RAPORT
O STANIE GMINY GRĘBÓW
ZA 2020 ROK

1.

WSTĘP
Mam przyjemność przedstawić Państwu „Raport o stanie Gminy Grębów za 2020 rok”.

To kolejna tego typu publikacja, której opracowanie wynika z przepisów prawa, z drugiej strony
z chęci zaprezentowania Państwu mieszkańcom Gminy Grębów, obiektywnych informacji
ukazujących zarówno potencjał i rozwój naszej Gminy, jak i zagrożenia, z którymi musieliśmy się
zmierzyć. Niniejszy raport przedstawia Gminę taką, jaka była w 2020 roku. Przyznać należy,
że 2020 rok to pewnego rodzaju wyzwanie, próba czasu i ludzi. Diametralnie zmieniło się nasze
życie. Wszyscy znaleźliśmy się w innej, wywołanej pandemią koranowirusa rzeczywistości.
Cały świat nagle wyhamował, wprowadzonych zostało wiele zmian, zakazów, nakazów
we wszystkich niemal dziedzinach życia społecznego. Dla mnie ten rok zostanie zapamiętany jako
czas trudny wielu trosk

i ważnych zmian, wspomnę tu tylko o zmianach systemu oświaty,

zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i zarzadzania kryzysowego.
Pomimo wielu obostrzeń, związanych z wprowadzeniem reżimu sanitarnego, zakazów
i nakazów obiektywnie stwierdzić należy, że miniony rok nie był stracony. Wiele spraw
przesuniętych w czasie, pomyślnie zakończono i rozliczono w 2020 r. Wspomnę tu tylko o tych
najważniejszych m.in.: zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zabrnie,
Poręby Furmańskie, Nowy Grębów i Zapolednik, odbudowa infrastruktury drogowej, remonty
domów ludowych, budowa doposażono place zabaw, wykonano również ważne

prace

melioracyjne na terenie gminy. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wprowadzone zmiany
Regulaminu oraz zaproponowane podwyżki cen stawek opłaty za odpady komunalne nie były
bardzo dotkliwe dla mieszkańców Gminy Grębów i znalazły akceptację. W 2020 r.
nie podwyższono opłat wody, kanalizacji i podatków lokalnych – pozostały na poziomie z lat
ubiegłych. W zakresie oświaty, miniony rok stanowił szczególne wyzwanie nie tylko logistyczne,
przede wszystkim finansowe. Jakie to kosztowne zadania dla budżetu gminy w 2020 r. niech
zobrazują podane liczby: oświatowa subwencja budżetu państwa: 9 879,180 zł, a wydatki ogółem:
18 052 406 zł, czyli z budżetu gminy musieliśmy dołożyć ponad 45% środków.
Jak wynika z Raportu sporządzonego na podstawie aktualnej dokumentacji, samorząd naszej
gminy sprostał wyzwaniom i oczekiwaniom. Największym priorytetem w działalności samorządu
jest i będzie troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Grębów.
Zaznaczyć należy, że obecny Raport nie zawiera obszernych danych, mam tu na uwadze
szczegółową charakterystykę gminy Grębów, zarys dziejów oraz położenie 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 2020 r.
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2.

ZARZADZANIE GMINĄ

2.1. Rada Gminy
Organem uchwałodawczym jest rada gminy. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym,
w gminach do 20 tysięcy mieszkańców liczy 15 radnych, a kadencja trwa 5 lat. Obecna rada gminy
VIII kadencji wybrana została 21 października 2018 roku i jej kadencja kończy się
w 2023 r. Rada Gminy Grębów obraduje na sesjach zwoływanych zgodnie ze statutem gminy.
W 2020 r. zwołano 13 sesji Rady Gminy, z czego 11 posiedzeń odbyło się w trybie zwyczajnym,
natomiast 2 zwołano w trybie nadzwyczajnym. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną
sesje

odbywały

się

z

zachowaniem

wszelkich

środków

bezpieczeństwa.

Na sesjach podjęto 76 uchwał, związanych między innymi z: realizacją budżetu gminy, zadań
z zakresu inwestycji, planowania przestrzennego, podatków i opłat, gospodarki odpadami
komunalnymi, oświaty, bezpieczeństwa, zdrowia publicznego, kultury i sportu. Dla porównania
w 2019 r. podjętych zostało 73 uchwały. Rada Gminy oprócz działalności na sesjach pracuje
również poprzez swoje komisje, a praca ta jest zgodna z rocznym planem.
Radni poszczególnych Komisji:
 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska. W skład komisji wchodzi 7 Radnych:
1. Rębisz Ryszard – przewodniczący
2. Grębowiec Zygmunt
3. Janeczko Jan
4. Korczak Ryszard
5. Kułaga Edward
6. Rak Danuta
7. Wójcik Franciszek
Komisja odbyła 13 posiedzeń.
 Komisja Prawa, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Rodziny
W skład komisji wchodzi 7 Radnych:
1. Barnaś Artur – przewodniczący
2. Blicharczyk Juliusz
3. Dul Marek
4. Klubek Hubert
5. Nieradka Janusz
6. Śnieżyński Zbigniew
7. Rutyna Andrzej
Komisja odbyła 12 posiedzeń.
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 Komisja Rewizyjna. W skład komisji wchodzi 7 Radnych:
1. Rak Danuta – przewodnicząca
2. Barnaś Artur
3. Blicharczyk Juliusz
4. Korczak Ryszard
5.

Nieradka Janusz

6. Śnieżyński Zbigniew
7.

Wójcik Franciszek

Komisja odbyła 4 posiedzenia.
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. W skład komisji wchodzi 6 Radnych:
1. Janeczko Jan – przewodniczący
2. Dul Marek
3. Grębowiec Zygmunt
4. Klubek Hubert
5. Kułaga Edward
6. Rutyna Andrzej
Komisje na swoich posiedzeniach zajmowały się zagadnieniami dotyczącymi m.in.: oceny
finansowej inwestycji i remontów, realizacji zadań związanych z odbiorem i wywozem odpadów
komunalnych, sprawozdań z wykonania budżetu, przygotowania szkół i przedszkoli
do rozpoczęcia roku szkolnego na terenie gminy Grębów, działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Grębowie, opiniowaniem projektów uchwał na bieżące sesje, itd.
Podjęte uchwały zgodnie z przepisami prawa były 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. Wszystkie podejmowane
uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce prawo lokalowe.
Wykaz sesji VIII kadencji Rady Gminy Grębów:
 XVI sesja Rady Gminy Grębów - 24 styczeń 2020 r.: 8 uchwały
 XVII sesja Rady Gminy Grębów - 14 luty 2020 r.: 4 uchwały
 XVIII sesja Rady Gminy Grębów - 16 kwiecień 2020 r.(nadzwyczajna): 3 uchwały
 XIX sesja Rady Gminy Grębów - 20 maj 2020r.: 8 uchwał
 XX sesja Rady Gminy Grębów - 12 czerwiec 2020 r.: 9 uchwał
 XXI Sesja Rady Gminy Grębów - 17 lipiec 2020 r.: 7 uchwał
 XXII Sesja Rady Gminy Grębów – 4 sierpień 2020 r. (nadzwyczajna): 1 uchwała
 XXIII Sesja Rady Gminy Grębów - 31 sierpień 2020 r.: 6 uchwał
Gmina Grębów, 39-410 Grębów ul. Rynek 1, tel. 15 811 27 15, fax: 15 811 28 05, www.grebow.com.pl

3

 XXIV sesja Rady Gminy Grębów - 29 wrzesień 2020 r.: 6 uchwał
 XXV sesja Rady Gminy Grębów - 26 październik 2020 r.: 6 uchwał
 XXVI sesja Rady Gminy Grębów - 13 listopad 2020 r.: 6 uchwał
 XXVII sesja Rady Gminy Grębów - 14 grudzień 2020 r.: 6 uchwał
 XXVIII sesja Rady Gminy Grębów - 30 grudzień 2020 r.: 6 uchwał
2.2. Urząd Gminy
Urząd Gminy jest aparatem pomocniczym wójta przy pomocy, którego realizuje on swoje
obowiązki. Wójt wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami praw.
Urząd realizuje zadania własne oraz zlecone. Do zadań własnych należy dbałość o porządek
publiczny, oświatę, infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska oraz kulturę. Natomiast
zadania zlecone przez administrację rządową dotyczą w szczególności spraw obywatelskich,
stanu cywilnego, wyborów i obronności.
W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców gminy w budynku Urzędu Gminy Grębów
znajduje się Biuro Obsługi Klienta gdzie można uzyskać podstawowe informacje, złożyć pisma
i wnioski. Istnieje także możliwości dokonywanie płatności kartą płatniczą, co w czasach
pandemii zwiększało bezpieczeństwo interesantów. W związku z zaistniałą sytuacją zostały
wprowadzone obostrzenia dotyczące funkcjonowania urzędu.
W Urzędzie Gminy w Grębowie na koniec 2020 roku, zatrudnionych umową o pracę było
33 pracowników. W trakcie roku jedna osoba przeszła na emeryturę. Pracownicy urzędu
uczestniczyli w wielu szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. W ubiegłym roku
szkolenia odbywały się głównie w formie online i wydatkowano na nie z budżetu gminy kwotę
20 779,92 zł. Wójt, sekretarz, skarbnik oraz inni pracownicy należą odpowiednio do
Podkarpackiego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia, Podkarpackiego
Forum Skarbników, Podkarpackiego Forum Sekretarzy, itd., które funkcjonują przy Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpackiego Ośrodka Samorządu terytorialnego w Rzeszowie.
Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnobrzegu
Urząd Gminy w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnobrzegu
w 2020 r. podpisał umowy o zorganizowanie robót publicznych. Ogółem zatrudniono
32 osoby, wśród których pracę świadczyli bezrobotni z różnych grup wiekowych. Pod koniec
ubiegłego

4

roku

podpisano

również

umowy o

zorganizowanie

stażu

dla
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2.3. Nadzór nad realizacją zadań w 2020 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 2020
Kontrola wewnętrzna zgodnie z planem przeprowadzono:
 4 kontrole w jednostkach podległych w tym: 2 w placówkach oświatowych,
 4 kontrole stanowiskowe w referatach i samodzielnych stanowiskach pracy,


kontrolę inkasenta na placu targowym w Grębowie,

 9 kontroli przedsiębiorców (dt. podatku od nieruchomości),
 kontrolę w Przedsiębiorstwie SanTa-EKO Sp.z o.o Sandomierz kontrola w zakresie
„Odbioru i Transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Grębów Umowa Nr 3.2020.IZP z 14.01.2020”.
Kontrole zewnętrzne w 2020 r. prowadzone były przez następujące instytucje kontrolne:
 Izba Administracji Skarbowej,
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie,
 Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie,
 Podkarpacki Woj. Insp. Ochrony Środowiska.
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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 40 000,00 zł.
Audyt wewnętrzny w Gminie Grębów prowadzony jest od 2017 r. Wyboru audytora
usługodawcy dokonano w wyniku zapytania ofertowego. Wybrany audytor spełnia wymogi
określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych.
W ramach audytu wewnętrznego Gminy Grębów, przeprowadzono 2 planowe kontrole
w zakresie:
 Funkcjonowania Funduszu Sołeckiego,
 Rzetelność danych wykazanych w sprawozdaniach SIO (wszystkie jednostki oświatowe).
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 r. 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 2020 r.
W 2020 r. przeprowadzono ogółem 11 kontroli, zakresem objęte zostały zagadnienia:
zgodności z RODO wraz z oceną ryzyka Gminy Grębów m.in.
 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, prowadzenia ewidencji,



Sprawdzanie treści klauzul informacyjnych i zgody na przetwarzanie danych,



Zawieranie w umowach serwisowych podpisanych z podmiotami przetwarzającymi dane
osobowe zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych
osobowych,
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Inwentaryzację aktywów w zakresie danych osobowych.
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 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.
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3.

