115R relacji Grębów – Wydrza –
Krawce w zakresie budowy chodnika w m. Wydrza od skrzyżowania

108 010,00

z drogą powiatową nr 1116R w kierunku m. Krawce – etap II
Budowa chodnika z odwodnieniem Grębów – Piasek

19 850,00

Przebudowa drogi Stale – ul. Dębowa dł. Ok. 160 mb

104 690,61

Przebudowa drogi gminnej Zabrnie Górne

266 134,13

Przebudowa drogi gminnej Miętne – Obórki

53 780,83

Utwardzenie terenu Jamnica na dz. 1570,1590

38 625,73

Nabycie działek od osób fizycznych

5 332,92

Zakup działki pod budowę przepompowni ścieków

15 352,82

Wykonanie monitoringu budynku UG i centrum Grębowa

20 542,95

Zakup- samochód służbowy VW Caddy

30 800,00

Zakup- samochód Opel Movano dla OSP Stale

45 000,00

Budowa podjazdu do remizy OSP w Zabrniu

24 400,00

Zakup motopompy dla OSP Krawce

15 000,00

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grębów
Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Grębów Sokół
10

10 057 171,13
390 242,22
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Wykonanie koncepcji przebudowy oczyszczalni ścieków

19 690,16

w Grębowie
Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan

2 202 423,35

Królewski, Markowa, Niwiska

40 847,76
Dobudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grębów

(w tym 38 374,10
fund. Sołecki Żupawa)

Budowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Grębów –

42 090,00

Grębów – Sokół
Budowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Grębów –
Wydrza – Klonowo

61 155,00
(w tym 20 000fund. sołecki Wydrza)

Budowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Grębów –
Grębów – Kąt 1 i Kąt 2

101 990,00
(w tym 38 374,10fund. sołecki Grębów)

Budowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Grębów –

33 210,00

Stale – Osiedle
Mini Park dla Juniora i Seniora Stale

3 300,00

Budowa altanek – altanka drewniana Stale

18 000,00

Budowa altanek – altanka drewniana Sokół

13 000,00

Budowa altanek – altanka drewniana Grębów

8 700,00
16 400,00

Zakup kosiarki samojezdnej oraz kosy spalinowej

(fund. sołecki Jamnica)
79 950,00

Wykonanie trybun na boisku sportowym w Stalach

( w tym 20 374,10fund. sołecki Stale)
14 040 189,61
Razem

( w tym 133 522,30
fund. sołecki)
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6. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
6.1 Osoby fizyczne i prawne – wymiar i egzekucja
Podatki są ważnym źródłem dochodów własnych gminy. Wójt jest organem właściwym
w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych.
Aby jednak organ podatkowy mógł pobrać podatek, należy przeprowadzić jego wymiar,
czyli przekształcić obowiązek podatkowy w zobowiązanie podatkowe, które ma ustaloną
konkretną wysokość, termin i miejsce płatności.
Konstrukcja podatku przewiduje dwa mechanizmy wymiaru podatkowego:
 wymiar przeprowadzony przez organ podatkowy – przewidziany dla osób fizycznych,
 samoobliczenie podatkowe – stosowane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej.
6.1.1 Podatek rolny
Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Wymiar podatku rolnego wg struktury indywidualnych gospodarstw rolnych
w gminie Grębów w 2019 r.
L.p.

Ilość

gospodarstw

(szt.)

Powierzchnia
użytków rolnych
w ha fizycznych

Wymiar podatku
rolnego w zł.

1.

od 1 do 2 ha

1 165

1 620,9924

79 935,51

2.

od 2 do 5 ha

793

2 545,8211

106 809,54

3.

od 5 do 7 ha

126

753,5956

31 228,26

4.

od 7 do 10 ha

46

389,3466

17 020,99

5.

od 10 do 15 ha

15

186,8620

6 530,72

6.

powyżej 15 ha

16

1 276,9249

37 978,74

660

367,2315

27 220,98

1204

343,3229

36 056,27

7.
8.

12

Wielkość

poniżej 1 ha + grunt
w innej gminie
do 1 ha
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Wymiar podatku rolnego wg struktury gospodarstw rolnych osób prawnych
w gminie Grębów w 2019 r.
L.p.

Wielkość

Ilość

gospodarstw

(szt.)

Powierzchnia użytków

Wymiar

rolnych w ha

podatku

fizycznych

rolnego w zł.

1.

od 1 do 2 ha

3

4,4494

236,00

2.

od 2 do 5 ha

1

2,9208

213,00

3.

od 5 do 7 ha

1

6,9987

0,00

4.

od 7 do 10 ha

1

7,6800

54,00

5.

od 10 do 15 ha

1

15,0361

0,00

6.

powyżej 15 ha

9

1 244,0699

79 329,00

7.

do 1 ha

5

83,32

8,00

6.1.2 Podatek leśny
Opodatkowaniem

podatkiem

leśnym

podlegają

lasy,

z

wyjątkiem

lasów

zajętych

na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Od podatku leśnego
są zwolnione lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat oraz lasy wpisane indywidualnie do
rejestru zabytków.
Specyfikacji lasów wg rodzajów i wymiar podatku leśnego
Lasy do 40 lat

Lasy powyżej

Wymiar podatku

(w ha)

40 lat (w ha)

leśnego (w złotych)

Osoby prawne

2 418,7289

4 225,3237

178 270,45

Osoby fizyczne

129,8613

142,0079

5 941,80

6.1.3 Podatek od nieruchomości
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są następujące nieruchomości
i obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
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Wymiar podatku od nieruchomości wg przedmiotów opodatkowania

L.p.

Przedmiot opodatkowania

1.

Budowle

2.

Budynki związane z działalnością gospodarczą

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wymiar

Wymiar

podatku

podatku

osoby prawne

osoby fizyczne

(w zł)

(w zł)

2 242 110,97

55 513,49

563 644,55

321 609,98

2 289,00

0,00

2 673,80

1 460,86

3 527,53

124 871,54

686 499,82

177 539,53

233,75

162,00

189,81

115 067,89

87 268,61

88 126,44

3 588 437,84

884 351,73

Budynki zajęte na dz. gosp. w zakresie obrotu
materiałem siewnym
Budynki związane z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych
Budynki pozostałe
Grunty związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi
Grunty zajęte pod budownictwo mieszkaniowe
oznaczone w ewidencji gruntów symbolem „B”
Grunty pozostałe
Razem

6.1.4 Podatek od środków transportowych
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są: samochody ciężarowe,
ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.
Wymiar podatku od środków transportowych
Kategoria podatkowa

Osoby fizyczne

Osoby prawne

Samochody ciężarowe

42 szt.

30 szt.

Ciągniki siodłowe i balastowe

38 szt.

14 szt.

Przyczepy i naczepy

53 szt.

32 szt.

Autobusy

10 szt.

0 szt.

182 721,00

115 525,00

Wymiar podatku (zł)
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6.1.5 Egzekucja podatków
Stan zaległości podatkowych na koniec 2019 r.
Osoby fizyczne
Rodzaj podatku

Ilość

Kwota

podatników
Podatek rolny
Podatek od nieruchomości

transportowych

Ilość
podatników

Kwota

126

16 522,08

0

0,00

49

140 100,72

11

402 275,07

8

233,23

0

0,00

12

5 316,05

3

686,50

Podatek leśny
Podatek od środków

Osoby prawne

6.2 Realizacja uchwał podatkowych za 2019 r.
W 2019 r. wysokość stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku
od środków transportowych nie uległa zmianie w stosunku do roku 2018.
Wymiar podatków dokonano w oparciu o następujące uchwały Rady Gminy Grębów:
 uchwała Nr XXIII.158.2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Grębów,
 uchwały Nr II.6.2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Grębów na rok 2019
 uchwały Nr X.84.2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Grębów.
 uchwały Nr X.86.2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości.
Skutki zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie
uchwały Nr X.86.2015 Rady Gminy Grębów
Lp.

Przedmiot zwolnienia

1.

Budynki mieszkalne

2.

Grunty zajęte pod drogi wewnętrzne

3.
4.
5.

Kwota podatku (zł)

Budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby
działalności kulturalnej
Grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony
przeciwpożarowej
Grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności w sferze
kultury fizycznej i sportu
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102 072,19
14 712,80
15 723,87
3 537,70
1 170,76
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6.3 Pomoc publiczna
6.3.1 Pomoc publiczna w rolnictwie
Tytuł udzielonej pomocy publicznej

Ilość

Wartość udzielonej

wniosków

pomocy (w zł)

Pomoc publiczna z tytułu zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

609

264 194,87

1

187,37

1

255,00

do produkcji rolnej
Pomoc de minimis z tytułu rozłożenia na raty płatności
czynszu dzierżawnego
Pomoc de minimis z tytułu umorzenia podatku rolnego

W 2019 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy III.18.2015 z dnia 23.01.2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania opłat lub rozkładania
na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie
Grębów lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osoby do tego upoważnionej
udzielono pomocy publicznej na wartość 43,17 euro, w postaci rozłożenia na raty płatności
czynszu dzierżawnego dla 1 rolnika z gminy Grębów co stanowi pomoc de minimis zgodnie
z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013), oraz udzielono pomocy poprzez rozłożenie
na raty kwoty 1450,00 zł za rozgraniczenie działek i kwotę 586,76 zł za czynsz mieszkaniowy.
W 2019 roku umorzono również kwotę czynszu mieszkaniowego w wysokości 803,88 zł
w związku z przeprowadzeniem generalnego remontu lokalu.
6.3.2 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
Tytuł udzielonej pomocy publicznej

Ilość

Wartość udzielonej

wniosków

pomocy (w zł)

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców zatrudniających
młodocianych mieszkańców gminy w celu przyuczenia

13

72 619,87

1

57,17

5

16 282,06

zawodowego.
Pomoc de minimis z tytułu rozłożenia na raty zaległości
podatkowej
Pomoc de minimis z tytułu umorzenia podatku
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7. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
7.1

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

gminy Grębów
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Grębów zostało przyjęte uchwałą nr XXIV.201.2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie
uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Grębów". Dokument ten powstał w następstwie uchwały Nr XXXII/257/10 Rady Gminy Grębów
z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębów.
W latach 2016 – 2018 dokonano trzech zmian ww. studium. I zmiana studium dotyczy
wprowadzenia w miejscowości Stale terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow.
ok. 3,0 ha, usługowej o pow. ok. 0,35 ha oraz trzech terenów działalności produkcyjnej –
eksploatacji piasku 1PE, 2PE, 3PE w miejscowościach Stale i Grębów. Z kolei II zmiana studium
dotyczy wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. ok. 0,42 ha
w miejscowości Żupawa. III zmiana studium nie zmienia przeznaczenia terenu, a jedynie
koryguje zasięg strefy ochronnej (pasa technologicznego) od linii elektroenergetycznej 220 kV.
We wrześniu 2018 roku Rada Gminy Grębów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia
do IV zmiany studium, której celem jest zaktualizowanie kierunków rozwoju dla obszaru
w obrębie ewidencyjnym Stale przy drodze wojewódzkiej 871 w zakresie rozszerzenia funkcji
przemysłowej i usługowej oraz kompleksowe zaktualizowanie kierunków rozwoju centrum
miejscowości Grębów w zakresie przeznaczenia terenu jak i parametrów zabudowy.
7.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
W gminie Grębów obowiązuje dwanaście planów miejscowych:
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Jeziórko IV”
uchwalony uchwałą Rady Gminy Grębów nr IV/23/99 z dnia 9 marca 1999 r.,
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Grębów centrum” uchwalony uchwałą
Rady Gminy Grębów nr XIII/181/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r.,
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obwodnicy miejscowości Grębów
uchwalony uchwałą Rady Gminy Grębów nr III/28/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.,
 I zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Jeziórko
IV” uchwalona uchwałą Rady Gminy Grębów nr VIII/63/2007 z dnia 7 września 2007 r.,
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy jednorodzinnej
„Krawce – Południe” uchwalony uchwałą Rady Gminy Grębów nr XIII/104/08 z dnia
27 marca 2008 r.,
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy jednorodzinnej
w Jamnicy uchwalony uchwałą Rady Gminy Grębów nr XIII/105/08 z dnia 27 marca 2008 r.,
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wokół ronda w Grębowie
uchwalony uchwałą Rady Gminy Grębów nr XXXIII.279.2014 z dnia 31 marca 2014 r.,
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 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stale I-A uchwalony uchwałą
Rady Gminy Grębów nr XX.140.2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.,
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stale I-C uchwalony uchwałą
Rady Gminy Grębów nr XXII.152.2016 z dnia 29 września 2016 r.,
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żupawa I-A uchwalony uchwałą
Rady Gminny Grębów nr XXII.154.2016 z dnia 29 września 2016 r.,
 Miejscowy

plan

zagospodarowania

przestrzennego

Stale

II

uchwalony

uchwałą

Rady Gminny Grębów nr XL.278.2018 z dnia 12 marca 2018 r.,
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żupawa II uchwalony uchwałą
Rady Gminny Grębów nr XL.278.2018 z dnia 12 marca 2018 r..
W wrześniu 2018 roku przystąpiono do sporządzenia kolejnych dwóch miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego: „Grębów Centrum II” oraz „Stale III”. Procedura planistyczna
w 2019 roku nie została zakończona ze względu na konieczność uzyskania zgody na zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
7.3 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
W