PROMOCJA GMINY GRĘBÓW

3.1. Zarządzanie informacją, prowadzenie strony internetowej oraz BIP
W ramach promocji gminy Grębów prowadzone są działania mające na celu utworzenie
wizerunku gminy atrakcyjnej, otwartej na szerokie spektrum działania. Promocja obejmuje
organizację działań polegających na kompleksowym informowaniu o podjętych działaniach,
inicjatywach przez lokalne władze samorządowe. Gmina dokłada wszelkich starań,
aby stworzone warunki, w tym oferta kulturalna kształtowały pozytywny wizerunek gminy, jako
miejsca atrakcyjnego do zamieszkania oraz zachęcały nowych inwestorów.
Samorząd w zakresie kultury współpracuje z Gminnym Centrum Kultury w Grębowie,
które wspiera rozwoju aktywności środowisk twórczych oraz rozwijanie talentów, pasji - dzięki
atrakcyjnej ofercie. Propaguje kulturę ludową, aktywnie promując najpiękniejsze i najcenniejsze
wartość tradycji naszego regionu. W 2020 r. z powodu pandemii nie udało się zrealizować wielu
planów, w tym imprez o charakterze kulturalnorozrywkowym. Nie odbyły się cykliczne
wydarzenia takie jak „Dni Grębowa”. Jednak mino sytuacji udało się zorganizować
m.in.: dożynki, które przybrały inną formę niż dotychczas.
Promocja

gminy

obywa

się

również

poprzez

rozpowszechnianie

materiałów

promocyjnych, patronaty, sponsorowanie konkursów dla dzieci i młodzieży oraz aktywny udział
w obcych wydarzeniach kulturalnych, czy sportowych. W 2020 r. dostosowując się
do sytuacji i wielu ograniczeń gmina Grębów brała udział np. w VII edycji Dni Otwartych Funduszy
Europejskich (forma online).
Od kilku lat wydawane są kalendarze ścienne z logo gminy oraz zdjęciem
przedstawiającym ciekawe miejsca z terenu całej gminy, które również służą do celów
promocyjnych.
Pod koniec roku Wójt Gminy Grębów skierował do mieszkańców list podsumowujący rok
2020 wraz z życzeniami świątecznymi.
Gmina Grębów współpracuje również na z mediami: radiem oraz z lokalną prasą,
gdzie publikowane oraz nadawane są informacje i artykuły promocyjne, w tym komunikaty
i życzenia świąteczne. Dzięki wykorzystywaniu różnych kanałów komunikacyjnych możliwe jest
dotarcie do szerokiego grona odbiorców, w każdym wieku.
Głównym kanałem informacyjnym wykorzystywanym przez Gminę Grębów jest strona
internetowa (www.grebow.com.pl), która służy upowszechnianiu rożnych praktycznych
informacji związanych z życiem gminy.
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Serwisy internetowe:
 www.grebow.com.pl jest nadrzędną platformą informacyjną o wydarzeniach i działaniach
podejmowanych przez gminę,
 www.grebow.un.pl/bip/ - Biuletyn Informacji Publicznej,
 ePUAP, ŹRÓDŁO, CEIDG dzięki tym usługom centralnym możliwe jest elektroniczne
załatwienie sprawy w Urzędzie Gminy Grębów,
 sippt.grebow.pl – System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego.
Ponadto na stronie internetowej na bieżąco publikowane są informacje na temat
realizowanych zadań, inwestycji, ważnych wydarzeń oraz rocznic. Dzięki czemu, zarówno
mieszkańcy gminy Grębów jak i osoby zainteresowane mają dostęp do informacji
o realizowanych działaniach i wydarzeniach organizowanych przez nasz samorząd oraz jednostki
organizacyjne. W ubiegłym roku wśród wielu artykułów znalazły się wiadomości
i komunikaty dotyczące sytuacji epidemiologicznej. W związku z rozpowszechnianiem się
koronawirusa gmina Grębów starła się przekazywać informację o zakazach i nakazach również za
pośrednictwem Internetu.
W 2020 r. w związku z Narodowym Spisem Rolnym gmina Grębów przy współpracy
z Urzędem Statystycznym czynnie promowała spis oraz zachęcała mieszkańców do samospisu.
Elektroniczna forma komunikacji pozwala promować gminę, zarówno wśród społeczności
lokalnej oraz w szczerszym gronie odbiorców.
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4.

DEMOGRAFIA

4.1. Liczba i struktura ludności
Liczba stałych mieszkańców Gminy Grębów według stanu na dzień 31.12.2020 r.
na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców kształtuje się następująco:
 na koniec 2020 r. liczba ludności wynosiła 10010.
Ogólna liczba mieszkańców Gminy Grębów w latach 2019-2020
Ogólna liczba mieszkańców

2019

2020

Kobiety

5024

5048

Mężczyźni

4951

4962

Ogółem

9975

10010

Liczba urodzeń w gminie Grębów w latach 2019-2020
Liczba urodzeń

2019

2020

Dziewczynki

45

44

Chłopcy

54

55

Ogółem

99

99

W roku 2019 liczba urodzeń wyniosła 99 dzieci, w 2020 r. również liczba urodzeń
wynosiła 99 dzieci.
Liczba zgonów w gminie Grębów w latach 2019-2020
Liczba zgonów

2019

2020

Kobiety

60

42

Mężczyźni

60

69

120

111

Ogółem

W roku 2019 liczba zgonów wyniosła 120 osoby, natomiast w roku 2020 liczba zgonów
zmniejszyła się i wyniosła 111 osób.
Analizując liczbę urodzeń oraz zgonów zauważyć można ujemny przyrost naturalny.
W roku 2019 wyniósł (-21) a w 2020 roku wyniósł (-12).
4.2. Statystyka Urzędu Stanu Cywilnego
Liczba wydanych odpisów aktów stanu cywilnego wyniosła 452.
Liczba zawartych związków małżeńskich na terenie Gminy Grębów w 2020 r. wyniosła 38,
w tym udzielono 4 ślubów cywilnych.
W 2020 r. w Gminie Grębów wydano 408 dowodów osobistych.
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5.

FINANSE GMINY

5.1. Wykonanie budżetu gminy za 2020 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na 2020 r. uchwalona przez Radę Gminy,
Nr XV.92.2019 z dnia 27 grudnia 2019r. wyniosła po stronie dochodów na kwotę –
48 348 400,53 zł i po stronie wydatków na kwotę 49 671 259,53 zł.
W ciągu roku dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zwiększył się po stronie dochodów
wynosi 53 082 511,43 zł a po stronie wydatków 56 974 479,17 zł.
Dochody
Plan dochodów budżetu Gminy Grębów na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem
53 082 511,43 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 52 459 765,24 zł,
tj. 98,83 %.
Dochody obejmują:
1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 48 482 458,07 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r.
w kwocie 47 914 822,51 zł, tj. 98,83%, w tym:
 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) –
zaplanowane

w

kwocie

5 821 321,00

zł,

wykonane

na

dzień

31.12.2020 r.

w kwocie 5 655 414,00 zł, tj. 97,15 %,
 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) –
zaplanowane

w

kwocie

25 000,00

zł,

wykonane

na

dzień

31.12.2020 r.

w kwocie 51 189,78 zł, tj. 204,76 %,
 dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 897 319,00 zł, wykonane na dzień
31.12.2020 r. w kwocie 15 897 319,00 zł, tj. 100,00 %,
 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie
17 695 862,65 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 17 571 877,74 zł, tj. 99,30 %,
 pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 042 955,42 zł, wykonane na dzień
31.12.2020 r. w kwocie 8 739 021,99 zł, tj. 96,64 %.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 600 053,36 zł, wykonane na dzień 31.12.2020
r. w kwocie 4 544 942,73 zł, tj. 98,80%, w tym:
 dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 642 035,77 zł, wykonane na dzień
31.12.2020 r. w kwocie 599 419,64 zł, tj. 93,36%,
 z

tytułu

dotacji

oraz

środków

przeznaczonych

na

inwestycje

–

zaplanowane

w kwocie 3 831 985,59 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 819 491,09 zł,
tj. 99,67%.
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Wydatki
Plan wydatków budżetu Gminy Grębów na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem
56 974 479,17 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 53 470 465,57 zł,
tj. 93,85 %. Wydatki obejmują:
1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 48 315 145,32 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r.
w kwocie 45 942 602,18 zł, tj. 95,09 %, w tym:
 wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 388 760,77 zł, wykonane na dzień
31.12.2020 r. w kwocie 282 879,83 zł, tj. 72,76 %.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 659 333,85 zł, wykonane na dzień 31.12.2020
r. w kwocie 7 527 863,39 zł, tj. 86,93 %.
Deficyt
Uchwała budżetowa na rok 2020 po zmianach przewidywała deficyt na kwotę 3 891 967,74 zł,
natomiast faktycznie wykonanie budżetu zamknęło się deficytem na kwotę 1 010 700,33 zł.
Przychody
Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 817 323,66 zł, w tym:
 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 354 430,74 zł, tj. 100,00 %
 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 462 892,92 zł,
tj. 100,74 %
Rozchody
Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 900 000,00 zł,
tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia.
Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych
Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik
zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020,
a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1. Kształtowanie się wskaźnika z art. 243
Źródło: Opracowanie własne
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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 margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową
Gminy.

Struktura

budżetu

Gminy

zapewnia

bezpieczeństwo

finansowe

w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.
Stan zobowiązań gminy na koniec 2020 roku stanowi kwotę 15 027 000,00 zł. z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Łączna kwota długu na koniec 2020 r.
stanowi 28,64 % wykonanych dochodów budżetu gminy. Obciążenie budżetu gminy z tytułu spłat
zadłużenia stanowiło ok. 2,42 % planowanych dochodów.
5.2. Zadania inwestycyjne w 2020 r.
Nazwa zadania

Wydatek
poniesiony
w 2020 r.

Przejęta od osób fizycznych sieć wodociągowa miejscowości Grębów
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R rel. Trześń–Grębów w zakresie
budowy ścieżki pieszo–rowerowej pomiędzy miejsc. Zabrnie i Grębów
etap VIII
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R rel. Grębów–Stany w zakresie
budowy chodnika pomiędzy istniejącymi chodnikami w miejsc. Grębów
i Nowy Grębów etap VI
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń Grębów
w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grębów od ul. Klonowej
do ul. Świerkowej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R relacji Grębów Stany w zakresie
budowy chodnika w miejscowości Nowy Grębów od istniejącego chodnika
do skrzyżowania z drogą gminną nr 10021R
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1115R Grębów–Wydrza–Krawce
w m. Wydrza–Miętne w zakresie budowy chodnika na odcinku od
zakończenia budowy do skrzyżowania z drogą gminną 100216R
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1113R Stale–Chmielów–Dąbrowica
w zakresie budowy chodnika w miejscowości Stale w kierunku Cygan
od zakończonego odcinka budowy na długości ok 400 mb do działki
nr 2367/1
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń–Grębów
w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grębów
od ul. Świerkowej do ul. Olchowej
Przebudowa drogi gminnej Miętne–Obórki Budowa chodnika wzdłuż
drogi gminnej od drogi powiatowej na Podchoinie

5 000,00
154 500,00
90 556,39
63 400,00
98 400,00

7 000,00
7 000,00

7 000,00
68 265,00
(f.s. 37 163,82)

Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Jamnica–łącznik drogi 100226R

12 885,48

Przebudowa miejsca postojowego Grębów-Kąt

58 258,33

Przebudowa drogi gminnej Zabrnie Górne

79 092,18
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Przebudowa drogi gminnej Żupawa Orliska

127 412,31

Przebudowa drogi gminnej Stale ul. Przytulna

89 750,50

Przebudowa drogi gminnej Stale ul. Orzechowa–wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej
Przebudowa drogi gminnej Poręby Furmańskie Biało

3 000,00
139 792,25

Przebudowa dróg gminnych nr R100232,nr R100227,nr R100226
w Jamnicy (Fundusz Dróg Samorządowych)
Wykonanie przystanków
-w miejscowości Grębów
-w miejscowości Stale

1 817 484,52
33 825,00
17 220,00

Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Grębów

41 776,19

Zakup działek od osób fizycznych

13 528,45

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wydrza–
Fundusz Sprawiedliwości

354 970,50

Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej Grębów-Kąt

244 236,29

Opracowanie proj. na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grębowie
Poprawa gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Grębów

78 760,64
3 448 465,92

Dobudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grębów

117 168,41
52 925,68
(f.s.39 976,21)
53 486,56
(f.s. 27 280,25)
14 883,00
(f.s.14 883,00)
46 000,00
(f.s.40 177,10)
109 998,90
(f.s.40 177,10)

Plac zabaw w m. Krawce Nowy Sulechów
Budowa placu zabaw w m. Grębów–Zapolednik
Budowa altanki przy placu zabaw na dz. 753-Poręby Furmańskie
Budowa ogrodzenia domu ludowego w Zabrniu
Budowa zadaszenia trybun na stadionie LZS Grębów
Zakup kosiarki samojezdna Kubota GR1600–LZS Słowianin Grębów

31 734,00

Zakup kosiarki samojezdnej dla Gminy Grębów

20 150,00
Razem

7 507 926,50

Skrót: f.s – fundusz sołecki

14

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

6.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

6.1. Osoby fizyczne i prawne – dochody z podatków
Podatki i opłaty lokalne są jednym z głównych źródeł dochodów własnych gminy.
Największe wpływy gmina ma z podatku od nieruchomości, a w dalszej kolejności z podatku
rolnego, od środków transportowych i podatku leśnego.
Uzyskany dochód z w/w podatków powstał w wyniku wymiaru zobowiązania
podatkowego na 2020 r. dokonanego w oparciu o następujące uchwały Rady Gminy Grębów:
 uchwała Nr XII.81.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Grębów,
 uchwały Nr XII.80.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Grębów na rok 2020
 uchwały Nr X.84.2015 z dnia 23 listopada 2015 r. 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.
Wielkość dochodów z podatków i porównanie roku 2019 z 2020 przedstawiają poniższe
tabele i wykresy.
Tabela. Dochody uzyskane z podatków od osób fizycznych w roku 2019 i 2020
Dochody uzyskane z podatków od osób fizycznych
L.p.

Rodzaj podatku

Rok 2019

Rok 2020

1.

podatek od nieruchomości

865 371,46

961 421,34

2.

podatek rolny

345 708,14

362 202,74

3.

podatek leśny

5 928,68

6 577,15

4.

podatek od środków
transportowych

185 149,12

188 617,35

1 402 157,40

1 518 818,58

Razem
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Dochody uzyskane z podatków
od osób fizycznych za rok 2019

Dochody uzyskane z podatków
od osób fizycznych za rok 2020

1%

0%

12%

13%
24%

25%

62%

63%

podatek od nieruchomości

podatek od nieruchomości

podatek rolny

podatek rolny

podatek leśny

podatek leśny

podatek od środków
transportowych

podatek od środków
transportowych

Tabela. Dochody uzyskane z podatków od osób prawnych w roku 2019 i 2020
Dochody uzyskane z podatków od osób prawnych
L.p.

Rodzaj podatku

1.

podatek od nieruchomości

2.

Rok 2019

Rok 2020

2 597 543,13

2 681 074,13

podatek rolny

80 195,00

75 366,00

3.

podatek leśny

178 270,00

178 846,00

4.

podatek od środków transportowych

115 504,40

117 130,03

Razem

2 971 512,53

3 052 416,16
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Dochody uzyskane z podatków
od osób prawnych za rok 2019

3%

Dochody uzyskane z podatków
od osób prawnych za rok 2020

4%

6%

2%

4%

6%

88%

87%

podatek od nieruchomości

podatek od nieruchomości

podatek rolny

podatek rolny

podatek leśny

podatek leśny

podatek od środków transportowych

podatek od środków transportowych

Z przedstawionych danych wynika, że wpływy z podatku od osób fizycznych
jak i prawnych zwiększyły się w 2020 r. w stosunku do 2019 r. Spadek zauważalny
jest jedynie w przypadku podatku rolnego u osób prawnych, co związane jest ze sprzedażą
gruntów, zmianą sposobu opodatkowania gruntu.

6.2. Osoby fizyczne i prawne – należności pozostałe do zapłaty
Płatnicy zobowiązań podatkowych nie zawsze uiszczają zobowiązania podatkowe
we właściwym terminie, zgodnym z wynikającymi z przepisów prawa podatkowego. Sytuacja
ta powoduje powstawanie należności pozostałych do zapłaty. Należności te przedstawiają
poniższe tabele.
Tabela. Należności pozostałe do zapłaty u osób fizycznych na koniec 2020 r.
Należności pozostałe do zapłaty u osób fizycznych
L.p.

Rodzaj podatku

Liczba podatników

Kwota

1.

podatek od nieruchomości

102

174 328,41

2.

podatek rolny

160

16 696,85

3.

podatek leśny

10

210,33

4.

podatek od środków transportowych

14

6 689,13
Razem
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17

Tabela. Należności pozostałe do zapłaty u osób prawnych na koniec 2020 r.
Należności pozostałe do zapłaty u osób prawnych
L.p.

Rodzaj podatku

Liczba podatników

Kwota

1.

podatek od nieruchomości

13

641 942,94

2.

podatek rolny

1

624,00

3.

podatek leśny

1

25,00

4.

podatek od środków transportowych

2

667,47
Razem

643 259,41

6.3. Pomoc publiczna
Poniższe tabele przedstawiają rodzaje pomocy publicznej udzielonej przez Wójta Gminy
Grębów wykazane w sprawozdaniach na koniec 2020 r.
6.3.1. Pomoc publiczna w rolnictwie
Tytuł udzielonej pomocy publicznej

Ilość
wniosków

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

617

Wartość udzielonej
pomocy [w zł]
280 380,34

Pomoc de minimis z tytułu umorzenia podatku

1

192,00

Pomoc de minimis z tytułu zakupu gruntów na
powiększenie gospodarstwa rolnego

2

828,00

6.3.2. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
Tytuł udzielonej pomocy publicznej

Ilość
wniosków

Wartość udzielonej
pomocy [w zł]

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

8

57 711,02

Pomoc de minimis z tytułu umorzenia podatku

4

10 798,00

6.4. Pomoc de minimis
W 2020 r. 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 nie udzielono
pomocy publicznej, gdyż nikt nie zwracał się z wnioskiem do gminy o taką pomoc.
W 2020 r. umorzono kwotę czynszu mieszkaniowego w wysokości 2411,64 zł
w związku z przeprowadzeniem generalnego remontu lokalu.
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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 – 2019 dokonano czterech 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 220kV.
29 października 2020 r. Rada Gminy Grębów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Zmiana ta obejmuje trzy obszary. Obszar 1 położony w obrębie ewidencyjnym Grębów, na północ
od drogi wojewódzkiej nr 871. Obszar 2 położony w obrębach ewidencyjnych Jeziórko i Wydrza
na południe od drogi wojewódzkiej nr 871. Obszar 3 położony przy istniejącej oczyszczalni
ścieków w obrębie ewidencyjnym Grębów.
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.,
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 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.,
 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.,
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grębów Centrum II uchwalony uchwałą
Rady Gminy Grębów Nr XXVI.159.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.
 Miejscowy

plan

zagospodarowania

przestrzennego

Stale

III

uchwalony

uchwałą

miejscowego

planów

Nr XXIV.146.2020 Rady Gminy Grębów z dnia 29 września 2020 r.
W

październiku

2020

roku

przystąpiono

do

sporządzenia

zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych Jeziórko, Grębów, Wydrza.
7.3. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
W 2020 r. wpłynęło 64 wnioski o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu dla działek położonych poza obszarami objętymi MPZP. Liczba postępowań zakończonych
wydaniem decyzji w 2020 r. wynosi 54, pozostałe zakończone zostały w 2021 r.
Pięćdziesiąt trzy sprawy obejmowały ustalenie warunków zabudowy dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, dwie spośród wydanych decyzji dotyczyły zabudowy usługowej,
dziewięć spraw obejmowało zabudowę inną.
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7.4. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
W 2020 r. przeprowadzono 23 postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Jedno z tych postępowań prowadzone na wniosek Tarnobrzeskich Wodociągów
Sp.

z

o.

o.

dotyczyło

rozbudowy

sieci

wodociągowej

w

miejscowości

Stale,

3 postępowania prowadzone na były na wniosek Gminy Grębów – 2 dotyczyły rozbudowy
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grębów a 1 rozbudowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Grębów. 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.
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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 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.),
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm), Wojewódzkim
Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz podjętymi przez Radę
Gminy Grębów uchwałami.
W Gminie Grębów na dzień 31 grudnia 2020 r. zameldowanych było 10010 osób. Liczba
mieszkańców na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 8497 osób.
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 2617 nieruchomości zamieszkałych, w
których zgodnie z przepisami prawa prowadzona jest obowiązkowa selektywna zbiórka
odpadów. Natomiast odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych gmina zapewniała
jeszcze tylko w styczniu 2020 r, natomiast od dnia 01 lutego 2020 r. nieruchomości
niezamieszkałe zostały wyłączone z gminnego systemu odbioru odpadów, zgodnie z Uchwałą Nr
XIII.84.2019 Rady Gminy Grębów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr
VII.54.2015 Rady Gminy Grębów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu
przez Gminę Grębów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują

mieszkańcy

niezamieszkałych

z

a

powstają

gminnego

odpady
systemu

komunalne.