2019

roku

wpłynęło

58

wniosków

o

ustalenie

warunków

zabudowy

i zagospodarowania terenu dla działek położonych poza obszarami objętymi miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Liczba postępowań zakończonych wydaniem decyzji
w 2018 roku wynosi 50, pozostałe zakończone zostały w 2020 roku.
Pięćdziesiąt cztery sprawy obejmowały ustalenie warunków zabudowy dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, jedna spośród wydanych decyzji dotyczyła zabudowy usługowej,
trzy sprawy obejmowały zabudowę inną.
7.4 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
W 2019 roku przeprowadzono 19 postępowań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Jedno z tych postępowań prowadzone na wniosek PGE Dystrybucja S. A. Lublin
dotyczyło budowy sieci elektroenergetycznej kablowej. Pozostałe dotyczyły rozbudowy sieci
gazowej na terenie gminy Grębów – wnioskodawcą w tych sprawach była Polska Spółka
Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle.
7.5 Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Grębów
Nr XIV.109.2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)
jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku
gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych
i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. Głównym celem Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej jest ograniczenie emisji.
Plan ma za zadanie określić, jak gmina zrealizuje wyznaczone cele. Dlatego też zostały
opisane działania planowane (inwestycyjne i nieinwestycyjne), sposób ich finansowania oraz
metodę monitoringu realizacji planu w latach 2015-2020, z możliwością wydłużenia
18
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perspektywy czasowej. PGN realizuje także cele planów ochrony powietrza i planów działań
krótkoterminowych przez co doprowadza do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza.
W Planie zaplanowano działania realizujące wyznaczone cele. Działania te oparte są
na istniejących planach i strategiach. Dla planowanych działań wskazano mierniki osiągnięcia
celów, źródła finansowania oraz plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji. Opracowany
projekt

dokumentu

został

poddany

procedurze

strategicznej

ocenie

oddziaływania

na środowisko.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem niezbędnym do pozyskania funduszy
unijnych w latach 2016-2020 m.in. na termomodernizację budynków, transportu publicznego
czy wdrażania odnawialnych źródeł energii.
Dokument ten od momentu przyjęcia został dwukrotnie zaktualizowany. I aktualizację
przyjęto uchwałą Rady Gminy Grębów Nr XXVII.185.2017 z dnia 30 marca 2017 roku. Dotyczyła
ona harmonogramu realizacji przedsięwzięć krótko- i średnioterminowych w latach 2015-2020
na terenie gminy Grębów. II aktualizacja PGN przyjęta została uchwałą Rady Gminy Grębów
Nr XXIX.200.2017 z dnia 29 maja 2017 roku a dotyczyła redukcji zużycia energii
oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych.
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8. OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO
8.1. Gospodarka odpadami komunalnymi – ogólna charakterystyka
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Grębów prowadzone jest zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa tj. zgodnie z ustawą z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm),
Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz podjętymi
przez Radę Gminy Grębów uchwałami.
W Gminie Grębów na dzień 31 grudnia 2019 r. zameldowanych było 9974 osoby.
Liczba mieszkańców na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli
nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynosiła 8 654 osoby, z czego 7694 osób zadeklarowało segregację odpadów a 960 osób
zadeklarowało oddawanie odpadów w sposób zmieszany (Wykres 1). Różnica ta wynika z faktu,
że duża część osób zameldowanych na terenie gminy Grębów faktycznie zamieszkuje na terenie
innej gminy z powodu nauki, pracy oraz przebywa poza granicami kraju. Systemem odbioru
odpadów komunalnych objętych jest 2580
w

2191

gospodarstwach

prowadzona

nieruchomości zamieszkałych z czego
jest

selektywna

zbiórka

odpadów

a w 389 gospodarstwach nie segreguje się odpadów (Wykres 2). Ponadto gmina objęła
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe, w 2019 r.
odbiór (Wykres 3).
Wykres 1 Liczba mieszkańców zameldowanych w Gminie Grębów
oraz zadeklarowanych do odbioru odpadów komunalnych
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Wykres 2 Liczba nieruchomości na terenie Gminy Grębów
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Wykres 3 Sposób gromadzenia odpadów na nieruchomościach
niezamieszkałe na terenie Gminy Grębów
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W okresie od 1 do 31 stycznia 2019 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Grębów realizowany był przez firmę SanTa- EKO Sp. z o. o.
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz, zgodnie z zawartą umową. Realizacja umowy polegała na
odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy
Grębów. Natomiast od 1 lutego do 31 grudnia 2019 r. usługa odbioru i transportu odpadów
komunalnych realizowana była przez firmę SanTa-EKO Sp. z o.o. a zagospodarowanie odpadów
odbywało się na podstawie zawartego w dniu 21 czerwca 2012 r. porozumienia między Gminą
Grębów a Gminą Stalowa Wola. Koszty zbiórki, transportu i utylizacji odpadów komunalnych
były pokrywane przez Gminę z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości na podstawie
złożonych deklaracji i wydanych decyzji.
W Gminie Grębów od czasu przejęcia przez gminy obowiązku gospodarowania odpadami
komunalnymi tj. od lipca 2013 r. aż do 31 marca 2019 r. stawki za odbiór odpadów nie ulegały
zmianie i zgodnie z uchwalą Nr XXI.181.2012 Rady Gminy Grębów z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik, o określonej pojemności wynosiły:
Gmina Grębów, 39-410 Grębów ul. Rynek 1, tel. 15 811 27 15, fax: 15 811 28 05, www.grebow.com.pl
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 8,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania
odpadów w sposób nieselektywny.
 5,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania
odpadów w sposób selektywny.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych czyli obiektów użyteczności publicznej tj.,
szkoły, przedszkola, firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą, zgodnie z zapisami ww.
uchwały mogą gromadzić odpady w wybranych przez siebie pojemnikach, a opłata uzależniona
jest od wielkości pojemnika i sposobu gromadzenia odpadów – zbiórka selektywna bądź
nieselektywna.
Opłaty za wybrany pojemnik przedstawiają się następująco:
 w przypadku zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach w sposób selektywny opłata
za miesiąc wynosiła:


opłata za jeden pojemnik o pojemności 110/120 l – 7,00 zł,



opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 l – 14,00 zł,



opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 l – 70,00 zł,



opłata za jeden pojemnik o pojemności 2,2 m3 – 140,00 zł,



opłata za jeden pojemnik o pojemności 7 m3 – 455,00 zł,



opłata za jeden pojemnik o pojemności 9 m3 – 585,00 zł,



opłata za jeden pojemnik o pojemności 10 m3 – 650,00 zł.

 w przypadku zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach w sposób nieselektywny
opłata za miesiąc wynosiła:


opłata za jeden pojemnik o pojemności 110/120 l – 8,00 zł,



opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 l – 16,00 zł,



opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 l – 83,00 zł,



opłata za jeden pojemnik o pojemności 2,2 m3 – 166,00 zł,



opłata za jeden pojemnik o pojemności 7 m3 – 560,00 zł,



opłata za jeden pojemnik o pojemności 9 m3 – 720,00 zł,



opłata za jeden pojemnik o pojemności 10 m3 – 800,00 zł.
Systematyczny wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami,

bezpośrednio przekładających się na wzrost obciążeń mieszkańców z tytułu zobowiązania ich
do finansowania odbioru i zagospodarowania odpadów spowodował konieczność podwyżki
stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym
od dnia 1 kwietnia 2019 r., zgodnie z Uchwałą nr IV.24.2019 Rady Gminy Grębów
z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności, stawki wynosiły:
 12,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania
odpadów w sposób nieselektywny.
 7,50 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania
odpadów w sposób selektywny.
22
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W przypadku nieruchomości niezamieszkałych miesięczna opłata za wybrany
pojemnik wynosiła:
 w przypadku zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach w sposób nieselektywny:


opłata za jeden pojemnik o pojemności 110/120 l – 14,00 zł



opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 l – 28,00 zł



opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 l – 140,00 zł



opłata za jeden pojemnik o pojemności 2,2 m3 – 280,00 zł



opłata za jeden pojemnik o pojemności 7 m3 – 950,00 zł



opłata za jeden pojemnik o pojemności 9 m3 – 1 230,00 zł



opłata za jeden pojemnik o pojemności 10 m3 – 1 370,00 zł

 w przypadku zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach w sposób selektywny:


opłata za jeden pojemnik o pojemności 110/120 l – 13,00 zł,



opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 l – 26,00 zł,



opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 l – 130,00 zł,



opłata za jeden pojemnik o pojemności 2,2 m3 – 260,00 zł,



opłata za jeden pojemnik o pojemności 7 m3 – 880,00 zł,



opłata za jeden pojemnik o pojemności 9 m3 – 1 140,00 zł,



opłata za jeden pojemnik o pojemności 10 m3 – 1 270,00 zł.
Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat

pokrywane są koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które
obejmują wydatki związane z :
 odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów
komunalnych,
 tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 obsługą administracyjną systemu,
 edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Koszty poniesione w 2019 roku przez gminę w związku z odbieraniem, odzyskiem,
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki
i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiają się następująco:
 wpływy: 862 739,67 zł,
 wydatki: 898 984,59 zł,
 nadwyżki: 83 063,44 zł.
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Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Grębów w roku 2019

ODPADADY KOMUNALNE ODEBRANE Z TERENU GMINY GREBÓW W 2019 R.
Masa odebranych
Kod odpadów

Rodzaj odpadów

odpadów komunalnych
[Mg]

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

121,02

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

43,46

15 01 07

Opakowania ze szkła

16 01 03

Zużyte opony

20 01 02

Szkło

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

102,28
38,54
1,5
0,660

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
20 01 35*

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23

2,22

zawierające niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
20 01 36

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20

4,22

01 35
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób

20 01 99

4,88

selektywny

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

23,62
1,26

Niesegregowane (zmieszane) odpady

20 03 01

1182,88

komunalne

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

74,22

Odpady komunalne niewymienione w innych

20 03 99

84,94

podgrupach
SUMA

1685,70

Wszystkie zebrane z terenu Gminy Grębów odpady komunalne, zgodnie z umowami:
nr 6/2016 z dnia 25.01.2016 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Grębów”, umową nr 3.2020.IZP z dnia 14.01.2020 na „Odbiór i transport odpadów
komunalnych

z

terenu

Gminy

Grębów”

przekazywane

były

do

zagospodarowania

do odpowiednich instalacji wskazanych dla Regionu Północnego w Planie Gospodarki Odpadami
dla Województwa Podkarpackiego.
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych
24
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odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych.
Do dnia 5 września 2019 r. odpady pochodzące z terenu Gminy Grębów należało kierować
do dedykowanej gminie instalacji regionalnej. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami
dla Województwa Podkarpackiego przyjętego uchwałą nr VI/105/19 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. Gmina Grębów została przyporządkowana do Regionu
Północnego Gospodarki Odpadami. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o

utrzymaniu

czystości

i

porządku

w

gminach

oraz

niektórych

innych

ustaw

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1579) uchylając art. 9l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, który m.in. stanowił, iż prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów
komunalnych, w granicach posiadanych mocy przerobowych, jest obowiązany zawrzeć umowę
na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych ze wszystkimi
podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy wykonują
swoja działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi lub z gminą
organizująca odbieranie odpadów komunalnych, wchodzącą w skład regionu gospodarki
odpadami komunalnymi, zniosła podział na regiony gospodarki komunalnej i powiązany z tym
zakaz przetwarzania wybranych odpadów poza granicami regionów. Niemniej jednak
do dnia 5 września 2019 roku funkcjonował system regionalizacji i dla Regionu Północnego
Gospodarki Odpadami wyznaczono następujące Regionalne Instalacje do Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK) oraz przewidziano instalacje do zastępczej obsługi tego
regionu:
Instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych:
 Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych (MBP), ul. Centralny Okręg Przemysłowy, 37-450 Stalowa Wola,
 Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych

-

Zakład

Segregacji

i

Kompostownia

Odpadów,

ul.

Strefowa

8,

39-400 Tarnobrzeg,
 Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia, Giedlarowa,
37-300 Leżajsk,
 Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych - Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia,
m. Sigiełki, 37-418 Krzeszów,
 Spalarnia odpadów komunalnych – Instalacja termicznego przekształcania z odzyskiem
energii, ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów – jako instalacja przewidziana do zastępczej
obsługi regionów.
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Instalacje do przetwarzania odpadów zielonych oraz innych bioodpadów:
 Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów
– Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA, ul. Siedlanka Boczna 2,
37-300 Leżajsk,
 Instalacja

do

przetwarzania

selektywnie

zebranych

odpadów

zielonych

zebranych

odpadów

zielonych

i innych bioodpadów, ul. COP, 37-450 Stalowa Wola,
 Instalacja

do

przetwarzania

selektywnie

i innych bioodpadów – Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych, Młyny
111a, 37-550 Radymno – jako instalacja przewidziana do zastępczej obsługi regionów,
 Instalacja
i

innych

do

przetwarzania

bioodpadów

–

selektywnie

Kompostownia

zebranych
odpadów

odpadów

zielonych

w

zielonych
Rzeszowie,

ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów – jako instalacja przewidziana do zastępczej obsługi
regionów.