Wyłączenie

odbioru

odpadów

nieruchomości
od

dnia

1 lutego 2020 r. spowodowało, że każdy właściciel takiej nieruchomości jest zobowiązany
posiadać indywidualną umowę na wywóz odpadów, podpisaną z firmą, która uzyskała wpis do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy
Grębów.
W 2020 r. usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grębów realizowana była przez firmę:
SanTa – EKO Sp. z o.o., ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz, natomiast zagospodarowanie odpadów
odbywało

się

w

Miejskim

Zakładzie

Komunalnym

Sp.

z

o.o.

w

Stalowej

Woli

na podstawie zawartego 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.
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Systematyczny wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
bezpośrednio przekłada się na wzrost obciążeń mieszkańców z tytułu zobowiązania
ich do finansowania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów. W styczniu 2020 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, opłaty za odbiór odpadów 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.
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.
Natomiast od dnia 1 lutego 2020 r., zgodnie z Uchwałą nr XV.95.2019 Rady Gminy Grębów

z

dnia

27

grudnia

2019

roku

w

sprawie

wyboru

metody

ustalenia

opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady
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komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Grębów, opłaty za odbiór
odpadów dotyczą tylko nieruchomości zamieszkałych i wynoszą:
 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
 32,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny – podwyższona stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ponadto od dnia 1 lutego 2020 r. istnieje możliwość zwolnienia w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł od miesięcznej stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od każdego
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczba właścicieli nieruchomości
posiadających kompostownik wynosi 2111, natomiast 506 właścicieli zadeklarowało brak
kompostownika (wykres 1). Zgodnie z powyższym liczba osób korzystających ze zwolnienia za
kompostowanie

bioodpadów

wynosi

7109,

natomiast

1388 osób nie korzysta z przysługującego zwolnienia - nie posiada kompostownika (wykres 2).
Wykres 1 Liczba nieruchomości na terenie Gminy Grębów
3000
2500

2617
2111

2000
1500
1000

506

500
0
Liczba nieruchomości na
terenie Gminy Grębów
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Liczba nieruchomości
posiadających przydomowy
kompostownik

Liczba nieruchomości
nieposiadających
przydomowego
kompostownika
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Wykres 2 Liczba mieszkańców zameldowanych w Gminie Grębów , zadeklarowanych
do odbioru odpadów komunalnych oraz posiadających kompostownik.
12000
10000
10010
8000

8497

7109

6000
4000
1388

2000
0
Liczba osób
zameldowanych na
terenie gminy

Liczba osób
zadeklarowanych do
odbioru odpadów

Liczba osób
posiadających
kompostownik

Liczba osób
nieposiadających
kompostownika

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach zobowiązującą radę gminy do dostosowania uchwał do obowiązujących
przepisów prawa oraz w związku z wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych z gminnego
systemu gospodarki odpadami, w 2020 roku podjęto następujące uchwały dotyczące gospodarki
odpadami:
 Uchwała nr XX.121.2020 Rady Gminy Grębów z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu

utrzymania

czystości

i

porządku

na

terenie

Gminy

Grębów

(Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2020 r. Poz. 2677),
 Uchwała nr XV.96.2019 Rady Gminy Grębów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grębów (Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego z 2019 r. Poz. 6833),
 Uchwała nr XVI.97.2020 Rady Gminy Grębów z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XV.96.2019 Rady Gminy Grębów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grębów (Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego z 2020 r. Poz. 584),
 Uchwała nr XX.120.2020 Rady Gminy Grębów z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
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za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2020 r. poz. 2676).
Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych
od mieszkańców 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 2020 roku przez Gminę Grębów 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: 1 522 018,53 zł,
 wydatki: 1 530 435,03 zł,
 nadwyżki: 81 468,92 zł.
Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Grębów w 2020 r.
ODPADADY KOMUNALNE ODEBRANE Z TERENU GMINY GREBÓW W 2020 R.
Kod odpadów

Masa odebranych
odpadów komunalnych
[Mg]

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

190,8400

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

10,8200

15 01 07

Opakowania ze szkła

16 01 03

Zużyte opony

51,7600

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione
w 17 01 06

12,1600

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

20 01 35*
20 01 36
26

Rodzaj odpadów

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20
01 35

172,0600

5,1200
2,9200
11,0800
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20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny

26,7200

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

11,4600

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

86,5800

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach

90,4600

1069,5800

SUMA

1 741,5600

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiot odbierający odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Wszystkie zebrane z terenu Gminy Grębów odpady komunalne, zgodnie z umowami na
odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Grębów przekazywane były przez firmę
SanTa-EKO Sp. z o.o. do zagospodarowania do Instalacji do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ul. COP, 37 – 450 Stalowa Wola. Zgodnie
z Porozumieniem Międzygminnym nr GO-I.031.4.2020 Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 12 sierpnia 2020 r. zawartym pomiędzy Gminą Stalowa Wola a Gminą Grębów oraz mając
na uwadze założenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego,
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 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. Przedmiotem ww. porozumienia jest powierzenie przez Gminę
Grębów Gminie Stalowa Wola wykonywania zadania własnego w zakresie przyjmowania
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Grębów, tj. poddania ich
mechaniczno-biologicznemu

przetwarzaniu

w

Zakładzie

Mechaniczno-Biologicznego

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli pełniącego funkcje Instalacji Komunalnej
zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, lub
odpowiednio innego zagospodarowania odpadów w pozostałych instalacjach będących
własnością MZK Sp. z o.o.
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8.2. Realizacja Gminnych Programów z zakresu ochrony środowiska
8.2.1. Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych w gminie
za 2020 r.
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 pn. "Ogólnopolski program
finansowania

usuwania

wyrobów

zawierających

azbest".

Po

otrzymaniu

środków

z NFOŚiGW – 23 900,00 zł i z WFOŚiGW – 16 730,00 złoraz 14 970,74 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 SanTa –
EKO Sp. z o.o. Sandomierz ul. Portowa 24,27-600 Sandomierz. Firma „SanTA - EKO” odebrała
z terenu Gminy 129,028 Mg wyrobów zawierających azbest za łączną kwotę 55 600,74 zł,
od 31 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grębów. Odpady o kodzie 17 06 05*
tj. materiały budowlane zawierające azbest, zostały unieszkodliwione na składowisku odpadów
niebezpiecznych przez firmę EKO – AZBEST Sp. z o.o. ul. Józefa Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik
oraz Składowisko Odpadów Zawierających Azbest „Piaski”, Lasy ul. Jodłowa 70.
8.2.2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi za 2020 rok
Zgodnie z uchwałą Nr XVIII.110.2020 Rady Gminy Grębów z dnia 16.04.2020 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębów w 2020 roku”, gmina Grębów w 2020 r.
podpisała umowę na odłowienie, przyjęcie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezpańskim
zwierzętom ze schroniskiem P.H.U Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900 Kielce.
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 2 400,00 zł.
Natomiast zgodnie z zawartą umową z Przychodnią Weterynaryjną ul. Leśna 1,
39-410 Grębów za wykonanie usługi weterynaryjnej wydatkowano w 2020 r. łączną kwotę
2 260,50 zł.
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8.2.3. Program „Czyste Powietrze”
Gmina Grębów oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, w dniu 16.12.2020 r. podpisali Porozumienie w sprawie ustalenia zasad wspólnej
realizacji naboru wniosków dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu
dofinansowania w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze".
„Czyste Powietrze”

to program, którego głównym założeniem jest zmniejszenie

lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy
jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe
oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania
te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki
oszczędnościom finansowym.
Program

skierowany

jest

do

osób

fizycznych

będących

właścicielami

lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz wydzielonych lokali mieszkalnych.
Dodatkowym warunkiem, które musi spełniać beneficjent na podwyższony poziom
dofinansowania jest przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jego gospodarstwa
domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo
ochrony środowiska, którego dochód nie może przekroczyć kwoty:
 1 400,00 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
 1 960,00 zł – gospodarstwie jednoosobowym.
Beneficjent uprawniony do podwyższonego poziomu dofinansowania otrzyma
do 32 tys. zł dofinansowania oraz dodatkowe 5 tys. zł na mikroinstalację fotowoltaiczną.
Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania dotacja
wynosi 25 tys. zł oraz dodatkowe 5 tys. zł na mikroinstalację fotowoltaiczną.
Podstawowe dofinansowanie otrzymają osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym
100 000 zł – (dochód za 2020 r.).
Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby,
o której mowa powyżej (beneficjent uprawniony do podwyższonego poziomu dofinansowania),
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który
ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza
trzydziestokrotności

kwoty

minimalnego

wynagrodzenia

za

pracę

określonego

w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia
wniosku o dofinansowanie.
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Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
 wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych
źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 ocieplenie przegród budynku,
 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
W ramach Części 2 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć
rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej
niż w dniu 15.05.2020 r.
Część 2 programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod
warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku
o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.
8.3. 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.iZ.P.S. „Siarkopol” Ujęcie i Stację Uzdatniania Wody w Wydrzy oraz sieć wodociągową
na terenie gminy. Długość sieci wodociągowej bez przyłączy wynosi 175

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. Długość sieci
kanalizacyjnej bez przyłączy wynosi 172,1 km.
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
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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.
W 2018 r. 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
Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców
usług

1

Grupa 1

2

Grupa 2

3

Grupa 3

Rodzaj cen i
stawek opłat
cena wody
(zł/m3)
stawka opłaty
abonamentowej
cena wody
(zł/m3)
stawka opłaty
abonamentowej
cena wody
(zł/m3)
stawka opłaty
abonamentowej

Wielkość cen i stawek opłat
obowiązująca
w dniu
złożenia
wniosku

w okresie
od 1 do 12
miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy2)

w okresie
od 13 do 24
miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy2

w okresie
od 25 do 36
miesiąca
obowiązywania
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
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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.
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki
Wyszczególnienie
L.p. Taryfowa
grupa
odbiorców
usług

1

2

Grupa 1

Grupa 2

Rodzaj cen
i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat
Obowiązująca
w dniu
złożenia
wniosku

w okresie
od 1 do 12
miesiąca
obowiązywania nowej
taryfy2)

w okresie
od 13 do 24
miesiąca
obowiązywania nowej
taryfy2

w okresie
od 25 do 36
miesiąca
obowiązywania 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
ścieków (zł/m3)
stawka opłaty
abonamentowej
cena usługi
odprowadzania
ścieków (zł/m3)
stawka opłaty
abonamentowej

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 2020 roku
Łączne wpływy z opłat wynikające z przypisów wynoszą 1 731 845,45 zł.
Dochody uzyskane z tytułu przypisanych odsetek wyniosły 15 568,77 zł. Dodatkowo wpływy
z tytułu dotacji wyniosły 1 263 511,00 zł, zaś pozostałe przychody m.in. z tytułu zwrotu kosztów
poniesionych za wnioski do sądu w roku wyniosły 13 565,74 zł. Łączne wpływy
wraz z dotacją wyniosły 3 024 490,96 zł netto.
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Wymagalne zaległości z tytułu opłat za wodę, ścieki i odpady na dzień 30.12.2020 r.
wynoszą 101 721,07 zł (w tym WER-RAMA - 29 066,41 zł), zaś zaległości niewymagalne 23 074,63 zł.
Wydatki G.Z.K. w Grębowie w 2020 r.
Zakup energii elektrycznej oraz wody dla gminy Grębów w 2020 r. to koszty na kwotę
961 453,78 zł netto (w tym zakup wody 417 476,78 zł). Koszty poniesione tytułem zakupu
materiałów i paliwa w związku z utrzymaniem sieci wodociągowo kanalizacyjnej wyniosły
230 605,28 zł. Kwota ta obejmuje zakup wodomierzy , środków chemicznych, części do pomp,
paliwa oraz narzędzi. Pozostałe koszty związane z remontami sieci opiewają na kwotę
42 182,27 zł. Na opłaty związane z telefonią oraz usługami internetowymi wydano łącznie
6 944,62 zł. Na delegacje oraz ryczałty wydano 7 622,15 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzenia
pracowników wyniosły 1 083 077,58 zł, zaś ZUS 175 080,12 zł. Na fundusz pracy odprowadzono
kwotę w wysokości 22 356,26 zł, zaś na Fundusz Świadczeń Socjalnych 30 700,33 zł. Świadczenia
BHP, szkolenia oraz świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 31 341,28 zł. Opłaty związane
z ochroną środowiska to kwota 49 652,50 zł, zaś usługi związane z analizami wyniosły
4 922,80 zł. Opłaty sądowe i komornicze z tytułu egzekucji należności wyniosły 4 254,56 zł.
Podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 1 450 zł, zaś opłaty na rzecz
jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 26,00 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł
83 406,01 zł. Pozostałe opłaty związane głównie z ubezpieczeniami majątkowymi wyniosły
36 761,81 zł. Aktualizacja należności i odsetek to kwota 13 001,98 zł.
Środki własne zarezerwowane na zakup koparko – ładowarki (utworzona rezerwa)
to kwota 220 000,00 zł.
Łącznie na działalność związaną z zakupem i produkcją wody, gospodarką komunalną
i ochroną wód wydano w 2020 roku kwotę 3 017 769,44 zł netto.
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Sprzedaż wody i odbiór ścieków w 2020 roku wg grup odbiorców

L.p.

1
1.1

1.2

1.3
1.4.
2

34

Grupa odbiorców

Ilość sprzeda
nych
jednostek
miary

Stawka
w zł
netto

Wartość
należności
z tytułu
zrealizowanych
usług za okres
rozliczeniowy
netto

Dostawa wody ogółem, w tym:

261 326 [m3]

Osobom fizycznym

248 563 [m3]

3,02/3,35

800 502,47

7 846 [m3]

6,15/6,31

49 002,50

2 253 [m3]

9,46/7,62

18 805,46

2 664 [m3]

6,15/6,31

25 221,25

Przemysłowi i poza przemysłowi
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
Przemysłowi i poza przemysłowi
odbiorcy usług z terenu zabudowy
KiZPS w likwidacji
Odbiorcy obciążani notami

893 531,68

Zrzut ścieków ogółem, w tym:

189 424 [m3]

723 290,51

2.1

Osobom fizycznym

175 406 [m3]

3,22/3,45

589 416,17

2.2

Pozostałym odbiorcom

9 210 [m3]

7,93/8,06

73 760,44

2.3

Odbiorcy obciążani notami

3 005 [m3]

7,93/8,06

24 053,90

2.4

Wywóz ścieków beczką
asenizacyjną

1 803 [m3]

20,00

36 060,00
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9.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

9.1. Krótka informacja o zasobie nieruchomości
Gmina

Grębów

położona

jest

w północno–zachodniej

części

województwa

podkarpackiego – w powiecie tarnobrzeskim (ziemskim) – w widłach Wisły i Sanu. Powierzchnia
gminy Grębów stanowi 18 628,00 ha, która jest podzielona na 9 sołectw:
1) Grębów wraz z przysiółkami Sokół i Jeziórko o powierzchni ogólnej 4889,00 ha w tym mienie
komunalne 472,32 ha
2) Grębów – Zapolednik wraz z przysiółkiem Nowy Grębów o powierzchni ogólnej 779 ha
w tym mienie komunalne 74,54 ha
3) Krawce wraz z przysiółkami Sulechów i Kędzie o powierzchni ogólnej

3976,00 ha

w tym mienie komunalne 176,67 ha
4) Stale wraz z przysiółkami Siedlisko i Bukie, o powierzchni ogólnej 3448,00 ha w tym mienie
komunalne 336,50 ha
5) Zabrnie o powierzchni ogólnej 1250,00 ha w tym mienie komunalne 152,30 ha
6) Jamnica o powierzchni ogólnej 1049,00 ha w tym mienie komunalne 112,14 ha
7) Poręby Furmańskie o powierzchni ogólnej 223,00 ha w tym mienie komunalne 52,82 ha
8) Wydrza wraz z przysiółkami Matnia, Klonowo i Miętne o powierzchni ogólnej 1801,00 ha
w tym mienie komunalne 213,00 ha
9) Żupawa wraz z przysiółkami Orliska Żupawskie o powierzchni ogólnej 1310,00 ha w tym
mienie komunalne 225,60 ha.
9.2. 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.
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Udział poszczególnych klas bonitacyjnych w użytkach rolnych w gminie Grębów

Rodzaj użytku

grunty orne

użytki zielone

Klasa użytku

Powierzchnia

Procentowy
udział
w pow. gminy

klasa I

4,00 ha

0,1 %

klasa II

▬

▬

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 %

klasa VI z

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 %

klasa VI z

53,00 ha

0,9 %

Użytkowanie gruntów w gminie Grębów

użytki rolne:

8961,00 ha:

Procentowy udział
w pow. gminy
48,10 %:

 grunty orne

 4025,00 ha

 21,60 %

 sady

 20,00 ha

 0,11 %

 użytki zielone

 4916,00 ha

 26,39 %

Rodzaj użytku

lasy i zadrzewienia

7359,00 ha

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 %

Powierzchnia ogółem

18 628,00 ha

100,00 %

wody
użytki kopalniane
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9.3. Sprzedaż nieruchomości gminnych
Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w Ustawie o gospodarce
nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dokonano sprzedaży nieruchomości:
 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 1,2852 ha
 na cele rolne – 1,4983 ha
Dochód gminy z tytułu sprzedaży mienia gminnego wyniósł – 572 011,60 zł.
Żupawa
Przeznaczenie: na cele rolne
L.p.
1.

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia [ha]

524/1,524/3,523/2
Razem Żupawa

Wartość [zł]

0,2100

5878,00

0,2100 ha

5 878,00 zł

Stale
Przeznaczenie: pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
L.p.

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia [ha]

Wartość [zł]

1.

3065/16

0,1560

44 083,60

2.

3065/13

0,1561

40 744,00

3.

3065/15

0,1560

35 921,00

0,4681 ha

120 748,60 zł

Razem Stale
Grębów

Przeznaczenie: pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
L.p.

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia [ha]

Wartość [zł]

1.

5558/215

0,1599

61 638,00

2.

5558/214

0,1568

60 356,00

3.

5558/213

0,1672

64 420,00

4.

5558/203

0,1666

64 190,00

5.

5558/204

0,1666

64 190,00

0,8171 ha

314 794,00 zł

Razem Grębów
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Wydrza
Przeznaczenie: na cele rolne
Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia [ha]

Wartość [zł]

1.

3927/13

0,3373

34 080,00

2.

3927/12

0,3213

32 480,00

3.

3927/16

0,1332

13 670,00

4.

3927/19

0,1535

15 350,00

5.

3927/14

0,3079

31 100,00

6.

3847/10

0,0351

3 911,00

Razem Wydrza

1,2883

130 591,00

Ogółem

2,7835 ha

572 011,60 zł

Procentowy udział powierzchni w sprzedaży w poszczególnych miejscowościach

Żupawa
8%

Wydrza
46%

Stale
17%

Grębów
29%
Żupawa

Stale

Grębów

Wydrza

9.4. Dzierżawa i użytkowanie wieczyste
W 2020 r. oddano w dzierżawę rolną nieruchomości będące własnością gminy Grębów
o powierzchni 723,5990 ha. Łączny dochód, jaki gmina uzyskała z tytułu dzierżawy
nieruchomości rolnych, wyniósł 122 174,08 zł.
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Dzierżawa rolna
Miejscowość

Powierzchnia
rola [ha]

Dochód [zł]

Wydrza

Powierzchnia
staw [ha]

16 000,00

109,1152

0,83

1134,50

22,7300

▬

10 000,00

194,3780

0,04

Jamnica

8187,24

55,4650

0,58

Żupawa

2096,50

40,7300

▬

Grębów

72 604,45

194,3780

0,85

4 77,30

6,4459

▬

Krawce

4 228,25

65,0300

0,17

Zabrnie

7 445,84

86,8158

0,29

122 174,08 zł

720,8390 ha

2,76 ha

Poręby Furmańskie
Stale

Grębów – Zapolednik

Łącznie

Dochód uzyskany z tytułu użytkowania wieczystego na terenie gminy Grębów w 2020 r. wyniósł
16 379,26 zł.
Użytkowanie wieczyste
miejscowość

ilość

dochód [zł]

Grębów

3

1 960,14

Stale

9

11 499,93

Jeziórko

1

2 919,19

Łącznie

13

16 379,26 zł

9.5. Nabywanie nieruchomości
W 2020 r. dokonano powiększenia powierzchni gruntów stanowiących własność gminy
Grębów poprzez zakup 1 działki od osoby prywatnej, o powierzchni 0,0135 ha przeznaczonej
pod budowę chodnika w Wydrzy, nabyto w wyniku zamiany działkę nr 7451/3 i 7793/4
o łącznej pow. 0,0202 ha w Grębowie i działkę nr 71/18 o pow. 0,0977 w Stalach oraz nabyto
nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0997 ha przeznaczonych
pod drogę w miejscowości Stale.
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Grębów
L.p.

Dostawca/
Wykonawca

1.

działka
prywatna

Numer
ewidencyjny
działki

Powierzchnia
[ha]

Wartość
[zł]

7451/3 i 7793/4

0,0202

2 744,44

Razem

0,0202

2 744,44

Przeznaczenie
Uregulowanie
prawne
nieruchomości
poprzez zamianę

Stale
L.p.
1.
2.

3.

Dostawca/
Wykonawca

Numer
ewidencyjny
działki

działka
współwłasność
działka
współwłasność
działka
prywatna

Powierzchnia
[ha]

Wartość
[zł]

Przeznaczenie

2847/7

0,0671

14 464,27

pod drogę

2848/9

0,0326

7 351,73

pod drogę

0,0977

23 546,29

uregulowanie
prawne
nieruchomości
poprzez zamianę

0,1974

45 362,29

71/18
Razem

Wydrza
L.p.

Dostawca/
Wykonawca

Numer
ewidencyjny
działki

1.

Osoba
fizyczna

1438/3

Powierzchnia
[ha]

Wartość
[zł]

0,0135

5 885,08

Razem

0,0135

5 885,08

Ogółem

0,2311 ha

Przeznaczenie
pod budowę
chodnika

53 991,81 zł

Procentowy udział nabytej powierzchni w poszczególnych miejscowościach
Wydrza
6%

Grębów
9%

Stale
85%
Grębów
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9.6. Gospodarka lokalami komunalnymi, opłata czynszowa
Gmina Grębów posiada 6 lokali komunalnych, zlokalizowanych w miejscowościach Krawce,
Wydrza oraz Nowy Grębów, z których uzyskano w 2020 r. dochód w wysokości 8 069,64 zł.
Czynsze mieszkaniowe
L.p.