Składowiska – instalacje dla

odpadów powstałych w procesie mechaniczno –

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych:
 Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno –biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości

z sortowania

odpadów komunalnych – Składowisko „Stalowa Wola”,
 Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno –biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości

z sortowania

odpadów komunalnych – Składowisko „Sigiełki”,
 Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno –biologicznego
przetwarzania

zmieszanych

odpadów

komunalnych

oraz

pozostałości

z sortowania odpadów komunalnych – Składowisko „Kozodrza” - jako instalacja
przewidziana do zastępczej obsługi regionów.
Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Grębów kierowane
były do Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych, ul. COP, 37 – 450 Stalowa Wola. Odpady ulegające biodegradacji przekazywane
były do Instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
odpadów ul. COP, 37 – 450 Stalowa Wola.
8.2 Realizacja Gminnych Programów z zakresu ochrony środowiska
8.2.1

Usuwanie

azbestu

z

dachów

budynków

mieszkalnych

i

gospodarczych

w gminie za 2019r.
Zgodnie z uchwalą Nr IV.35.2011 Rady Gminy Grębów z dnia 12.05.2011 r.
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Grębów na lata 2011-2032”, Gmina Grębów przystąpiła do programu priorytetowego
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Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. "Ogólnopolski program
finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest".
Po otrzymaniu środków z WFOŚiGW - 11 550,00 zł i z NFOŚiGW - 16 500,00 zł, oraz
14 998,91 zł środków własnych z

budżetu, gmina przystąpiła do ogłoszenia zapytania

cenowego na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w którym
najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma B.H.Z „MODBUT” Wojciech Laskowski,
Anna Laskowska, Orzechów 11, 37-455 Radomyśl nad Sanem. Firma „MODBUT” odebrała
z terenu Gminy 71,820 Mg wyrobów zawierających azbest za łączną kwotę 43 048,91 zł,
od 31 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grębów. Odpady o kodzie 17 06 05
zostały unieszkodliwione na składowisku odpadów niebezpiecznych przez firmę Środowisko
i Innowacje Sp. z o.o. w miejscowości Dobrów 8, 28-142 Tuczępy.
8.2.2 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi za 2019 r.
Zgodnie z uchwałą Nr V.36.2019 Rady Gminy Grębów z dnia 29.03.2019r. w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Grębów w 2019 roku” -z terenu naszej gminy do schroniska
P.H.U Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900 Kielce, przekazano 4 bezpańskie psy na łączną
kwotę 4905,00 zł.
Gospodarstwem rolnym na terenie Gminy Grębów zapewniającym miejsce na czasową
opiekę i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich jest gospodarstwo rolne Pana
Józefa Kołodziejczyka w Żupawie 176, 39-400 Tarnobrzeg. Kwota jaka została przekazana na
utrzymanie stanowisk oraz rezerwy paszowej wynosi 2868,00 zł. Natomiast zgodnie
z zawartą umową z Przychodnią Weterynaryjną ul. Leśna 1, 39-410 Grębów za wykonanie usługi
weterynaryjnej wydatkowano w 2019 r. łączną kwotę 2560,00 zł.
Dodatkowo w 2019r., ucierpiały 2 bociany białe z terenu Gminy Grębów. Zostały one
przewiezione

do

Ośrodka

Rehabilitacji

Zwierząt

Chronionych,

Zamoyskiego

15,

37-700 w Przemyślu. Koszt leczenia wynosi 1200,00 zł.
8.3. Rolnictwo - usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2019 r.
Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku wystąpienia
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych:
W 2019 roku wpłynęło do Urzędu Gmin Grębów 125 wniosków dotyczących szkód
powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku wystąpienia powodzi. Łączna powierzchnia
gospodarstw rolnych na terenie Gminy Grębów dotknięta powodzią wyniosła 611,38 ha.
W 65 gospodarstwach straty wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji. W pozostałych
60 gospodarstwach straty wyniosły poniżej 30 % średniej rocznej produkcji.
Rolnicy których gospodarstwa ucierpiały wskutek powodzi otrzymali pomoc z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po wcześniejszym złożeniu wniosku wraz z kopią
protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których
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powstały szkody, do kierownika biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
i zarządcy obwodów, a udział w nim rolnika lub przedstawiciela ODR-u nie będzie
konieczny. Tak jak jeszcze do niedawna to do myśliwych mają wpływać zgłoszenia szkód
i na nich spoczywa obowiązek spisania protokołu z oględzin i ostatecznego szacowania.
Procedura odwoławcza z udziałem nadleśniczych pozostała bez zmian.
8.4. Działalność Gminnego Zakładu Komunalnego – realizacja uchwał i programów
Gminny Zakład Komunalny w Grębowie został powołany z dniem 1 listopada 2000 r.
Uchwałą Rady Gminy nr XIV/112/00 z dnia 30 października 2000 r. W pierwszym okresie
działalności zadaniem zakładu było utrzymanie składowiska odpadów komunalnych w Jeziórku
oraz prowadzenie oczyszczalni ścieków. W tym też okresie GZK zorganizował zbiórkę odpadów
komunalnych na terenie Gminy Grębów. Początkowe działania zakładu opierały się głównie
o zewnętrznych podwykonawców wybieranych w drodze przetargu. Zmiany zachodzące
w naszym regionie związane z upadkiem przemysłu siarkowego skłoniły władze Gminy do
zmiany zasad zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę pitną. W roku 2005 r. przejęto
od K.i Z.P.S. „Siarkopol” Ujęcie i Stację Uzdatniania Wody w Wydrzy oraz sieć wodociągową
na terenie gminy. Długość sieci wodociągowej bez przyłączy wynosi 171, 76 km. Wodociąg
wybudowany ponad 25 lat temu wykonany jest głównie z rur PVC (94 %), zaś przyłącza
z wszystkich dostępnych w latach 90 tych materiałów (włącznie z rurami jakościowymi).
Większość armatury przyłączeniowej znajduje się obecnie pod asfaltem. Najmłodsze odcinki
sieci wybudowane na osiedlach w miejscowościach Jamnica oraz Krawce wykonano
z PE (ponad 8,5 km sieci wodociągowej). Inwestycja z 2013 roku obejmuje również pierwszą na
naszym terenie przepompownie wody pitnej w miejscowości Jamnica.
GZK przejmując nowe obowiązki zmienił swą formę organizacyjną przekształcając się
z dniem 1 stycznia 2006 r. w zakład budżetowy. Gminny Zakład Komunalny w Grębowie
prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia
przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zakład zobowiązany jest do
zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania
i oczyszczania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców świadczonych usług
oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizację kosztów.
Przedmiotem działania zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków jest:
 pobór i uzdatnianie wody,
 rozprowadzanie wody,
 odprowadzanie ścieków,
 oczyszczanie ścieków.
Obecnie Gminny Zakład Komunalny w Grębowie zatrudnia 20 osób.
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Gminny

Zakład

Komunalny

w

Grębowie

realizując

obowiązek

wynikający

ze zmiany przepisów opracował taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Grębów na okres 3 lat. Zgodnie z Decyzją Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z siedzibą w Rzeszowie z dnia 26.04.2018 r. znak RZ.RET.070.4.27.2018.MK na obszarze Gminy
Grębów w/w taryfy obowiązują od dnia 23.05.2018 r. do dnia 22.05.2021 r. Wzrost cen
w okresie obowiązywania taryf nie przekroczył 5%. Ceny w poszczególnych latach kształtują się
następująco:
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę
Wyszczególnienie
L.p.

Taryfowa

obowiązująca

grupa

Rodzaj cen i

w dniu

odbiorców

stawek opłat

złożenia

usług

wniosku

cena wody

1

Grupa 1

(zł/m3)
stawka opłaty
abonamentowej
cena wody

2

Grupa 2

(zł/m3)
stawka opłaty
abonamentowej
cena wody

3

Wielkość cen i stawek opłat

Grupa 3

(zł/m3)
stawka opłaty
abonamentowej

w okresie

w okresie

w okresie

od 1 do 12

od 13 do 24

od 25 do 36

miesiąca

miesiąca

miesiąca

obowiązywania obowiązywania obowiązywania
nowej taryfy2)

nowej taryfy2

nowej taryfy2

5,38

5,44

5,46

5,48

3,00

3,00

3,00

3,00

6,84

6,91

6,15

6,31

4,00

4,00

4,00

4,00

9,28

9,35

9,46

7,62

4,00

4,00

4,00

4,00

Kategorie odbiorców usług wodociągowych:
 Grupa I - indywidualne gospodarstwa domowe,
 Grupa II - przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług, gmina za wodę pobraną
z publicznych punktów poboru z sieci wodociągowej na cele przeciwpożarowe oraz
do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,
 Grupa III - przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług z terenu zabudowy KiZPS
w likwidacji.
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Wyszczególnienie
L.p.

Taryfowa

Wielkość cen i stawek opłat
obowiązująca

grupa

Rodzaj cen

w dniu

odbiorców

i stawek opłat

złożenia

usług

wniosku

w okresie

w okresie

w okresie

od 1 do 12

od 13 do 24

od 25 do 36

miesiąca

miesiąca

miesiąca

obowiązywania obowiązywania obowiązywania
nowej taryfy2)

nowej taryfy2

nowej taryfy2

7,25

7,60

7,62

7,49

0,00

0,00

0,00

0,00

7,79

8,09

7,93

8,06

0,00

0,00

0,00

0,00

cena usługi
odprowadzania

1

Grupa 1

ścieków(zł/m3)
stawka opłaty
abonamentowej
cena usługi
odprowadzania

2

Grupa 2

ścieków

(zł/m3)

stawka opłaty
abonamentowej

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki
Kategorie odbiorców usług kanalizacyjnych:
 Grupa I - indywidualne gospodarstwa domowe,
 Grupa II - przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług.
Gminny Zakład Komunalny w Grębowie opracował projekt Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Grębów, który Uchwałą Rady Gminy Nr VI.47.2019
z dnia 29 kwietnia 2019 r. został zatwierdzony.
Dochody G.Z.K. w Grębowie w roku 2019 roku.
Łączne wpływy z opłat wynikające z przypisów wynoszą 1 603 176,37 zł.
Dochody uzyskane z tytułu przypisanych odsetek wyniosły 14 547,29 zł.
Dodatkowo wpływy z tytułu dotacji wyniosły 1 188 000,00

zł, zaś pozostałe przychody

m.in. z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za wnioski do sądu w roku wyniosły 8 782,50 zł.
Łączne wpływy wraz z dotacją wyniosły 2 814 506,16 zł netto.
Wymagalne zaległości z tytułu opłat za wodę, ścieki i odpady na dzień 31.12.2019 r. wynoszą
109 279,42 zł ( w tym WER-RAMA - 29 066,41 zł ), zaś zaległości niewymagalne - 26 682,86 zł.
Wydatki G.Z.K. w Grębowie w roku 2019 roku .
Zakup energii elektrycznej oraz wody dla gminy Grębow w roku 2019 to koszty na kwotę
994 474,52 zł netto ( w tym zakup wody 443 646,91 zł ).
Koszty poniesione tytułem zakupu materiałow i paliwa w związku z utrzymaniem sieci
wodociągowo kanalizacyjnej wyniosły 275 799,96 zł. Kwota ta obejmuje zakup wodomierzy,
srodkow chemicznych, częsci do pomp, paliwa oraz narzędzi.
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Pozostałe koszty związane z remontami sieci opiewają na kwotę 72 608,11 zł. Na opłaty
związane z telefonią oraz usługami internetowymi wydano łącznie 6 433,81 zł. Na delegacje oraz
ryczałty wydano 7 848,77 zł.
Roczna korekta VAT wyniosła – 139,61 zł. Ponadto Gminny Zakład Komunalny
w Grębowie z srodkow własnych dokonał zakupu samochodu dostawczego Renault Master oraz
monitoringu przepompowni sciekow na łączną kwotę 105 139,02 zł
Łącznie na działalnosc związaną z zakupem i produkcją wody, gospodarką komunalną
i ochroną wod wydano w roku 2019 roku kwotę 2 858 414,43 zł netto.

Sprzedaż wody i odbiór ścieków w 2019 roku wg grup odbiorców
Ilość
L.p.

Grupa odbiorców

sprzedanych
jednostek
miary

Wartość należności
Stawka

z tytułu

w zł

zrealizowanych

netto

usług za okres
rozliczeniowy netto

1.

Dostawa wody ogółem, w tym:

254 941 [m3]

827 807,17

1.1

Osobom fizycznym

239 578 [m3]

3,00/3,02

721 636,52

9 608 [m3]

6,91/6,15

61 934,64

2 362[m3]

9,35/9,46

22 248,82

3 393 [m3]

6,91/6,15

21 987,19

Przemysłowi i poza przemysłowi
odbiorcy usług, gmina za wodę
pobraną z publicznych punktów

1.2

poboru z sieci wodociągowej na cele
przeciwpożarowe oraz
do zraszania publicznych ulic
i publicznych terenów zielonych
Przemysłowi i poza przemysłowi

1.3

odbiorcy usług z terenu zabudowy
KiZPS w likwidacji.

1.4.

Odbiorcy obciążani notami

2.

Zrzut ścieków ogółem, w tym:

168 194 [m3]

2.1

Osobom fizycznym

151 892 [m3]

3,20/3,22

487 851,16

2.2

Pozostałym odbiorcom

9 467 [m3]

8,09/7,93

75 619,23

2.3

Odbiorcy obciążani notami

4 328 [m3]

8,09/7,93

34 556,88

2 507 [m3]

20,00

50 140,00

2.4

Wywóz ścieków beczką
asenizacyjną

648 167,27
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9. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
9.1 Struktura nieruchomości gminnych
W strukturze przestrzennej w części zachodniej gminy Grębów przeważają układy
zabudowań o kierunku wschód–zachód oraz głównie w części centralnej i wschodniej
zaznaczają się ciągi zabudowy o kierunku północ–południe. Zespoły i większe kompleksy lasów
koncentrują się po wschodniej i zachodniej części gminy. Centralna część obszaru gminy
pozostaje rejonem upraw rolniczych.
Udział poszczególnych klas bonitacyjnych w użytkach rolnych w gminie Grębów
Rodzaj użytku

Klasa użytku
klasa I

0,1 %

▬

▬

klasa III a

25,00 ha

0,5 %

klasa III b

106,00 ha

2,1 %

Klasa IV a

753,00 ha

15,4 %

klasa IV b

1236,00 ha

25,2 %

klasa V

1856,00 ha

37,9 %

klasa VI

817,00 ha

16,7 %

91,00 ha

1,8 %

klasa III

1018,00 ha

19,1 %

klasa IV

2337,00 ha

43,9 %

klasa V

1574,00 ha

29,5 %

klasa VI

336,00 ha

5,3 %

53,00 ha

0,9 %

klasa VI z

użytki zielone

klasa VI z

32

w pow. gminy

4,00 ha

klasa II

grunty orne

% udział

Powierzchnia
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Użytkowanie gruntów w gminie Grębów
Rodzaj użytku

Powierzchnia

użytki rolne:

% udział w pow. gminy

8961,00 ha:

 grunty orne
 sady
 użytki zielone
lasy i zadrzewienia





48,10 %:

4025,00 ha
20,00 ha
4916,00 ha
7359,00 ha

wody





21,60 %
0,11 %
26,39 %
39,51 %

349,00 ha

1,87 %

1031,00 ha

5,54 %

tereny komunikacji

436,00 ha

2,34 %

tereny osiedlowe

342,00 ha

1,84 %

tereny różne i nieużytki

150,00 ha

0,80 %

18 628,00 ha

100,00 %

użytki kopalniane

Powierzchnia ogółem
9.2 Sprzedaż nieruchomości gminnych

Grunty będące własnością gminy mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia
się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę lub najem.
W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. dokonano sprzedaży nieruchomości:
 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 2,9584 ha,
 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 0,9809 ha,
 na cele rolne – 0,0800 ha,
 na cele usługowe – 0,6687 ha.
Dochód gminy z tytułu sprzedaży mienia gminnego wyniósł – 869 628,19 zł.
Żupawa
Przeznaczenie: pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
L.p.