Miejscowość

Dochód [zł]

1.

Krawce

4 290,00

2.

Wydrza

2 411,64

3.

Nowy Grębów

1 368,00

Ogółem

8 069,64 zł

W każdym z 9 sołectw w gminie Grębów znajdują się Domy Kultury oraz Remizo-Świetlice,
które są odpłatnie udostępniane dla mieszkańców w celu organizacji imprez okolicznościowych.
W 2020 r. z tytułu najmu sal dochód wyniósł 3 252,01 zł.
Najem sal w Domach Kultury i Remizo-Świetlicach
L.p.

Miejscowość

Ilość najmu

Dochód [zł]

1.

Jamnica

2

1 626,01

2.

Krawce

1

406,50

3.

Żupawa

3

1 219,50
Ogółem

3 252,01 zł

W 2020 r. wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, stanowiących mienie komunalne,
wyniosły 59 178,13 zł.
9.7. Podziały i rozgraniczenia nieruchomości
Podział nieruchomości jest postępowaniem zmierzającym do wydzielenia nowych działek
gruntu

przy uwzględnieniu całości uwarunkowań prawnych. Jest to proces złożony

z uwagi na zróżnicowane źródła prawne i wynikające z nich ograniczenia. W wyniku
zatwierdzonego podziału nieruchomości powstaje dokumentacja niezbędna do przeniesienia
własności i ujawnienia w katastrze nieruchomości.
Na terenie gminy Grębów w

2020 r. wydano 20 decyzji w sprawie podziału

nieruchomości.
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Decyzje ws. Podziału działek
L.p.

Obręb ewidencyjny

Ilość

1.

Krawce

1

2.

Grębów

6

3.

Stale

4

4.

Zabrnie

3

5.

Wydrza

1

6.

Poręby Furmańskie

1

7.

Żupawa

4
Łącznie

20

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granicy między dwoma
nieruchomościami

poprzez

geodezyjne

określenie

położenia

punktów

granicznych,

ich stabilizację oraz wniesienie na mapy.
W 2020 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 2020 r.
W 2020 r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grębów
Zapolednik i tym samym zakończono jedną z największych inwestycji z udziałem środków
unijnych. Zadanie realizowane było w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy” i było współfinansowane 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, „konkurs dedykowany MOF”.
W 2020 r. ogłoszono 8 przetargów nieograniczonych, z których 1 został unieważniony.
Informacja o przetargach została zestawiona w tabeli poniżej:
L.p.

Rodzaj
zamówienia

1.

Dostawy

2.

Usługi

3.

Usługi

Nazwa zamówienia

Cena [zł]

Zakup lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Wydrzy
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy
Grębów
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy
Grębów

354 790,00
▬
218 564,18

Budowa chodników przy drogach gminnych:

4.

Roboty
budowlane

Część I- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R
relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy
ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy
miejscowościami Zabrnie i Grębów – etap VIII
Część II - Przebudowa drogi powiatowej nr
1030R relacji Grębów – Stany w zakresie budowy
chodnika pomiędzy istniejącymi chodnikami
w miejscowości Grębów i Nowy Grębów – etap VI
Część III - Przebudowa drogi powiatowej Nr
1090R relacji Trześń – Grębów w zakresie
budowy chodnika w miejscowości Grębów
od ul. Klonowej do ul. Świerkowej

154 500,00

90 556,39

63 400,00

Roboty
budowlane

Przebudowa dróg gminnych w 2020 roku

6.

Roboty
budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji
Grębów – Stany w zakresie budowy chodnika
w miejscowości Nowy Grębów od istniejącego
chodnika do skrzyżowania z drogą gminna
nr 100219R” – etap I

7.

Roboty
budowlane

Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej
Grębów-Kąt

269 435,08

8.

Usługi

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy
Grębów

615 967,61

5.
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476 615,57

98 400,00
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Wykonano także wiele mniejszych remontów i inwestycji poniżej kwoty 30 000 euro.
Z udziałem środków funduszu sołeckiego wykonano:
 I etap nowego ogrodzenia Domu Ludowego w Zabrniu,
 zadaszenie trybun na stadionie LZS w Grębowie,
 chodnik wzdłuż drogi gminnej od drogi powiatowej na „Podchoinie”,
 plac zabaw w Krawcach Nowy Sulechów,
 doposażono plac zabaw w Porębach Furmańskich wraz z zakupem grilla,
 remont świetlicy w budynku remizo-świetlicy w Stalach,
 remont szatni w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy wraz z zakupem szafek
i ławek,
 doposażono plac zabaw przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy,
 zamontowano kamery przy Szkole Podstawowej w Żupawie,
 remont Domu Ludowego w Żupawie,
 zamontowanie dwóch elementów do ćwiczeń siłowych oraz oświetlanie na altance
w Orliskach Żupawskich,
 plac zabaw w sołectwie Gębów – Zapolednik.
Jak corocznie dokonano dobudowy oświetlenia ulicznego, wykonano prace melioracyjne na
terenie gminy, a także zakupiono i rozwieziono tłuczeń kamienny na drogi gminne.
10.2. Inwestycje realizowane w ramach zamówień publicznych poniżej i powyżej
30 000 euro z zakresu drogownictwa
W 2020 r. niezwykle istotnymi inwestycjami były inwestycje drogowe. Pomimo
występującej na terenie całego kraju pandemii COVID-19, w Gminie Grębów w 2020 r.
przebudowano aż cztery odcinki dróg, oraz utwardzono jeden plac tj. miejsce postojowe.
Roboty budowlane zostały wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych
w 2020 roku” i zostały w całości pokryte ze środków budżetu gminy. W ramach realizacji tej
inwestycji wykonano:
1. Przebudowę drogi gminnej Żupawa – Orliska o długości 556 mb;
2. Przebudowę drogi gminnej Zabrnie Górne o długości 477,9 mb;
3. Przebudowę drogi gminnej Stale – ul. Przytulna o długości 323,80 mb;
4. Przebudowę drogi gminnej Poręby Furmańskie - Biało o długości 532 mb;
5. Przebudowę miejsca postojowego Grębów – Kąt o długości 0,89 mb.
Całkowita wartość robót budowlanych wykonanych w ramach tego zadania wyniosła 480 305,57
zł.
Równie ważną inwestycją, w szczególności z perspektywy bezpieczeństwa pieszych jest
budowa chodników przy drogach powiatowych. W 2020 r. wybudowano 2 chodniki oraz jedną
44

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

ścieżkę pieszo–rowerową. Inwestycje te zostały wykonane w ramach zadania „Budowa
chodników przy drogach powiatowych”. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie
przekazania przez Powiat Tarnobrzeski do realizacji zadania publicznego, w ramach którego
wybudowano:
1. Ścieżkę pieszo–rowerową pomiędzy miejscowościami Zabrnie i Grębów o długości 234 mb,
której wartość robót wyniosła 154 500,00 zł;
2. Chodnik pomiędzy istniejącymi chodnikami w miejscowości Grębów i Nowy Grębów
o długości 245 mb, o wartości 90 556,39 zł;
3. Chodnik w miejscowości Grębów od ul. Klonowej do ul. Świerkowej o długości 118,70 mb,
którego wartość robót budowlanych wyniosła 63 400,00 zł.
Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Gminy Grębów oraz ze środków Powiatu
Tarnobrzeskiego, w kwocie 55 278,00 zł.
W wyniku oszczędności poprzetargowych została podjęta decyzja o budowie kolejnego
chodnika w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów –
Stany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Nowy Grębów od istniejącego chodnika
do skrzyżowania z drogą gminna nr 100219R”. W ramach tej inwestycji wybudowano chodnik
w Nowym Grębowie o długości 279 mb. Wartość robót budowlanych wyniosła 98 400,00 zł,
z czego 46 821,61 zł to środki Gminy Grębów, a 51 578,39 zł Powiatu Tarnobrzeskiego.
Dużym sukcesem dla Gminy Grębów było otrzymanie dofinansowania z Funduszu Dróg
Samorządowych w 2019 r., do zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 100232R,
nr 100227R i nr 100226R w Jamnicy”. Wartość robót budowlanych wyniosła 1 801 395,11 zł,
natomiast kwota dofinansowania do całości zadania to 1 260 976,00 zł. W ramach realizacji tego
zadania wykonana została przebudowa trzech odcinków dróg gminnych o łącznej długości
2 984 mb na terenie nowego osiedla w Jamnicy. Odbiór końcowy robót nastąpił w czerwcu
2020 r. 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.
W 2020 r. wykonano remont dwóch dróg przy udziale środków budżetu województwa
stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. W ramach tego
dofinasowania wykonano zadanie pn.: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stale –
Giza – dz. o nr ewid. 3068”, polegające na remoncie ul. Łąkowej w Stalach na łącznej długości 725
mb. Wartość robót budowlanych wyniosła 89 500,00 zł. Kolejną z dróg wykonanych w ramach
tego dofinansowania jest ul. Pałacowa w Nowym Grębowie o łącznej długości 450 mb w ramach
zadania pn.: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Grębów – Nowy Grębów – dz. o nr
ewid. 8175, 8165”. Wartość robót budowlanych wyniosła 56 500,00 zł.
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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 19.02.2020 r. zarządzeniem Nr 19.2020 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 2020 roku”. Prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie dotacji złożyło 8 Klubów
sportowych działających na terenie gminy Grębów, które decyzją Wójta Gminy Grębów z dnia
06.03.2020 r. otrzymały dotację celową.
W dniu 12.03.2020 r. nastąpiło podpisanie umów na realizację w/w zadania. Zadanie
realizowane było przez kluby sportowe od podpisania omów do 30.11.2020 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.).
Dotacje kluby wykorzystały w następujący sposób:

L.p.

Nazwa klubu sportowego

Kwota dotacji

Kwota
wykorzystanej
dotacji

1.

Ludowy Zespół Sportowy „Słowianin” Grębów

80 000,00 zł

80 00,00 zł

2.

Towarzystwo Sportowe Stale w Stalach

90 000,00 zł

90 000,00 zł

3.

Wiejski Klub Sportowy – Zabrnie

32 000,00 zł

31 528,60 zł

4.

Klub Sportowy Żupawa

35 000,00 zł

35 000,00 zł

5.