Numer ewidencyjny działki

1.

753/4

0,1721

36 000,00

2.

2237/1

0,1833

46 425,00

0,3554 ha

82 425,00 zł

Razem

Powierzchnia [ha]

Wartość [zł]
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Przeznaczenie: na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
L.p.

Numer ewidencyjny działki

1.

753/20

Powierzchnia [ha]

Razem
Razem Żupawa

Wartość [zł]

0,0192

1 430,00

0,0192

1 430,00

0,3746 ha

83 855,00 zł

Stale
Przeznaczenie: pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
L.p.

Numer ewidencyjny działki

1.

3065/6

0,1590

36 604,00

2.

3065/5

0,1826

42 078,00

3.

3065/8

0,1590

36 604,00

4.

3065/12

0,1560

35 921,00

0,6566 ha

151 207,00 zł

Razem

Powierzchnia [ha]

Wartość [zł]

Przeznaczenie: na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
L.p.

Numer ewidencyjny działki

1.

2788/7

0,1216

11 052,00

2.

2788/11

0,0236

2 190,00

3.

2788/10

0,0154

1 414,00

4.

2788/6

0,0481

4 374,00

5.

1687/7,1687/8, 1687/9

0,0248

1 027,00

6.

4651

0,1200

4 228,00

7.

1689/4

0,0900

3 596,00

8.

5269

0,1000

4 040,00

9.

2056/8

0,0378

1 539,00

Razem

0,5813 ha

33 460,00 zł

Razem Stale

1,2379 ha

184 667 zł
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Powierzchnia [ha]

Wartość [zł]
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Grębów
Przeznaczenie: pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
L.p.

Numer ewidencyjny działki

1.

4458/21

0,1174

30 458,00

2.

4458/15

0,1080

28 034,00

3.

4458/14

0,1029

26 725,00

4.

8351/4

0,1950

55 200,00

5.

8351/2

0,1641

46 448,00

0,6874 ha

186 865,00 zł

Razem

Powierzchnia [ha]

Wartość [zł]

Przeznaczenie: na cele usługowe
L.p.

Numer ewidencyjny działki

1.

1858/9

0,1516

42 190,00

2.

4137/31

0,5171

101 314,00

0,6687

143 504,00

Razem

Powierzchnia [ha]

Wartość [zł]

Przeznaczenie: na cele rolne
L.p.

Numer ewidencyjny działki

1.

8039
Razem

Powierzchnia [ha]

Wartość [zł]

0,0800

8 100,00

0,0800

8 100,00

Przeznaczenie: na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
L.p.

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia [ha]

Wartość [zł]

1.

6026/2

0,0335

3 400,00

2.

4161/2

0,1472

14 184,00

3.

5558/197

0,1837

23 465,00

4.

7793/7

0,0160

1 866,00

Razem

0,3804

42 915,00

Razem Grębów

1,8165 ha

381 384,00 zł
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Poręby Furmańskie
Przeznaczenie: pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
L.p.

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia [ha]

1.

783/2

0,1171

16 887,00

2.

783/3

0,1175

16 944,00

0,2346 ha

33 831,00 zł

Razem Poręby Furmańskie

Wartość [zł]

Zabrnie
Przeznaczenie: pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
L.p.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia [ha]

Wartość [zł]

1.

2495/4

0,1528

27 804,00

2.

2495/5

0,1654

30 072,00

3.

2495/8

0,1783

32 494,00

4.

2495/9

0,1809

32 962,00

5.

2495/7

0,1758

32 044,00

6.

2495/6

0,1712

31 216,00

Razem Zabrnie

1,0244

186 592,00

Ogółem

4,6880 ha

869 628,19 zł

Procentowy udział powierzchni w sprzedaży w poszczególnych miejscowościach
Zabrnie
22%

Żupawa
8%

Poręby
Furmańskie
5%

Grębów
39%

36

Stale
26%
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9.3 Dzierżawa i użytkowanie wieczyste
W 2019 r. oddano w dzierżawę rolną nieruchomości będące własnością gminy Grębów
o powierzchni 763,6089 ha. Łączny dochód, jaki gmina uzyskała z tytułu dzierżawy
nieruchomości rolnych, wyniósł 154 343,88 zł.
Dzierżawa rolna
Miejscowość

Dochód [zł]

Wydrza

Powierzchnia

Powierzchnia

rola [ha]

staw [ha]

100 723,41 zł

109,1152 ha

0,83 ha

771,52 zł

22,7300 ha

0,07 ha

Stale

6 173,44 zł

194,3780 ha

0,04 ha

Jamnica

6 683,18 zł

55,4650 ha

0,10 ha

Żupawa

1 452,69 zł

40,7300 ha

▬

Grębów

18 110,85 zł

194,3780 ha

0,85 ha

Grębów – Zapolednik

1 494,18 zł

6,4459 ha

▬

Krawce

5 552,85 zł

65,0300 ha

0,17 ha

Zabrnie

13 381,76 zł

86,8158 ha

0,29 ha

154 343 ,88 zł

720,8390 ha

2,35 ha

Poręby Furmańskie

Łącznie

Dochód uzyskany z tytułu użytkowania wieczystego na terenie gminy Grębów w 2019 r.
wyniósł 16 268,65 zł.
Użytkowanie wieczyste
miejscowość

ilość

dochód [zł]

Grębów

3

6 145,14 zł

Stale

9

7 204,32 zł

Jeziórko

1

2 919,19 zł

Łącznie

13

16 268,65 zł

Gmina Grębów informuje również, że w dniu 22 listopada 2019 r. podpisała umowę
dzierżawy z Firmą Wind Power GmbH z siedzibą w miejscowości Naundorf na nieruchomości
położone w miejscowości Grębów, Jeziórko i Wydrza o łącznej powierzchni 106,1129 ha w celu
zainstalowania
z

i

eksploatacji

oprzyrządowaniem,

instalacji

urządzeniami

(urządzeń)

dodatkowymi

elektrowni
oraz

fotowoltaicznej

infrastrukturą

wraz

towarzyszącą.

Umowa zawarta została na czas oznaczony – 29 lat. Firma powyższa wygrała przetarg
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pisemnym ograniczonym na w/w nieruchomości, który odbył się w dniu 15 października
2019 r. W wyniku przetargu czynsz dla gminy wynosi 9620,00 zł + 23 % vat za 1 ha rocznie.
W 2019 roku dochód z dzierżawy wyniósł kwotę 121 141,89 zł
9.4 Nabywanie nieruchomości
W 2019 r. dokonano powiększenia powierzchni gruntów stanowiących własność gminy
Grębów poprzez zakup 1 działki

od osoby prywatnej, o łącznej powierzchni 0,0400 ha

przeznaczonej pod budowę przepompowni kanalizacji sanitarnej w Grębowie oraz nabyto
nieodpłatnie

od osób fizycznych

nieruchomości o

łącznej powierzchni

0,2704 ha

przeznaczonych pod drogę w miejscowości Stale.
Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego w 2019 r. nastąpiło nieodpłatne włączenie
do gminnego zasobu nieruchomości o łącznej powierzchni 6,45 ha.
Grębów
L.p.

Dostawca/

Numer ewid.

Powierzchnia

Wartość

Wykonawca

działki

[ha]

[zł]

Przeznaczenie
pod

1.

działka prywatna

6577/10

0,0400

14 000,00

przepompownię
kanalizacji
sanitarnej

Razem

0,0400

14 000,00

Stale
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.

Dostawca/
Wykonawca
działka
współwłasność
działka
współwłasność
działka
współwłasność
działka
współwłasność
działka
współwłasność

Numer
ewidencyjny
działki

Wartość

[ha]

[zł]

Przeznaczenie

2848/1

0,0591

2 364,00 pod drogę

2968/5

0,0410

8 200,00 pod drogę

2967/5

0,1197

23 940,00 pod drogę

2969/2

0,0012

240,00 pod drogę

2969/3

0,0494

9 880,00 pod drogę

Razem
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Powierzchnia

0,2704

44 624,00

Gmina Grębów, 39-410 Grębów ul. Rynek 1, tel. 15 811 27 15, fax: 15 811 28 05, www.grebow.com.pl

Zabrnie
L.p.

1.

Numer

Dostawca/

ewidencyjny

Wykonawca

działki

Wojewoda

Powierzchnia

Wartość

[ha]

[zł]

2495

Podkarpacki

Przeznaczenie

6,45

64 500,00 pod zabudowę

Razem

6,45

64 500,00

Ogółem

6,7604 ha

123 124,00 zł

Procentowy udział nabytej powierzchni w poszczególnych miejscowościach
Kolumna1;
Grębów; 0,04;
1%

Kolumna1;
Stale; 0,2704;
4%

Kolumna1;
Zabrnie; 6,45;
95%

9.5 Gospodarka lokalami komunalnymi, opłata czynszowa
Gmina Grębów posiada 6 lokali komunalnych, zlokalizowanych w miejscowościach
Krawce, Wydrza oraz Nowy Grębów, z których uzyskano w 2019 r. dochód w wysokości
8 207,40 zł.
Czynsze mieszkaniowe
L.p.

Miejscowość

Dochód [zł]

1.

Krawce

3 900,00

2.

Wydrza

4 019,40

3.

Nowy Grębów

288,00
Ogółem
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8 207,40 zł
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Najem sal w Domach Kultury i Remizo-Świetlicach
L.p.

Miejscowość

Ilość najmu

Dochód [zł]

1.

Zapolednik

1

203,25

2.

Jamnica

7

1 422,75

3.

Krawce

13

3 943,07

4.

Żupawa

13

2 723,55
Ogółem

8 292,62 zł

W 2019 r. wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, stanowiących mienie komunalne,
wyniosły 56 174,00 zł natomiast z tytułu najmu sal dochód wyniósł 8 292,62 zł.
9.6 Podziały i rozgraniczenia nieruchomości
Na terenie gminy Grębów w

2019 r. wydano 36 decyzji w sprawie podziału

nieruchomości.
Decyzje ws. podziału działek
L.p.

Obręb ewidencyjny

Ilość

1.

Krawce

4

2.

Grębów

9

3.

Stale

11

4.

Zabrnie

2

5.

Wydrza

4

6.

Jamnica

2

7.

Jeziorko

1

8.

Poręby Furmańskie

1

9.

Żupawa

2
Razem

36

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granicy między dwoma
nieruchomościami

poprzez

geodezyjne

określenie

położenia

punktów

granicznych,

ich stabilizację oraz wniesienie na mapy.
W 2019 r. w gminie Grębów przeprowadzono 1 rozgraniczenie nieruchomości które
zostało zakończone decyzją zatwierdzającą ustaloną granicę.
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10. INWESTYCJE
10.1 Realizacja inwestycji i zamówień publicznych w 2019 r.
Rok 2019 był zdecydowanie rokiem dużych inwestycji w Gminie Grębów. Powodem tego
są nie tylko nowo ogłoszone w 2019 roku przetargi, ale i roboty trwające od 2018 roku takie jak
budowa kanalizacji sanitarnej. W 2019 roku ogłoszono dziewięć przetargów nieograniczonych,
z czego jeden został unieważniony. Powodem unieważnienia była wartość najkorzystniejszej
oferty, która znacznie przekraczała możliwości finansowe gminy.
Przetargi nieograniczone realizowane w ramach zamówień publicznych o wartości
powyżej 30 000 euro ogłoszone przez Gminę Grębów w 2019 roku
L.p.

Rodzaj
zamówienia

Nazwa zamówienia

Termin realizacji

Wartość

zadania

umowna brutto

Odbiór i transport odpadów
1.

Usługi

komunalnych z terenu Gminy

31.01.2020

384 458,40 zł

31.12.2019

1 946 577,31 zł

31.07.2019

309 510,00 zł

30.09.2019

347 312,79 zł

31.10.2019

248 435,00 zł

31.10.2019

101 690,91 zł

31.07.2020

1 801 395,11 zł

Grębów
Udzielenie kredytu
2.

Usługi

długoterminowego dla
Gminy Grębów w 2019 roku

3.
4.

5.

6.

7.

Roboty

Budowa chodników przy

budowlane

drogach powiatowych

Roboty

Przebudowa dróg gminnych

budowlane

w 2019 r.

Roboty
budowlane

Budowa oraz doposażenie
placów zabaw na terenie
gminy Grębów

Roboty

Przebudowa drogi Stale

budowlane

ul. Dębowa Etap I

Roboty
budowlane

Przebudowa dróg gminnych
nr R100232, nr R100227
i nr 100226 w Jamnicy
Odbiór i transport odpadów

8.

Usługi

komunalnych z terenu Gminy
Grębów

Przetarg
Unieważniony

Odbiór i transport odpadów
9.

Usługi

komunalnych z terenu Gminy

31.08.2020

357 944,83 zł

Grębów -II
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Pierwszym z ogłoszonych w 2019 roku przetargiem jest przetarg na zadanie pn. „Odbiór
i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Grębów”. Zamówienie obejmuje usługę
odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Grębów oraz odbiór
i transport odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wartość
umowna powyższego zamówienia wyniosła 384 458,40 zł i w całości zostało ono sfinansowane
ze środków własnych gminy.
W 2019 roku ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego dla
Gminy Grębów w 2019 roku”. Przedmiot tego zamówienia to udzielenie kredytu dla Gminy
Grębów w kwocie 8 000 000,00 zł, a okres jego spłaty wynosi 15 lat.
Ważną inwestycją wykonaną w 2019 roku w Gminie Grębów jest zadanie pn. „Budowa
chodników przy drogach powiatowych”. Zadanie zostało wykonane na podstawie przekazania
przez Powiat Tarnobrzeski do realizacji zadania polegającego na budowie trzech odcinków
chodników tj.:


Budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Zabrnie i Grębów
o długości 220 mb,



Budowa chodnika pomiędzy istniejącymi chodnikami w miejscowości Grębów i Nowy
Grębów o długości 253 mb,



Budowa chodnika w miejscowości Wydrza o długości 239 mb.

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 309 510,00 zł brutto.
 Równie istotną inwestycją dla Gminy Grębów w 2019 roku jest „Przebudowa dróg
gminnych w 2019 r.” W ramach tego zadania przebudowano dwa odcinki dróg
w miejscowościach Zabrnie i Wydrza Miętne oraz utwardzono teren w Jamnicy na działkach
nr 1570 i 1590. Szczegółowy zakres przedmiotu tego zamówienia obejmuje:


Przebudowę drogi gminnej Zabrnie Górne o długości 800 mb,



Przebudowę drogi gminnej Miętne – Obórki o długości 154 mb,



Utwardzenie terenu Jamnica o powierzchnia 442 m2.

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 347 312,79 zł.
 Gmina Grębów dba również o najmłodszych. W 2019 roku powstały tu cztery nowe place
zabaw w ramach realizacji zadania „Budowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie
gminy Grębów”. Są to:


Plac zabaw w miejscowości Grębów – Sokół (dostawa i montaż urządzeń, wykonanie
ogrodzenia). Wartość robót budowlanych: 40 590,00 zł,



Dwa place zabaw w miejscowości Grębów – Kąt (dostawa i montaż urządzeń, wykonanie
ogrodzenia). Wartość robót budowlanych: 98 990,00 zł,



Plac zabaw w miejscowości Wydrza – Klonowe (dostawa i montaż urządzeń, wykonanie
ogrodzenia). Wartość robót budowlanych: 59 655,00 zł.
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Ponadto, poza budową czterech nowych placów zabaw, doposażono w nowe urządzenia dwa
istniejące już place, tj.: Stale – Osiedle (wartość robót budowlanych: 33 210,00 zł),
oraz Jamnica (wartość robót budowlanych: 15 990,00 zł).
Całkowita wartość robót w ramach tego zadania wyniosła 248 435,00 zł i w całości została
pokryta ze środków własnych Gminy Grębów.
 W 2019 roku przebudowano także jedną z dróg gminnych w Stalach. Roboty budowlane
zostały wykonane w ramach zadnia pn. „Przebudowa drogi Stale ul. Dębowa Etap I”
a ich wartość wyniosła 101 690,91 zł. Inwestycja ta również została w całości pokryta z
budżetu Gminy Grębów.
 Dużym sukcesem dla Gminy Grębów jest otrzymanie dofinansowania z Funduszu Dróg
Samorządowych do zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 100232R, nr 100227R
i nr 100226R w Jamnicy”. Wartość umowna robót budowlanych po przetargu wyniosła
aż 1 801 395,11 zł, natomiast wcześniej wspomniana kwota dofinansowania do całości
zadania to 1 260 976,00 zł. W ramach realizacji tego zadania wykonywana jest przebudowa
trzech odcinków dróg gminnych o łącznej długości 2 984 mb na terenie nowego osiedla
w Jamnicy. Planowany termin zakończenia robót to lipiec 2020 roku. Inwestycja ta jest
niezwykle ważna przede wszystkim ze względu na jej wartość, ale i ze względu na wysoką
kwotę dofinansowania jaką uzyskano na realizację zadania.
 Końcem roku 2019 ogłoszony został nowy przetarg na odbiór i transport odpadów.
Przedmiot zamówienia to usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Grębów oraz odbiór i transport
odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Czas realizacji
usługi obejmuje okres od 01.02.2020 r. do 31.08.2020 r., a jej wartość umowna wynosi
357 944,83 zł.
Reasumując w 2019 roku ogłoszono dziewięć przetargów nieograniczonych w ramach
realizacji zadań powyżej 30 000 euro. Aż osiem postępowań zakończyło się podpisaniem
umowy, natomiast jedynie jedno postępowanie zostało unieważnione ze względu na wartość
oferty, która przekraczała finansowe możliwości gminy.
Poza nowymi ogłoszonymi przetargami, w 2019 roku kontynuowane były roboty budowlane
związane z budową kanalizacji w miejscowościach Zabrnie, Poręby Furmańskie, Zapolednik,
Nowy Grębów oraz Grębów Sokół.
Kanalizacja w Zabrniu, Porębach Furmańskich, Zapoledniku i Nowym Grębowie budowana jest
w ramach zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grębów”. Roboty
budowlane związane z budową kanalizacji w Zabrniu i Porębach Furmańskich rozpoczęły się
w 2018 roku, a ich wartość wyniosła 12 826 809,00 zł. Termin zakończenia prac nastąpił
w listopadzie 2019 roku. Wybudowana infrastruktura została przekazana do Gminnego Zakładu
Komunalnego. Budowa kanalizacji w Nowym Grębowie i Zapoledniku również rozpoczęta
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została w 2018 roku. Wartość robót budowlanych to 5 930 600,00 zł a planowany termin
zakończenia prac to październik 2020 roku. Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
w Gminie Grębów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka ściekowa poddziałanie 4.3.1
Gospodarka ściekowa RPO WP 2014-2020 na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania
ze środków UE do całości projektu to ponad 7,5 miliona złotych.
W 2019 roku zakończone zostały także prace budowlane związane z budową kanalizacji
Grębów – Sokół. Budowa ta została wykonana w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej dla miejscowości Grębów (Sokół), Gmina Grębów”. Projekt współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”. Wartość robót
budowlanych wyniosła 1 094 000,00 zł, natomiast kwota dofinansowania projektu ze środków
UE to 570 289,00 zł.
Istotną inwestycją w Gminie Grębów jest także udział w projekcie pn. „Rozwój OZE
w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów,
Sędziszów Małopolski”. Projekt ten ma na celu rozwój odnawialnych źródeł energii w celu
redukcji emisji dwutlenku węgla, zwiększeniu poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł
energii oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych
zlokalizowanych na terenie gmin partnerskich. W Gminie Grębów uczestnikami projektu zostało
156 mieszkańców. Projekt został dofinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniosła 70% kosztów
kwalifikowanych (kosztów netto).
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Inwestycje realizowane w ramach zamówień publicznych powyżej 30 000 euro
z udziałem środków zewnętrznych z zakresu budownictwa i drogownictwa

L.p.

Nazwa zadania

Wartość robót

Wartość

Rodzaj dofinans.

budowlanych

dofinans.

(program

(zł)

(zł)

/fundusz)

Okres
realizacji

Poprawa gospodarki
wodno – ściekowej
w Gminie Grębów,

1.

tj.: Budowa

18.07.2018

12 826 809,00

kanalizacji

Regionalny

w Zabrniu

Program

i Porębach

7 746 506,57 Operacyjny
Województwa

Furmańskich
Poprawa gospodarki

Podkarpackiego

wodno – ściekowej

2.

15.11.2019

w Gminie Grębów,
tj.: Budowa

2014 - 2020
5 930 600,00

12.10.2018
01.10.2020

kanalizacji
w Nowym Grębowie
i Zapoledniku

Program

Budowa kanalizacji
3.

sanitarnej dla

Rozwoju
1 094 000,00

miejscowości

570 289,00 Obszarów

12.10.2018

Wiejskich

10.04.2019

Grębów (Sokół)

2014 – 2020

Przebudowa dróg
gminnych
4.

nr 100232R,
nr 100227R

1 801 395,11

1 260 976,00 Fundusz Dróg
Samorządowych

i nr 100226R

06.11.2019
31.07.2020

w Jamnicy
SUMA 21 652 804,11

9 577 771,57
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10.2 Inwestycje realizowane w ramach zamówień publicznych poniżej 30 000 euro
z zakresu budownictwa i drogownictwa
Oprócz zamówień powyżej 30 tysięcy euro Gmina Grębów realizuje także zamówienia mniejsze,
tj. do 30 000 euro. W 2019 roku ogłoszono 30 zamówień poniżej 30 000 euro z zakresu
budownictwa i drogownictwa. Do najważniejszych z nich należą:
 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stale – Siedlisko – Bukie dz. o nr ewid. 3297/1
o wartości 65 000,00 zł brutto. Zadanie to polegało na modernizacji drogi dojazdowej
do gruntów rolnych o długości 700 mb. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu
województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Kwota dotacji wyniosła 52 000,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Grębów
to 13 000,00 zł,
 Opracowanie projektu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grębowie o wartości
120 540,00 zł brutto,
 Wykonanie trybun na boisku sportowym w Stalach. Zakres zadania to przede wszystkim
montaż trybun czterorzędowych o wartości 79 950,00 zł brutto,
 Remont boiska sportowego w Grębowie polegający głównie na renowacji piłkochwytów
i montażu wiat dla zawodników rezerwowych, o łącznej wartości 30 000,00 zł brutto,
 Doposażenie siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na działkach o nr 753 i 955/1 w Porębach
Furmańskich. Doposażenie polegało na dostawie i montażu urządzeń do ćwiczeń, a wartość
umowna tego zadania wyniosła 19 926,00 zł brutto,
 Remont budynku gospodarczego OSP Krawce polegający między innymi na wykonaniu
pokrycia dachu, montażu drzwi i bram garażowych, dociepleniu elewacji i wykonaniu
odboju wokół budynku. Całkowita wartość robót budowlanych w związku z wykonaniem
tej inwestycji wyniosła 38 200,00 zł brutto,
 Budowa altanek o łącznej wartości 39 700,00 zł brutto. Przedmiot tego zadania to budowa
trzech altanek tj.: budowa altanki drewnianej o wymiarach 6x5 mm w Stalach obok Orlika,
altanki drewnianej o wymiarach 4x4 m w miejscowości Grębów Sokół, oraz altanki
drewnianej o wymiarach 3x3 m w Grębowie obok Orlika,
 Remont łazienki w Świetlicy Zapolednik polegający między innymi na ułożeniu płytek
na ścianach i posadzce, malowaniu, montażu umywalki i ustępów. Wartość całkowita
wszystkich robót wyniosła 20 480,00 zł brutto,
 Remont budynku wielofunkcyjnego w Jamnicy polegający między innymi na malowaniu
i ułożeniu posadzek. Wartość tego zadania to 39 800,00 zł brutto.
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11. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
11.1

Realizacja

uchwały

Rady

Gminy

dotyczącej

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi w zakresie warunków finansowania sportu w Gminie Grębów (LZS)
W dniu 19.02.2019 r. zarządzeniem Nr 15.2019 Wójta Gminy Grębów ogłoszony został
nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Grębów na realizację zadań:
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Grębów, Wydrza, Stale, Zabrnie
i Żupawa w 2019 roku”. Prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie dotacji złożyło 8 Klubów
sportowych działających na terenie gminy Grębów, które decyzją Wójta Gminy Grębów z dnia
06.03.2019 r. otrzymały dotację celową.
W dniu 12.03.2019 r. nastąpiło podpisanie umów na realizację w/w zadania. Zadanie
realizowane było przez kluby sportowe od podpisania omów do 30.11.2019 r.
Kluby przyznaną dotację wydatkowały zgodnie z uchwałą Nr III/6/10 Rady Gminy
Grębów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
w Gminie Grębów w szczególności na wynagrodzenia trenerów, koszty opieki i pomocy
medycznej zawodników, zakup sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego, ekwiwalent
sędziowski, koszty przewozu zawodników, koszty utrzymania obiektów sportowych, opłaty
licencyjne, ubezpieczenia zawodników, koszty prania strojów piłkarskich, zakup materiałów
(woda, wapno itp.).
Dotację kluby wykorzystały w następujący sposób:
Kwota
L.p.

Nazwa klubu sportowego

Kwota dotacji

wykorzystanej
dotacji

1.

Ludowy Zespół Sportowy „Słowianin” Grębów

81 500,00 zł

81 500,00 zł

2.

Towarzystwo Sportowe Stale w Stalach

58 500,00 zł

58 500,00 zł

3.

Wiejski Klub Sportowy – Zabrnie

33 500,00 zł

33 173,45 zł

4.

Klub Sportowy Żupawa

33 500,00 zł

33 500,00 zł

5.

Szkółka Piłkarska Grębów

15 000,00 zł

15 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

6.
7.
8.

Uczniowski Klub Sportowy „Refleks”
w Żupawie
Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół
w Stalach
Uczniowski Klub Sportowy w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Grębowie

Analizując poniesione wydatki w 2019 r. z dotacji z budżetu Gminy Grębów
przez poszczególne kluby należy uznać je za zasadne i celowe.
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11.2 Charakterystyka obiektów sportowych na terenie Gminy
W skład infrastruktury sportowej gminy, słuzącej zaspokajaniu potrzeb z zakresu kultury
fizycznej mieszkancow wchodzą:
 Boiska sportowe
Gmina Grębow posiada 5 boisk piłkarskich z czego 4 z nich w uzyczeniu posiadają
działające kluby sportowe, ktore uczestniczą w rozgrywkach ligowych.
L.p.

Lokalizacja boiska

Nr ewid. działki

1.

Grębow

6596

2.

Stale

843/1

3.

Wydrza

3324/16

4.

Zabrnie

2494/1

5.

Zupawa

295

Oprocz boisk piłkarskich funkcjonują 4 mniejsze boiska przyszkolne, pokryte nawierzchnią
poliuretanową, z ktorych korzystają głownie dzieci i młodziez szkolna.
L.p.

Lokalizacja boiska

Nr ewid. działki

1.

Grębow

5109/21

2.

Krawce

1683

3.

Jamnica

1513

4.