Szkółka Piłkarska Grębów

10 000,00 zł

10 000,00 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 2020 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 2020 r. we wspołpracy z Instytutem Sportu – Panstwowym Instytutem Badawczym 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.
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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 01.06.2020 r. do 30.11.2020 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.
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12. OŚWIATA I WYCHOWANIE
12.1. Szkoły i przedszkola
Gmina Grębów jest organem prowadzącym w 2020 r. dla 8 szkół podstawowych, 1szkoły
średniej (czteroletnie liceum ogólnokształcące) oraz 4 przedszkoli i 6 oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych.
1 września 2020 r. rozpoczęło się stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum
ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie było prowadzone już postępowanie
rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego
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
2020/2021 – brak zapisów uczniów i dzieci do tych jednostek oświatowych.
Rok 2020 to trudny rok w oświacie ze względu na pandemię Covid-19. To rok cyfrowy
z uwagi na zawieszenie zajęć stacjonarnych, trudny dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli –
przejście na zdalne nauczanie, brak bezpośredniego kontaktu z młodzieżą i nauczycielami.
Wyzwaniem było zorganizowanie sprawnych zajęć z wykorzystaniem metod technik kształcenia
na odległość. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom gmina do szkół zakupiła 65 laptopów
w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” ze środków Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa pozyskując środki w kwocie 144 999,96zł do pracy i nauki dla nauczycieli
i uczniów. Gmina na ten cel przeznaczyła również własne środki w kwocie 49 940zł i zakupiła 25
laptopów. Także 116 nauczycieli skorzystało z dofinansowania do 500zł do zakupu sprzętu
komputerowego lub oprogramowania w ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli na naukę
zdalną – łączna kwota na ten cel wyniosła 60 000,00 zł.
Nie wszystkie wydatki zostały zrealizowane do planu, ponieważ szkoły i przedszkola nie
funkcjonowały w pełnym zakresie – przejście uczniów i nauczycieli na zdalne nauczanie.
W ostatnich latach obserwujemy wzrost zapotrzebowania na wychowanie przedszkolne,
rodzice chętniej korzystają z usług przedszkolnych. Kiedyś głównymi beneficjentami tych usług
byli zazwyczaj rodzice pracujący. Obecnie tendencja ta uległa zmianie – rodzice niepracujący
również chętniej posyłają dzieci do przedszkoli. Większa liczba dzieci przedszkolnych generuje
większe koszty zdań własnych gminy. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom rodziców,
gmina rokrocznie zwiększa środki finansowe na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych.
W 2020 r. dzieci przedszkolne zamieszkałe na terenie gminy Grębów, skorzystały z usług
edukacji przedszkolnej w sąsiednich gminach, łącznie 28 dzieci. Koszt tych usług został
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zrefundowany gminom w kwocie 201 601.49 zł. Natomiast do naszych przedszkoli spoza gminy
uczęszczało 5 dzieci i z tego tytułu wpływy do budżetu wyniosły 35 182,67 zł.
Liczba dzieci i uczniów wg stanu na 30 IX 2020 r.
Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

Nazwa

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

Ogółe
Dzieci m w
Liczba
w
przeds
oddzia
wieku zkolu/
łów
6 lat oddzia
le

Dzieci
w
wieku
2,5 lat

Dzieci
w
wieku
3 lat

Dzieci
w
wieku
4 lat

Dzieci
w
wieku
5 lat

Suma
do lat
5

1

3

10

2

16

4

20

1

0

8

7

5

20

3

23

1

0

4

3

7

14

0

14

1

3

38

42

43

126

44

170

7

0

0

0

0

0

12

12

1

0

10

16

19

45

0

45

2

0

2

7

8

17

7

24

1

4

65

85

84

238

70

308

14

Łącznie na dzień 30 IX 2020 r. w przedszkolach uczyło się 215 dzieci, a w oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych 93 dzieci.

50

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

Liczba uczniów szkół podstawowych i liceum
Nazwa szkoły

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Zabrniu

67

8

Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Krawcach

53

8

Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Żupawie

71

8

Zespół Szkół w Stalach Szkoła
Podstawowa im. Prof. Stanisława
Pawłowskiego w Stalach

161

10

Zespół Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Wydrzy Szkoła
Podstawowa w Wydrzy

60

9

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Prof. Stanisława Bąka w Grębowie
Szkoła Podstawowa w Grębowie

193

10

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Prof. Stanisława Bąka Liceum
Ogólnokształcące w Grębowie

74

4

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Prof. Stanisława Bąka w Grębowie
Szkoła Podstawowa w Grębowie - Filialna
Szkoła Podstawowa w Zapoledniku

112

6

OGÓŁEM W GMINIE

791

63

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. W roku szkolnym 2020/2021
łącznie objętych kształceniem specjalnym w szkołach jest 32 uczniów i w przedszkolach/
oddziałach przedszkolnych 18 dzieci.
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Kadra pedagogiczna i pracowników niepedagogicznych
Zatrudnienie nauczycieli wg stanu na dzień 30.09.2020r. w przedszkolach, szkołach
wynosiło łącznie 143,06 etatów (wzrost o 2,57). Z tego etaty subwencyjne wynosiły 121,78,
a niesubwencyjne 21,28.
Zatrudnienie nauczycieli w osobach wynosiło 193 osoby, a pracowników niepedagogicznych było
62 osoby w przeliczeniu na etaty 58,26 (wzrost o 3,76). Najliczniejszą grupą są nauczyciele
dyplomowani – 136 osób, którzy stanowią 70,46 % kadry, najmniejszą grupą są nauczyciele
stażyści 3,12 %. (6 osób) Pozostałą kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele mianowani – 12,95
% (25 osób) oraz nauczyciele kontraktowi – 13,47 %.
Gmina Grębów jako organ prowadzący jednostek oświatowych przeprowadza egzaminy
dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. W 2020 r. 3 nauczycieli
uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
W 2020 roku Wójt Gminy Grębów nagrodził 19 nauczycieli, doceniając ich szczególne
osiągnięcia dydaktyczne i pedagogiczno-wychowawcze oraz dla 1 dyrektora wystąpił
do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o nagrodę – niosek rozpatrzono pozytywnie. Wójt przekazał
na nagrody finansowe kwotę w łącznej wysokości 76 000,00 zł.
Dochody i wydatki w oświacie
Wydatki w oświacie w tym wydatki bieżące stanowiły 17 684 372,68 zł, wzrost w stosunku
do 2019 r. o 1 096 078,23 zł, w tym na wychowanie przedszkolne wzrost o kwotę 595 375,50 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.
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Subwencja

oświatowa

i

dotacje

celowe

przekazane

z

budżetu

państwa

na dofinansowanie wydatków bieżących pokryły jedynie 56,53%, spadek w stosunku do 2019 r.
o 5,47 % wszystkich wydatków oświatowych.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią 80,30%, w 2019 r. było 78,9 %
tych wydatków.
Zestawienie wykonania wydatków za 2020 r. wg RB 28S wg stanu na 31 XII 2020 r.
Wydatki wykonane ogółem, w tym:

17 684 372,68 zł
0 zł

Wydatki inwestycyjne
Wydatki na wychowanie przedszkolne

3 491 663,90zł

Wydatki bieżące, w tym:

17 684 372,68 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym:

14 200 523,47 zł

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

2 740 042,10 zł

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

1 126 766,61zł

Zestawienie otrzymanej subwencji oświatowej i innych dotacji oraz plan wydatków
Rok
Subwencja oświatowa na 2020 r.
Dotacje celowe w ramach programów oraz z budżetu państwa

Ogółem
10 003 251,00 zł
624 421,73zł

Inne wpływy
Wydatki planowane ogółem, w tym:

226 135,40
18 799 543,80 zł

Wydatki inwestycyjne planowane
Planowane wydatki na wychowanie przedszkolne
Wydatki bieżące planowane, w tym:
Planowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi
od wynagrodzeń, w tym:
Planowane wynagrodzenia na przedszkola i oddziały
przedszkolne
Planowane wydatki związane z realizacją zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży

0 zł
3 801 116,48zł
18 799 543,80 zł
14 918 770,38zł
3 000 497,79zł
1 499 974,32zł

Rokrocznie wydatki na oświatę rosną, w 2020 r. z własnych środków gmina wydatkowała
na oświatę 6 830 564,55 zł, wzrost o kwotę 767 938,57zł w stosunku do 2019 r.
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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 Jamnicy

Dom Ludowy w Wydrzy

Świetlica Wiejska Stale-Siedlisko

Dom Ludowy w Zabrniu

Biblioteka Publiczna w Grębowie

Świetlica w Zapoledniku

Filia Biblioteki Publicznej w Stalach

Remizo-Świetlica w Żupawie

Filia Biblioteki Publicznej w Krawcach

Wiejski Dom Kultury w Stalach

Filia Biblioteki Publicznej w Wydrzy

Remiza OSP w Krawcach

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 2020 wynosiły: 1 279 771,60 zł.
Stan środków pieniężnych na początek 2020 r. – 115,00 zł.
Dotacja podmiotowa 1 270 000,00 zł.
Dotacja Biblioteki Narodowej 2 150,00 zł.
Wpływy z usług (nauka gry, siłownia,, nauka tańca, wynajmy sali) 7 487,35 zł.
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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. Niestety z powodu epidemii zajęcia zostały
odwołane, a działalność skupiła się na promocji online.
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13.4. Czytelnictwo – biblioteki
Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2020 r. liczył 36 156 woluminów. Struktura księgozbioru
przedstawia się następująco:
 Literatura dla dorosłych 16 686 woluminy
 Literatura dla dzieci 12 596 woluminy
 Literatura niebeletrystyczna 6 874 woluminy
W 2020 r. biblioteki zakupiły 271 książek za kwotę 6 150,00 złotych. Ze środków budżetowych
organizatora jednostki 191 woluminów na kwotę 4 000 złotych, z dotacji Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 80 woluminów – 2 1500 złotych.
Liczba czytelników zarejestrowanych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 782.
 Biblioteka w Grębowie – 521,
 Filia Krawce – 17,
 Filia Stale – 117,
 Filia Wydrza – 71,
 Filia Zabrnie – 56.
Biblioteki udostępniły 9 189 woluminów na zewnątrz:
 Biblioteka w Grębowie – 5 599,
 Filia Krawce – 47,
 Filia Stale – 2 082,
 Filia Wydrza – 1 260,
 Filia Zabrnie – 201.
Z czytelni bibliotecznych skorzystało w 2020r. 670 użytkowników. Udostępniono 855 materiałów
bibliotecznych, w tym:
 Książki: 728,
 Internet : 127.
W związku z sytuacją związaną z pandemią biblioteka w Grębowie działalność promocyjną
ograniczyła do promocji online.
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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 89.2019 z dnia 21 pazdziernika 2019 r. w 2020 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 2020 rok, ktory został przyjęty uchwałą Rady
Gminy Grębow Nr XVI.99.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowany jest
z

budzetu

gminy

ze

srodkow

pochodzących

z

opłat

za

koncesję

na

sprzedaz

i podawanie napojow alkoholowych. Srodki te mogą byc wydatkowane tylko i wyłącznie na
realizację tego Programu. Z opłat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz i podawanie napojow
alkoholowych w 2020 r. wpłynęło 161 419,55 zł. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.
wydatkowano kwotę 120 705,84 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano
120 705,84 zł. Pozostała kwota 40 713,71 zł zostanie wydatkowa na realizację w/w Programu
w 2021 r. Srodki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych
były wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, jak rowniez obowiązującymi trendami
rekomendowanymi przez Panstwową Agencję Rozwiązywania Problemow Alkoholowych.
Szczegołowo z wydatkami radni zostali zapoznani na posiedzeniu Komisji Prawa, Porządku
Publicznego, Oswiaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Rodziny.
W 2020 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemow Alkoholowych zbierała się
jedenastokrotnie, w czasie tych spotkan w szczegolnosci zajmowała się:
 Prowadzeniem rozmow motywacyjno–interwencyjnych – 43, sporządziła 2 wnioski do sądu
o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego,
 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,
 Wspołpracą z Gminnym Osrodkiem Pomocy Społecznej, Ogniwem Prewencji w Grębowie,
 Sporządzaniem sprawozdan, ankiet oraz udział w naradach szkoleniowych i konferencjach.
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W gminie Grębów w 2020 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