Stale

55, 56

 Boiska „Orlik”
Na terenie gminy Grębow funkcjonują trzy kompleksy boisk sportowych typu „Orlik”
działające w miejscowosciach:


Grębow - Osiedle Palędzie na działce ewid. Nr 8318/2,



Wydrza przy Zespoł Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy na działce ewid.
Nr 2810,



Stale przy boisku Towarzystwa Sportowego Stale na działce ewid. 843/1.
W 2019 r. we wspołpracy z Fundacją Orły Sportu na w/w obiektach realizowany był

program „Lokalny Animator Sportu” finansowany w 50% ze srodkow Ministerstwa Sportu.
Projekt „Lokalny Animator Sportu” jest systemowym rozwiązaniem, ktorego głownym celem jest
upowszechnianie aktywnosci fizycznej i sportu wsrod dzieci i młodziezy poprzez umozliwienie
udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Z boisk wielofunkcyjnych typu „Orliki” mogą korzystac wszyscy mieszkancy gminy
Grębow– w miejscowosci Stale animator sportu przeprowadził projekt „Seniorzy na Orliki”.
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Główne cele zadania:
 wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej
prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia
i związanej z nim jakości życia,
 stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia
w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych,
 przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem
i po zakończeniu realizacji zajęć,
 wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu
materialnego rodziców,
 przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej,
pomoc środowiskom trudnym i zubożałym,
 optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego
programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, oraz pozostałej lokalnej infrastruktury sportowej.
Na kazdym z kompleksow, na podstawie umowy zlecenia, zatrudnieni byli,
w okresie od 01.03.2019 r. do 30.11.2019 r. animatorzy sportu, ktorzy organizowali
systematyczne zajęcia sportowe oraz turnieje.
 Siłownie zewnętrzne
W kazdym z 9 sołectw w gminie Grębow mieszkancy maja mozliwosc nieodpłatnego
korzystania z ogolnodostępnych siłowni zewnętrznych inaczej Outdoor Fitness.
Na kazdej siłowni zamontowane są urządzenia do cwiczen rekreacyjno-siłowych,
m.in. jezdziec, orbitrek, wioslarz, prasa nozna, motyl i wyciskanie, biegacz, twister, wahadło
czy twister potrojny. Przyrządy do cwiczen są łatwe w samodzielnej obsłudze, mogą z nich
korzystac zarowno stali bywalcy tradycyjnych siłowni, jak i osoby, ktore z podobnym sprzętem
nigdy wczesniej się nie zetknęły.
Odpowiednio dobrany zestaw urządzen słuzy do cwiczenia niemal wszystkich grup
mięsni, m.in.: rąk, nog, brzucha, plecow i klatki piersiowej. Trening na siłowni plenerowej
aktywizuje stawy, dotlenia organizm, poprawia takze kondycję i koordynację ruchową, pozwala
rozciągnąc mięsnie i wymasowac obolałe częsci ciała.
Nawierzchnie wszystkich siłowni pokryte są nowoczesną nawierzchnią poliuretanową
umozliwiającą zachowanie odpowiedniego bezpieczenstwa i ochrony dla stawow, kosci
i poszczegolnych częsci ciała uzytkownikow. Dodatkowo siłownia zewnętrzna to swietne miejsce
nie tylko na aktywnosc fizyczną, ale rowniez na zycie towarzyskie lokalnej społecznosci.
Siłownie plenerowe cieszą się ogromną popularnoscią wsrod mieszkancow Gminy
Grębow.
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12. OŚWIATA I WYCHOWANIE
12.1 Szkoły i przedszkola
Gmina Grębów jest organem prowadzącym w 2019 r. dla 8 szkół podstawowych, w tym
2 szkół z oddziałami gimnazjalnymi do 31 sierpnia 2019r., 1szkoły średniej oraz 4 przedszkoli
i 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
Dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2019 r. stało się
czteroletnim liceum ogólnokształcącym.
W Filialnej Szkole Podstawowej w Jamnicy, w Przedszkolu w Jamnicy, w Przedszkolu
w Wydrzy i oddziale przedszkolnym w Jamnicy nie odbywały się zajęcia w roku szkolnym
2019/2020 – brak zapisów uczniów i dzieci do tych jednostek oświatowych.
Liczba dzieci i uczniów w g stanu na 30 IX 2019r.
Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
Ogółem

wiek
2,5

Nazwa

wiek
3

wiek
4

Suma
Liczba
w
wiek
wieku
przedsz oddział
do lat
5
6
kolu/od
ów
5
dziale

Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Zabrniu
kl. „0”
Szkoła Podstawowa im.
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w
Krawcach kl. „0”
Szkoła Podstawowa im.
Marii Konopnickiej
w Żupawie kl. „0”
Przedszkole w Grębowie
Zespół Szkół w Stalach
Szkoła Podstawowa
w Stalach kl. „0”
Zespół Szkół w Stalach
Przedszkole w Stalach
Zespół Szkoła
Podstawowa i Przedszkole
w Wydrzy Szkoła
Podstawowa w Wydrzy
kl. „0”
OGÓŁEM W GMINIE

50

0

7

1

4

12

3

15

1

0

6

3

3

12

5

17

1

1

3

7

2

13

10

23

1

9

38

43

43

133

29

162

7

0

0

0

0

0

16

16

1

1

11

18

10

40

0

40

2

0

4

6

7

17

8

25

1

11

69

78

69

227

71

298

14
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Liczba uczniów szkół podstawowych i liceum
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Zabrniu
Szkoła Podstawowa im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Krawcach
Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Żupawie
Zespół Szkół w Stalach Szkoła
Podstawowa im. Prof. Stanisława
Pawłowskiego w Stalach
Zespół Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Wydrzy Szkoła
Podstawowa w Wydrzy
Zespół Szkół Ogólnokształcących im.
Prof. Stanisława Bąka w Grębowie
Szkoła Podstawowa w Grębowie
Zespół szkół Ogólnokształcących im.
Prof. Stanisława Bąka Liceum
Ogólnokształcące w Grębowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących im.
Prof. Stanisława Bąka w Grębowie
Szkoła Podstawowa w Grębowie Filialna Szkoła Podstawowa
w Zapoledniku
Ogółem w gminie

Liczba uczniów

Liczba
oddziałów

74,00

8

54,00

7

60,00

6

165,00

10

63,00

7

186,00

10

76,00

4

128,00

6

806,00

58

Dyrektorzy szkół i przedszkoli na podstawie opinii i orzeczeń poradni psychologicznopedagogicznych podejmują działania nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. W celu realizacji zaleceń organizowane są min. zajęcia rewalidacyjne,
korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne, terapie. Łącznie objętych kształceniem
specjalnym w szkołach jest 34 uczniów i w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych 18 dzieci.
Kadra pedagogiczna i pracowników niepedagogicznych
Zatrudnienie nauczycieli wg stanu na dzień 30.09.2019r. w przedszkolach, szkołach
wynosiło łącznie 140,49 etatów.
Najliczniejszą grupą są nauczyciele dyplomowani, którzy stanowią ok. 70% kadry, najmniejszą
grupą są nauczyciele stażyści 6%. Pozostałą kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele
mianowani - 12% oraz nauczyciele kontraktowi – 12%.
Gmina Grębów jako organ prowadzący jednostek oświatowych przeprowadza egzaminy dla
nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. W 2019 r. 4 nauczycieli
uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
W 2019 roku Wójt Gminy Grębów nagrodził 21 nauczycieli, doceniając ich szczególne
osiągnięcia dydaktyczne i pedagogiczno-wychowawcze. Wójt przekazał na nagrody finansów
kwotę w łącznej wysokości 84 000,00 zł.
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Dochody i wydatki w oświacie
Wydatki w oświacie 16 620 877,25 zł w tym wydatki bieżące stanowiły 16 588 294,45 zł.
Do wydatków bieżących zalicza się w szczególności:
 Wydatki na działalność statutową jednostki;
 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli;
 Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży;
 Wydatki poniesione na prowadzenie świetlic szkolnych,
 Wydatki przeznaczone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
 Wydatki poniesione na organizacje półkolonii oraz organizacje wyjazdów na zielone szkoły,
 Wydatki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym i motywacyjnym dla
uczniów,
 I inne.
Subwencja oświatowa i dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
dofinansowanie wydatków bieżących pokryły ok 62 % tych wydatków.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią ok. 78,9 % wydatków
bieżących.

Zestawienie wykonania wydatków za 2019r. wg RB 28S wg stanu na 31 XII 2019r.
Wydatki wykonane ogółem, w tym:
Wydatki inwestycyjne
Wydatki na wychowanie przedszkolne

16 620 877,25 zł
32 582,80 zł
2 896 288,40 zł

Wydatki bieżące, w tym:

16 588 294,45 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w
tym:

13 092 023,85 zł

Wydatki na przedszkola i oddziały przedszkolne
Wydatki związane z realizacją zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży
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2 189 159,18 zł
757 514,24 zł
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Zestawienie otrzymanej subwencji oświatowej i innych dotacji oraz plan wydatków
Rok
Subwencja oświatowa na 2019r.
Dotacje celowe
Wydatki planowane ogółem, w tym:
Wydatki inwestycyjne planowane
Planowane wydatki na wychowanie przedszkolne

Ogółem
9 869 806,00 zł
436 468,40 zł
17 176 389,24 zł
32 583,00zł
3 056 389,88zł

Wydatki bieżące planowane, w tym:

17 143 806,24zł

Planowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi od
wynagrodzeń, w tym

13 402 999,17zł

Planowane wydatki na przedszkola i oddziały
przedszkolne
Planowane wydatki związane z realizacją zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży

2 295 935,19zł
895 482,53zł
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13. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRĘBOWIE
13.1. Organizacja, struktura i finanse
Gminne Centrum Kultury w Grębowie zostało wpisane do rejestru kultury w dniu
14.09.2000 r. pod numerem 1/2000. Gminne Centrum Kultury w Grębowie działa na podstawie
ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz
statutu nadanego przez organizatora. GCK prowadzi działalność polegającą na tworzeniu,
upowszechnianiu i ochronie kultury, która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu
przepisów o działalności gospodarczej.
Strukturę organizacyjną GCK tworzą :
 Dom Kultury w Grębowie,
 Dom Ludowy w Wydrzy,
 Dom Ludowy w Zabrniu,
 Świetlica w Zapoledniku,
 Remizo-Świetlica w Żupawie,
 Wiejski Dom Kultury w Stalach,
 Remiza OSP w Krawcach,
 Dom Ludowy w Jamnicy,
 Świetlica Wiejska Stale-Siedlisko,
 Biblioteka Publiczna w Grębowie,
 Filia Biblioteki Publicznej w Stalach,
 Filia Biblioteki Publicznej w Krawcach,
 Filia Biblioteki Publicznej w Wydrzy,
 Filia Biblioteki Publicznej w Zabrniu.
Organizację wewnętrzną tworzy:
 Dyrektor Centrum,
 Administracja,
 Biblioteki,
 Domy Ludowe, świetlice wiejskie.
Centrum jest miejscem upowszechniania kultury, współpracy działaczy, organizacji
społecznych oraz placówką poradnictwa w zakresie pracy kulturalno–oświatowej i rekreacyjnej
dla całej Gminy Grębów, a celem działalności jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr
kultury oraz upowszechnianie czytelnictwa. Gminne Centrum Kultury w Grębowie zatrudnia
19 pracowników.
Finanse Gminnego Centrum Kultury w Grębowie w roku 2019 wynosiły: 1289 315,78 zł
 Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku – 992,98,
 Dotacja podmiotowa 1 192 000,00,
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 Dotacja Biblioteki Narodowej 6 000,00,
 Dofinansowanie Lokalna Grupa Działania „Sanłęg” 22 000,00,
 Dofinansowanie Lasowiacka Grupa Działania 5 000,00,
 Wpływy z usług (nauka gry, siłownia,, nauka tańca, wynajmy sali) 27 678,80,
 Darowizny( Dni Grębowa) 35 644,00.
13.2. Działalność zespołów ludowych i obrzędowych
Kultura ludowa jest niezwykle istotnym zadaniem GCK, przejawia się ona w dbałości
o regionalne obrzędy, pieśni i zwyczaje oraz w wychowaniu młodego pokolenia w duchu
poszanowania regionalnych, lokalnych i ogólnonarodowych tradycji. Zespoły ludowe:
Grębowianki z Grębowa, Kalina z Zapolednika, Jarzębina z Krawców, Jagoda z Zabrnia, Perełki
z Żupawy, Stalowianki i Ale Babki ze Stalów, Koniczyna ze Stalów-Siedliska, zespoły obrzędowe:
Jamnczanki z Jamnicy i Wydrzowianie z Wydrzy, a także kapela ludowa ,,Jaśki” i orkiestra dęta
prężnie działają na niwie kultury gminnej, powiatowej i wojewódzkiej, promując lasowiackie
klimaty i Gminę Grębów.
Gminne Centrum Kultury było inicjatorem i koordynatorem Akademii Seniora, dla osób
powyżej 55 roku życia. Powstała sieć z główną siedzibą w Grębowie i filiami w Zapoledniku,
Stalach, Żupawie, Zabrniu, Jamnicy , Wydrzy i Krawcach. Akademii patronuje filia uczelni KUL-u
ze Stalowej Woli. Studencki korzystają z wykładów, prelekcji, sesji wyjazdowych, wyjazdów
naukowych oraz z bogatej oferty zajęć.
Od 2019 r. GCK poszerzyło swoje zadania o koła gospodyń wiejskich. Powstało koło:
Róża w Grębowie, KGW Jamnica, KGW Stalowianki w Stalach, KGW Łęgowianie w Zapoledniku,
KGW Ballada w Porębach Furmańskich, KGW Koniczyna w Stalach Siedlisku i KGW Stokrotka
w Żupawie. Grupy te realizują szereg zadań, wpisując się w bogatą mapę kultury gminy.
13.3. Organizacja imprez, promocja dorobku, krzewienie kultury i folkloru
Zadaniem Gminnego Centrum Kultury w Grębowie jest organizowanie zróżnicowanych
form działalności kulturalno- oświatowej i rekreacyjnej mającej na celu atrakcyjne i pożyteczne
zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Organizujemy różnego
rodzaju imprezy, przeglądy, spektakle, zabawy, konkursy, występy itp. W placówce tętni życie
a cykliczne imprezy mają swoją stałą, wierną publiczność. Kalendarz wydarzeń kulturalnych jest
bardzo bogaty: począwszy od spektakli jasełkowych, Gminnego Przeglądu Kolęd, Dni Seniora,
Gminnego Konkursu na Palmę Wielkanocną, Misterium Męki Pańskiej, Majówki z Florianem,
Nocy Świętojańskiej, Dni Grębowa – największej imprezy plenerowej z gwiazdami polskiej
estrady, Gminne Święto Dożynkowe, Wakacjady, Familiady, Święto Naleśnika, Jagody, Ziemniaka
i podobne imprezy plenerowe organizowane w każdej miejscowości gminy, dające możliwość
prezentacji dorobku artystycznego; wigilia dla mieszkańców, koncerty kolęd, Święto
Niepodległości, letnie koncerty organowe itp.
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13.4. Czytelnictwo – biblioteki
Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2019 r. liczy 41 396 woluminów. Struktura
księgozbioru przedstawia się następująco:
 Literatura dla dorosłych 15 845 woluminy
 Literatura dla dzieci 16 269 woluminy
 Literatura niebeletrystyczna 9 282 woluminy
W 2019 r. biblioteki zakupiły 641 książek za kwotę 15 000,00 złotych. Ze środków
budżetowych organizatora jednostki 370 woluminów na kwotę 9 000 złotych, z dotacji Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 271 woluminów - 6 000 złotych.
Liczba czytelników zarejestrowanych na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 1 232.
 Biblioteka w Grębowie – 631,
 Filia Krawce – 129,
 Filia Stale – 217,
 Filia Wydrza – 180,
 Filia Zabrnie – 75.
Biblioteki udostępniły 18 221 woluminów na zewnątrz:
 Biblioteka w Grębowie – 7 774,
 Filia Krawce – 410,
 Filia Stale – 5 529,
 Filia Wydrza – 3 620,
 Filia Zabrnie – 888.
Z czytelni bibliotecznych skorzystało w 2019r. 6155 użytkowników. Udostępniono 5160
materiałów bibliotecznych, w tym:
 książki: 2 069,
 Internet : 3 091.
Biblioteka w Grębowie w ramach współpracy z Publicznym Przedszkolem w Grębowie
realizuje zadanie codziennego 20 minutowego głośnego czytania dla najmłodszych. Ponadto
organizuje wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne, organizujemy wykłady dla seniorów.
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14. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
14.1 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemow Alkoholowych w Grębowie powołana
Zarządzeniem Wojta Gminy Grębow Nr 9/2011 z dnia 23.01.2011 r. w 2019 r. zajmowała się
w szczegolnosci realizacją nałozonego przez ustawę o wychowaniu w trzezwosci
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, ktory został przyjęty
uchwałą Rady Gminy Grębow Nr IV.28.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowany jest z budzetu gminy ze
srodkow pochodzących z wpłat za zezwolenia na sprzedaz i podawanie napojow alkoholowych.
Z opłat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz i podawanie napojow alkoholowych w 2019 r.
wpłynęło 144 256,87 zł. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. wydatkowano kwotę
133 865,57 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano 125 825,57 zł, natomiast na
przeciwdziałanie narkomanii wydano 8 040,00 zł.
Wydatkowanie środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki

Kwota

wyjazd dzieci i młodziezy na wycieczki

46 650,00 zł

wyjazd dzieci na basen i naukę pływania

46 768,00 zł

wypłatę wynagrodzenia dla członkow komisji

8 160,00 zł

wynagrodzenia i pochodne pracownika merytorycznego

10 854,38 zł

zakup strojow dla zespołow działających przy GCK

8 290,74 zł

zakup nagrod za udział w konkursach i turniejach profilaktycznych

2 797,84 zł

zakup materiałow edukacyjno-profilaktycznych

540,00 zł

zakup słodyczy dla dzieci

2 084,81 zł

zakup paczek dla dzieci z niepełnych rodzin

4 840,80 zł

zakup planow lekcji

200,00 zł

zakup pieczątek

129,00 zł

udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”

1 200,00 zł

Szkolenia pracownikow i GKRPA

1 350,00 zł
Suma

133 865,57 zł
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W 2019 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemow Alkoholowych zbierała się
jedenastokrotnie, w czasie tych spotkan w szczegolnosci zajmowała się:
 prowadzeniem rozmow motywacyjno – interwencyjnych (34 spotkania),
 wydawaniem opinii w sprawach sfinansowania lub dofinansowania przedsięwzięc
w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 wspołdziałaniem z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki i zapobiegania
problemom alkoholizmu i narkomanii,
 opiniowaniem wnioskow o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych
i wydawanie opinii mając na uwadze uchwałę nr XLVI.314.2018 Rady Gminy Grębów
z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Grębów (2 pozytywne opinie wydane po rozpatrzeniu
wniosku o wydanie zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych w miejscu sprzedazy)
piwo – 1, wino – 1,
 wspołpracą z Gminnym Osrodkiem Pomocy Społecznej i Ogniwem Policji w Grębowie,
 sporządzaniem sprawozdan, ankiet oraz udział w naradach szkoleniowych i konferencjach.
W gminie Grębów w 2019 r. obowiązywała następująca liczba zezwoleń:

25 zezwoleń
przy limicie 30
3 zezwolenia
przy limicie 5

Zawierających
powyżej 4,5% do
18% zawartości
alkoholu
(z wyjątkiem piwa)
23 zezwolenia
przy limicie 28
2 zezwolenie
przy limicie 5

15 zezwoleń

▬

▬

1

1

1

Zawierających
do 4,5% zawartości
alkoholu oraz piwa
poza miejscem
sprzedaży
w miejscu sprzedaży
zezwolenia
jednorazowe
zezwolenia wygasłe
z powodu likwidacji
punktu sprzedaży

Zawierających
powyżej 18%
zawartości alkoholu
23 zezwolenia
przy limicie 28
2 zezwolenie
przy limicie 5

W ramach akcji policji „Alkohol ograniczona dostępnosc” przedstawiciel GPPiRPA
wspolnie z Ogniwem Prewencji w Grębowie dwukrotnie dokonali kontroli wybranych punktow
sprzedazy napojow alkoholowych na terenie Gminy Grębow. W wyniku kontroli nie stwierdzono
większych nieprawidłowosci w zakresie sprzedazy i podawania napojow alkoholowych.
Dokonując analizy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2019 r. nalezy stwierdzic,
ze GKRPA wykonała wszystkie czynnosci i przedsięwzięcia w nim zaplanowane.
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15. OCHRONA ZDROWIA
15.1 Placówki ochrony zdrowia na terenie gminy, liczba podmiotów leczniczych
zarządzanych przez gminę, wraz z liczbą pacjentów
W gminie Grębów funkcjonuje Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Grębowie przy ul. Spacerowej 11 oraz Filia w miejscowości Stale przy
ul. Tarnobrzeskiej 5, które świadczą usługi medyczne w zakresie: podstawowej opieki
zdrowotnej,

ambulatoryjnej

rehabilitacji

leczniczej,

stomatologii,

ambulatoryjnej

specjalistycznej opieki zdrowotnej – Poradnia K.
Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń w GSPZOZ w Grębowie są osoby,
które zadeklarowały na piśmie wolę objęcia opieką przez lekarza Podstawowej Opieki
Zdrowotnej.
W 2019 r. niezależnie od miejsca zamieszkania z usług lekarzy POZ skorzystało
31 315 pacjentów (17 468 kobiet i 13 847 mężczyzn) w tym:
Wizyty w przychodni

Wizyty domowe

30 901 osób

414 osób

(17 248 kobiet i 13 653 mężczyzn)

(220 kobiet i 194 mężczyzn)

Dzieci i młodzież
do 18 roku życia
5 022

Dzieci i młodzież

Osoby 65 +

Osoby 65 +

do 18 roku życia

11 119

120 osób

226 osób

Kierownikiem Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grębowie jest lek. med. Tadeusz Zych.
15.2 Realizacja Programu Szczepień przeciw grypie dla Gminy Grębów
Program Szczepień Profilaktycznych przeciw grypie dla gminy Grębów na lata
2018-2021 przyjęty uchwałą Nr XXXIX.267.2018 Rady Gminy Grębów z dnia 20 lutego 2018 r.
w 2019 r. realizowany był przez Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Grębowie oraz jego Filię w miejscowości Stale w okresie od 28.10.2019 r.
do 31.12.2019 r.
Gmina

Grębów

prowadziła

kampanię

informacyjną,

dotyczącą

realizacji

w/w programu poprzez druk ulotek, plakatów oraz ich dystrybucję na terenie gminy Grębów.
Program adresowany był do grupy osób w wieku 60 lat i więcej, zameldowanych na
terenie gminy Grębów, tj. około 2140 osób. Środki zaplanowane w budżecie gminy Grębów na
realizację powyższego Programu w 2019 r. wyniosły 15 000,00 zł. Z programu bezpłatnych
szczepień profilaktycznych przeciw grypie w 2019 r. skorzystało 191 osób (88 kobiet i 103
mężczyzn), tj. około 8,92 % uprawnionych. Wydatki na realizację szczepień profilaktycznych
poniesione z budżetu gminy to kwota 9 420,00 zł.
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16. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
16.1 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
W roku 2019 Wójt Gminy Grębów wydał następujące zarządzenia związane
z bezpieczeństwem:

 Zarządzenie Nr 24.2019 Wójta Gminy Grębów – Szefa Obrony Cywilnej Gminy
z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania
w

zakresie

bezpieczeństwa,

zarządzania

kryzysowego

i

obrony

cywilnej

w Gminie Grębów w 2019 roku,

 Zarządzenie Nr 44.2019 Wójta Gminy Grębów – w sprawie ogłoszenia pogotowia
przeciwpowodziowego dla Gminy Grębów,

 Zarządzenie Nr 44A.2019 Wójta Gminy Grębów – w sprawie ogłoszenia alarmu
przeciwpowodziowego/pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Grębów,

 Zarządzenie Nr 47.2019 Wójta Gminy Grębów – w sprawie odwołania alarmu
przeciwpowodziowego dla Gminy Grębów,

 Zarządzenie Nr 50.2019 Wójta Gminy Grębów z dnia 31.05.2019 r.– w sprawie odwołania
pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Grębów,

 Zarządzenie Nr 85.2019 Wójta Gminy Grębów z dnia 10.10.2019 r..– w sprawie
wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.
W roku 2019 odbyło się jedno posiedzenia GZZK, w dniu 13.06.2019 w sprawie
przygotowania do okresu letniego. W ramach zarządzania kryzysowego prowadzono też
działania w zakresie: Na bieżąco zamieszczanie na stronie internetowej urzędu komunikatów o
zagrożeniach i informacji o przeciwdziałaniu ich skutkom. Dokonano aktualizacji dokumentacji
związanej z sprawami obronnymi kraju jak również Gmina Grębów posiada aktualny zgodny z
obecnie obowiązującymi wytycznymi „Plan zarządzania kryzysowego”.
16.2 System ostrzegania i alarmowania
 W dniu 15.11.2019 UG w Grębowie uczestniczył w wojewódzkim treningu Akcji Kurierskiej
Administracji Publicznej.
 Organizacja kwalifikacji wojskowej. W 2019 roku przed Powiatową Komisję Lekarską
wezwano 83 osób, z czego 76 mężczyzn z rocznika podstawowego. Ostatecznie stawiło 73
osoby, z czego 70 otrzymały kategorię zdrowia A.
 Urząd Gminy w Grębowie prowadził też 70 postępowań w sprawię świadczeń osobistych
na rzecz obrony, oraz 63 postępowań w sprawie świadczeń rzeczowych. Prowadzono
również postępowania o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego
utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami
wojskowymi.
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16.3 Obrona cywilna
Zarządzenie Nr 24.2019 Wójta Gminy Grębów – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia
21 marca 2019 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania
w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Grębów
w 2019 roku.
Działania Urzędu Gminy w Grębowie związane z obszarem Obrony Cywilnej:

 Opracowano ocenę stanu przygotowań OC gminy,
 Nadzorowanie odpowiednich warunków przechowywania, eksploatacji i remontu sprzętu
OC w Gminnym Magazynie Obrony Cywilnej,

 Monitorowanie sprawności systemów alarmowych,
 Prowadzenie wśród społeczeństwa gminy akcji informacyjnej nt. obowiązujących sygnałów
alarmowych oraz sposobu postępowania w przypadku ich zastosowania – jako akcja
informacyjna przed treningami,

 Prowadzenie stanu ewidencyjnego magazynu OC,
 Gmina posiada opracowany aktualny „Plan Obrony Cywilnej dla Gminy Grębów”.
16.4. Ochrona przeciwpożarowa gminy; działalność gminnych jednostek OSP
W Gminie Grębów działa 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które zrzeszają 492 członków,
a tym 62 członków honorowych.

Liczba jednostek OSP i ich członków
Liczba członków

Jednostka OSP

Liczba członków
zwyczajnych

Liczba

Liczba

członków

członków

wspierających

honorowych

mogących brać
bezpośredni
udział w akcjach
ratowniczogaśniczych

OSP GRĘBÓW

46 (w tym 4 kobiety)

0

7

24

OSP JAMNICA

78 (w tym 12 kobiet)

0

0

13

OSP KRAWCE

73 (w tym 14 kobiet)

2

6

24

OSP STALE

44 (w tym 8 kobiet)

1

4

21

OSP WYDRZA

93 (w tym 12 kobiet)

0

19

21

OSP ZABRNIE

50 (w tym 4 kobiety)

0

8

11

23 (w tym 1 kobieta)

0

9

2

37 (w tym 10 kobiet)

0

2

18

OSP
ZAPOLEDNIK
OSP ŻUPAWA
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Liczba jednostek MDP oraz ich członków
Liczba

Liczba

chłopców

dziewcząt

MDP GRĘBÓW

10

10

20

MDP KRAWCE

10

10

20

MDP STALE

10

0

10

MDP WYDRZA

10

10

20

MDP ŻUPAWA

10

10

20

Jednostka MDP

Razem

W ogólnej statystyce miniony rok był rokiem, w którym zanotowano o 78 zdarzeń więcej w
porównaniu z rokiem 2018. Wśród tych zdarzeń jednostki OSP z terenu gminy odnotowały 115
pożarów, 71 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy. Okres wczesno wiosenny to czas
częstych wyjazdów do pożarów lasów oraz nieużytków, w wyniku zwiększonych opadów
deszczu końcem maja odnotowano liczne podtopienia w rejonie rzeki Łęg. Podtopienia
dotyczyły szczególnie sołectw: Grębów – Zapolednik i Jamnica. Przygotowanie naszych
strażaków do działań gaśniczych, ratowniczych oraz powodziowych jest zadawalające, dzięki
licznym i ciągłym szkoleniom które podwyższają ich kwalifikacje.
W maju ubiegłego roku w Jamnicy odbyła doniosła uroczystość poświecenia
i przekazania nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault Master dla
jednostki OSP w Jamnicy połączona z Gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Z okazji
wspomnianej uroczystości uhonorowano druhów okolicznościowymi medalami za zasługę dla
pożarnictwa, a także medalami za wysługę lat.
Natomiast w marcu br. dla jednostki OSP Wydrza dzięki pozyskanym środkom
finansowym z Ministerstwa Sprawiedliwości i budżetu gminy sfinansowano zakup lekkiego
samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Renault Master z bogatym wyposażeniem w sprzęt
p.poż. oraz umundorowanie specjalistyczne za kwotę 354 790,00 zł.
Rok 2019 był rokiem, w którym wykonano liczne remonty strażnic i pojazdów oraz
dokonano zakupów ze środków pozyskanych z KG PSP z Warszawy, KW PSP w Rzeszowie,
Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu oraz budżetu gminy między innymi:
 Remont klatki schodowej w OSP Stale,
 Zakup motopompy Tohatsu dla OSP Wydrza,
 Montaż napędów bram w OSP Grębów,
 Zakup lekkiego kwatermistrzowskiego samochodu Opel Movano dla OSP Stale,
 Naprawa samochodu - Star 266 w OSP Krawce,
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17 POMOC SPOŁECZNA – REALIZACJA UCHWAŁ I PROGRAMÓW
17.1 Struktura organizacyjna i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grębowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie jest gminną jednostką organizacyjną
powołaną na podstawie uchwały Nr XII/45/90 Gminnej Rady Narodowej w Grębowie z dnia
28 lutego 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie, tym
samym jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej na terenie
gminy Grębów.
Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji celowych przyznawanych zgodnie
z obowiązującymi przepisami na realizację zadań zleconych gminie a w zakresie zadań własnych
– z budżetu gminy.
Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie liczy 18 osób. W jej skład
wchodzą: kierownik, główna księgowa, referent ds. płacowo – finansowych, 5 pracowników
socjalnych, asystent rodziny, 3 inspektorów ds. świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego, opiekun specjalistyczny dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 3 opiekunki
świadczące usługi opiekuńcze, pracownik administracyjny, sprzątaczka.
Praca Ośrodka Pomocy dzieli się na cztery główne działy. Są nimi pomoc społeczna, wspieranie
rodziny, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i świadczenia rodzinne.
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie
trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki,
możliwości i uprawnienia. Podstawowymi przesłankami do uzyskania przez osoby i rodziny
wsparcia w ramach pomocy społecznej jest znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej
i niemożliwość jej pokonania mimo uprzedniego wykorzystania własnych środków, możliwości
i uprawnień. Trudna sytuacja życiowa to w szczególności zaistnienie jednej z okoliczności
wymienionych w art. 7 ustawy przy uwzględnieniu kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ustawy, który mówi, że dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć-528 zł,
w przypadku osoby samotnie gospodarującej-701 zł. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji
co trzy lata z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Ostatnią weryfikację
wprowadzono w październiku 2018 roku. Pomoc finansowa może mieć postać: zasiłku stałego
zasiłku okresowego, lub jednorazowego zasiłku celowego.
Pomoc w formie rzeczowej to m.in. opał w postaci węgla lub drewna opałowego, a także
w postaci żywności. Ośrodek także finansuje dożywianie dzieci w szkołach do których
uczęszczają.

Kryterium

dochodowe

do

przyznanie

tej

pomocy

jest

korzystniejsze

niż do w/w zasiłków i wynosi 150% tego kryterium.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się także przyznawaniem świadczeń dla
rodzin z dziećmi, a także związanych z niepełnosprawnością członka rodziny. W dziale
świadczeń rodzinnych przyznawane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
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17.2 Liczba osób, które skorzystały z zakresu pomocy społecznej z podziałem
na świadczenia w ramach zadań własnych i zleconych
a) Zadania własne gminy
 Zapewnienie posiłku oraz dożywianie dzieci
Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” obejmuje lata 2019 –2023 r. Program
jest realizowany zgodnie z corocznymi porozumieniami z Wojewodą.
Na realizację programu w 2019 roku wydatkowano w gminie Grębów kwotę 112 324 zł., z czego
środki własne wynosiły 25 924 zł. a dotacja z budżetu Wojewody – 86 400 zł. Łączne
dożywianiem objęto 71 dzieci.
 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy
z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe (701,00 zł.).
Dla osób samotnie gospodarujących i 528,00 zł. na osobę w rodzinie) i stanowi dochód będący
uzupełnieniem dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Świadczenie to jest zadaniem
własnym gminy na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa. W roku 2019 przyznano
zasiłki stałe 66 osobom na kwotę 354 241 zł. ze środków Wojewody.
 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
Zasiłek okresowy jest adresowany do osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż
ustawowe kryterium oraz zasobach w pełni nie wystarczających na zaspokojenie podstawowych
potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność,
bezrobocie, brak możliwości nabycia świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
W roku 2019 Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy 44 osobom, przyznając
254 świadczenia z powodu: -bezrobocia – 42 osobom,- długotrwałej choroby – 1 osobie,-innych
powodów –1 osobie. Kwota dotacji z budżetu Wojewody to 100 800 zł.
 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
Zasiłek celowy to świadczenie skierowane do zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej,
przyznawany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leczenia i leków, opału,
żywności, przedmiotów użytku domowego, niezbędnych drobnych remontów i napraw
w mieszkaniu, na pokrycie kosztów pogrzebu.
W 2019 r. zasiłki celowe przyznano 143 osobom na kwotę 154 934 zł. (w tym w większości
na zakup lekarstw oraz pokrycia kosztów leczenia, a także zdarzenia losowego – utrata mienia
na skutek pożaru lub zalania – 6 osób w łącznej kwocie 19 500 zł) .
 Praca socjalna
Praca socjalna ukierunkowana jest na rozwiązywanie problemów dotyczących osób lub rodzin,
powodujących określone dysfunkcje w ich życiu lub prowadzących do ich wykluczenia
społecznego. Wiele działań prowadzonych w ramach pracy socjalnej przez GOPS przynosi
pozytywne efekty w postaci podjęcia pracy zarobkowej, pełnego usamodzielnienia się bądź
odejścia od systemu pomocy społecznej na pewien czas, poprawy funkcjonowania rodzin,
podejmowania leczenia odwykowego, umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach,
wzmocnienia poczucia własnej wartości. Pomoc w postaci wyłącznej pracy socjalnej została
udzielona 72 rodzinom, liczba osób w tych rodzinach to 252 osób.
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 Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
W roku 2019 usługami opiekuńczymi objęto 4 starsze i niepełnosprawne osoby które
są samotne lub którym rodzina nie była w stanie zapewnić opieki i pielęgnacji. Koszt usług
wyniósł w 2019 roku 80 570 zł
 Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu
W ciągu roku w DPS przebywało 11 osób za które gmina poniosła koszty pobytu na kwotę
286 847 zł.
 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
W roku 2019 Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 65 osoby pobierających
zasiłki stałe na kwotę 30 908 zł.
b) Zadania zlecone
 Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.1938) do zdań zleconych gminie należy
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej. Kierownik Ośrodka z upoważnienia Wójta wydał na podstawie wywiadu
środowiskowego w roku 2019, 17 decyzje uprawniające do leczenia przez okres 90 dni
 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Usługi były świadczone u 6 dzieci wykonano 1 572 godzin usług, łączny koszt zadania wyniósł
39 567 zł.
 Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej
Rodziny zastępcze – 31 534 zł. (opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)
Asystent rodziny – 46 357 zł.
 Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznane przez sąd
Łącznie wypłacono kwotę 93 190 zł. dla 6 opiekunów prawnych z tereny gminy Grębów.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa z Banku Żywności w Tarnobrzegu
Programem zostało objętych 500 osób z terenu gminy Grębów. Na terenie gminy są dwa punkty
wydawanej żywności GOPS w Grębowie oraz Caritas w miejscowości Stale.
17.3 Liczba osób trwale korzystających ze świadczeń. Liczba osób bezdomnych
przebywających na terenie gminy
W 2019 r. pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej objęto 265 rodzin, o liczbie
osób w rodzinach: 646. Rodzinom tym udzielano pomocy w postaci świadczeń pieniężnych
i niepieniężnych w ramach zadań własnych i zleconych, w szczególności z powodu:
 Ubóstwo - 157 rodzin liczba osób w tych rodzinach 337 osób,
 Sieroctwo - 2 rodziny liczba osób w tych rodzinach 9 osób,
 Bezdomność - 3 rodziny liczba osób w tych rodzinach 3 osoby,
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 Potrzeba ochrony macierzyństwa - 3 rodziny liczba osób w tych rodzinach 17 osób,
 Bezrobocie - 93 rodzin liczba osób w tych rodzinach 231 osób,
 Niepełnosprawność - 86 rodziny liczba osób w tych rodzinach 175 osób,
 Długotrwała lub ciężka choroba - 24 rodzin liczba osób w tych rodzinach 54 osób,
 Bezradność w sprawach opieki wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego –
29 rodziny liczba osób w tych rodzinach 112 osób,
 Przemoc w rodzinie - 42 rodzin liczba osób w tych rodzinach 161 osób,
 Alkoholizm - 54 rodzin liczba osób w tych rodzinach 154 osób,
 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 2 rodziny liczba
osób w tych rodzinach 3 osób,
 Zdarzenie losowe - 6 rodziny liczba osób w tych rodzinach 23 osób.
Udzielanie schronienia oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina ma obowiązek zapewnić schronienie
osobom tego pozbawionym. W roku 2019 na ten cel wydatkowano kwotę 15 786 zł.
dla 2 bezdomnych osób z terenu naszej gminy oraz opłata za schronienie w Domu Matki Teresy
z Kalkuty w Tarnobrzegu dla 1 osoby w wysokości 7 638 zł.
17.4 Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem
W Gminie Grębów na dzień 31.12.2019 r. liczba mieszkańców wynosiła 9949 osoby.
Wsparciem systemu pomocy społecznej objęto 265 rodzin, w tym 646 osób. Ośrodek Pomocy
Społecznej łącznie wydał 305 decyzje dotyczące przyznania pomocy.
Analizując ilość osób objętych wsparciem w stosunku do liczby mieszkańców Gminy Grębów,
można stwierdzić, że pomocą objęto 6 % ogółu ludności gminy. Kryteria dochodowe
uprawniające do przyznania świadczeń z pomocy społecznej to: dla osoby samotnie
gospodarującej – maksymalnie 701 zł, dla osoby w rodzinie 528 zł
17.5 Usługi w zakresie polityki prorodzinnej
W

dziale

świadczeń

rodzinnych,

świadczenia

wychowawczego

i

funduszu

alimentacyjnego zrealizowano w 2019 roku następujące zagadnienia:
 zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługiwał 372 rodzinom miesięcznie. Łączna kwota
wypłaconych zasiłków rodzinnych z dodatkami wyniosła 1 433 040 zł,
 świadczenie

pielęgnacyjne

przysługiwało 44 osobom miesięcznie. Łączna kwota

wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych to 844 166 zł,
 specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwał 14 osobom miesięcznie. Łączna kwota
wypłaconych zasiłków to 111 667 zł,
 zasiłek dla opiekuna przysługiwał 23 osobom miesięcznie. Łączna kwota wypłaconych
zasiłków to 155 929 zł,
 składki na ubezpieczenie społeczne były opłacane za 53 osoby miesięcznie, które
sprawowały opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny w łącznej kwocie 227 311 zł,
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 składki na ubezpieczenie zdrowotne były opłacane za 27 osoby miesięcznie, które
sprawowały opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny w łącznej kwocie 26 455 zł,
 zasiłki pielęgnacyjne przysługiwały 303 osobom miesięcznie, wypłacono 666 843 zł,
 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka została przyznana na 84 dzieci
w kwocie 84 000 zł,
 świadczenie rodzicielskie wypłacono 49 osobom miesięcznie w łącznej kwocie 342 155 zł.
 świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługiwało na 35 dzieci wypłacono łączną
kwotę 206 611 zł,
 kartę dużej rodziny przyznano 216 rodzinom,
 świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 +” przyznano 1149 rodzinom
na 1 979 dzieci, wypłacono 8 505 587 zł,
 Świadczenie 300+ z rządowego programu „Dobry Start” przyznano na 1291 dzieci w kwocie
387 300 zł.
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18. ZAKOŃCZENIE
Podsumowując niniejszy Raport pragnę zauważyć, że 2019 rok był pracowity i udany,
ponieważ bez większych problemów wykonano zaplanowane inwestycje, remonty i zadania,
które w sposób zasadniczy wpłynęły na poprawę wizerunku gminy. Jak wspomniano wcześniej
budżet gminy realizowany był planowo, oszczędnie i rzetelnie co pozwoliło na składanie
wniosków o fundusze unijne z wkładem własnym.
Rok 2019 należy również postrzegać jako efekt wcześniejszych wspólnych działań oraz
początek i punkt wyjścia kolejnych.

Mam tu na uwadze

odbudowy infrastruktury drogowej czy

realizację

realizację budowy kanalizacji,

jakże trudnych zadań związanych

z wprowadzeniem nowego prawa m.in. oświatowego, wdrożenia nowych rygorów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i wiele innych, z którymi trzeba było się zmierzyć
w 2019 r.
Zdajemy sobie sprawę, że na komfort naszego życia składa się wiele czynników:
od poziomu edukacji po wyposażenie straży pożarnej, od kanalizacji po działalność kulturalną
czy sportową organizowaną z myślą o mieszkańcach. Do tego wszystkiego dochodzą czynnik
prawne oraz jak to w życiu – pieniądze, trudno bowiem, mimo starań i wprowadzanych
oszczędności realizować wydatki, którymi coraz bardziej obciążane są samorządy.
Samorząd to nie urząd gminy, to przede wszystkim mieszkańcy, którzy od urzędu
oczekują zapewnienia najlepszego poziomu usług publicznych.
Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym dokumencie posłużą do zwiększenia wiedzy
na te jakże ważne tematy. Nad całością opracowania Raportu czuwał Zespół ds. przygotowania
projektu raportu. Naszym zamysłem było sprostanie wymogom ustawowym dotyczącym
sporządzenia tego dokumentu, jednocześnie

skupienie się na rzetelnym sprawozdaniu

z realizacji ustawowych zadań wójta jako organu wykonawczego Gminy Grębów za 2019 r.
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