3 zezwolenia

▬

Zawierających
do 4,5% zawartości
alkoholu oraz piwa
poza miejscem
sprzedaży
w miejscu sprzedaży
zezwolenia
jednorazowe

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

W ramach akcji policji „ Alkohol ograniczona dostępnosc” przedstawiciel Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemow Alkoholowych – Tomasz Florek wspolnie z Ogniwem Prewencji
w Grębowie 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. Podczas kontroli przedsiębiorcy zostali
poinformowani o obowiązku umieszczania informacji o szkodliwosci spozywania alkoholu.
Ponadto członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych
przeprowadzili kontrolę przestrzegania zasad i warunkow korzystania z zezwolen na sprzedaz
napojow alkoholowych w sklepach na terenie gminy Grębow.
W wyniku w/w kontroli nie stwierdzono łamania zasad i warunkow korzystania
z zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych.
Dokonując analizy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2020 r. nalezy stwierdzic,
ze Gminna Komisja Rozwiązywania Problemow Alkoholowych wykonała większosc czynnosci
i przedsięwzięc 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. Stan na dzień 31.12.2020 r. to 8 379 pacjentów ogółem (w tym 1 519 pacjentów do
18 roku życia i 6 860 pacjentów dorosłych).
W 2020 r. niezależnie od miejsca zamieszkania z usług lekarzy POZ skorzystało
27 280 pacjentów (14 905 kobiet i 12 375 mężczyzn) w tym:
Wizyty w przychodni
27 008 osób
(14 905 kobiet i 12 375
mężczyzn)
Dzieci
i młodzież
Osoby 65 +
do 18 roku
życia
3 452

Wizyty domowe

Teleporady

178 osób
(104 kobiety i 74 mężczyzn)

94 osoby
(58 kobiet i 36 mężczyzn)

Dzieci
i młodzież
do 18 roku
życia
4

9 913

Osoby 65 +

Dzieci
i młodzież
do 18 roku
życia

Osoby 65 +

109

1

49

Kierownikiem Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grębowie jest lek. med. Tadeusz Zych.
15.2. Realizacja Programu Szczepień przeciw grypie dla Gminy Grębów
W roku 2020 r. nie została podpisana umowa pomiędzy: Gminą Grębów reprezentowaną
przez Wójta Gminy Grębów – Kazimierza Skórę a Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej w Grębowie reprezentowanym przez p.o. Kierownika – lek. med. Tadeusza
Zycha na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla gminy Grębów na
lata 2018 – 2021. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX.267.2018 Rady Gminy Grębów z dnia 20 lutego
2018 roku realizowany jest wyżej wymieniony program szczepień dla osób powyżej 60 roku życia
zamieszkałych na terenie gminy Grębów.
Przyczyną braku zawarcia powyższej umowy jest brak dostępu szczepionki przeciw
grypie w hurtowniach.
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16. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
16.1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
W roku 2020 Wójt Gminy Grębów wydał następujące zarządzenia zawiązane
z bezpieczeństwem:
 Zarządzenie Nr 6.2020 Wójta Gminy Grębów- Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie
ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności
i obrony cywilnej w Gminie Grębów w 2020 roku,
 Zarządzenie Nr 115.2020 Wójta Gminy Grębów w sprawie organizacji Głównego Stanowiska
Kierowania Wójta Gminy Grębów w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych
lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny,
 Zarządzenie Nr 120.2020 Wójta Gminy Grębów w sprawie opracowania Planu Operacyjnego
Funkcjonowania Gminy Grębów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwem
państwa i w czasie wojny.
16.2. System ostrzegania i alarmowania
 Przeprowadzono okresowe treningi wymiany informacji w powiatowej radiowej sieci
zarządzania kryzysowego. Gmina Grębów brała udział w treningach organizowanych przez
Starostwo Powiatowe. Treningi przebiegły sprawnie, bez żadnych zakłóceń. Sprzęt radiowy
wykorzystywany podczas w/w treningów nie stwarzał problemów natury technicznej,
 Wykonano obsługę działalności Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego. Obsługę GZZK
zapewnia Wójt oraz pracownik merytoryczny,
 Na bieżąco zamieszczano na stronie internetowej urzędu komunikaty o zagrożeniach
i informacjach o przeciwdziałaniu ich skutkom,
 Wykonano dokumentację związaną z utworzeniem Głównego stanowiska Kierowania Wójta
Gminy Grębów w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych
szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny wg wytycznych z Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego.
16.3. Obrona cywilna
Opracowano i uzgodniono Plan działania w zakresie obrony cywilnej Gminy Grębów na 2020 r.;
 Opracowano ocenę stanu przygotowań OC gminy,
 Aktualizowano gminny plan dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zagrożeń
radiacyjnych,
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 Nadzorowano warunki odpowiedniego przechowywania, eksploatacji i remontu sprzętu
OC w Gminnym Magazynie Obrony Cywilnej,
 Zaktualizowano dokumentację Stałego Dyżuru wg wytycznych z Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego,
 Opracowano i uzgodniono z Wojewodą Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny,
 Monitorowano sprawność systemów alarmowych,
 Gmina Grębów brała udział w powiatowych treningach SWA, w ramach treningów ćwiczono
reakcje w różnorakie zagrożenia,
 Zaktualizowano plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych oraz
przygotowań podmiotów leczniczych z terenu gminy Grębów,
 Opracowano program szkoleń podstawowych wg Wytycznych Szefa OCK na szczeblu gminy.
Przeprowadzono szkolenia nt. ,, Zasady organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Gminie
Grębów” oraz nt. ,,Kompetencje, zasady funkcjonowania oraz zadania organów administracji
publicznej w sytuacjach kryzysowych wywoływanych czynnikami zewnętrznymi i w czasie
wojny” oraz ,,Praktyczne rozminięcie Akcji Kurierskiej sprawdzenie rozwiązań przyjętych
w opracowanej dokumentacji dotyczącej rozminięcia Akcji Kurierskiej na terenie gminy
Grębów”,
 Opracowano sprawozdania i wnioski z przebiegu ćwiczeń i treningów,
 Bieżące prowadzenie stanu ewidencyjnego magazynu OC,
 Prowadzono dokumentację świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony kraju,
wydano decyzje w sprawie świadczeń nakładanych przez Wojskowego Komendanta
Uzupełnień w Nisku. Opracowano wykazy świadczeń na rzecz obrony przesłane do WKU
w Nisku oraz Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
 Kwalifikacja wojskowa na terenie gminy Grębów została odwołana ze względu na pandemię
SARS-CoV-2. W 2020 roku rocznikiem podstawowym był rocznik 2001. Z rocznika
podstawowego wezwaniu podlegało 60 mężczyzn. Osoby te maja być ponownie wezwane
w roku bieżącym,
 Przeprowadzono

postępowania

o

ustalenie

i

wypłatę

należnego

świadczenia

rekompensującego utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi
ćwiczeniami wojskowymi.
16.4. Działania związane z bezpieczeństwem i ochroną ludności w związku z
wystąpieniem Pandemii COVID-19
Na bieżąco informowano mieszkańców przez stronę internetową o zaleceniach
i środkach ostrożności jakie należy podjąć aby uniknąć zakażania wirusem.
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 Pozostajemy w stałym kontakcie z Powiatowym i Wojewódzkim Centrum Zarządzania
Kryzysowego oraz Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.
 Zakupiono środki ochrony zdrowia dla mieszkańców, które zostały dostarczone do każdego
gospodarstwa domowego dzięki zaangażowaniu OSP z terenu gminy. W skład pakietu
wchodziły dwie maski wielokrotnego użytku, płyn do dezynfekcji. Zakupu dokonano
w ramach rezerwy celowej za kwotę 67 219,50 zł.
 Zakupiono dozownik z płynem do dezynfekcji dla interesantów, który zamontowano przy
głównym wejściu do budynku.
16.5. Ochrona przeciwpożarowa gminy; działalność gminnych jednostek OSP
Gmina Grębów, usytuowana jest w znacznej części na terenach rolniczych i leśnych.
Tereny te w znacznej mierze są zagrożone częstym występowaniem pożarów. Miejscem
koordynacji wszystkich sytuacji kryzysowych jest Urząd Gminy. Na administrowanym przez niego
terenie działa 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które zrzeszają 492 członków,
a tym 62 członków honorowych.
Wykaz poszczególnych jednostek oraz liczba ich członków zawarta została w poniższej tabeli.
Liczba jednostek OSP i ich członków

Liczba członków
zwyczajnych

Liczba
członków
wspierających

Liczba
członków
honorowych

Liczba
członków
mogących
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

OSP
Zapolednik

23 (w tym 1 kobieta)

0

9

2

OSP Żupawa

37 (w tym 10 kobiet)

0

2

18

Jednostka OSP
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W Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych (MDP) zrzeszonych jest 40 dziewcząt
oraz 42 chłopców, a w Kobiecych Drużynach Pożarniczych (KDP), których jest 4 zrzeszonych
drużyn czynny udział ma 36 pań. KDP działa w Jamnicy, Stalach, Wydrzy oraz Żupawie.
Liczba jednostek MDP oraz ich członków
Liczba
chłopców

Liczba
dziewcząt

Razem

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

Rok 2020 od samego początku do chwili obecnej jest czasem bardzo trudnym z uwagi
na panującą epidemię koronawirusa COVID 19.
Zaplanowane coroczne zebrania sprawozdawcze, turnieje plastyczne, turnieje gminne
i powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”,
zawody strażackie, przeglądy samochodów i sprzętu p.poż. oraz inne zaplanowane uroczystości
zostały odwołane z uwagi na panująca sytuację epidemiologiczną.
Przygotowanie strażaków do działań gaśniczych i innych zdarzeń ratowniczych
oraz powodziowych jest na zadawalającym poziomie - pomimo, że w roku 2020 nie odbywały się
żadne kursy i szkolenia. Zaplanowane badania druhów strażaków też zostały przesunięte
w czasie.
Pomimo tak trudnego czasu i ogromnej pomocy strażaków przy rozwożeniu pakietów
ochrony osobistej dla każdej rodziny z terenu naszej gminy, zdarzenia i tak miały miejsce.
Zanotowano na terenie naszej Gminy duży wzrost zdarzeń, łącznie 191 – to o 113 zdarzeń więcej
w porównaniu z rokiem 2019. Wśród tych zdarzeń jednostki OSP z terenu gminy odnotowały 103
pożary, 86 miejscowe zagrożenia oraz 2 alarmy fałszywe.
Z analizy ilościowej powstałych zdarzeń wynika, że w ogólnej liczbie zdarzeń powstałych
na terenie Gminy pożary stanowiły 54 % , miejscowe zagrożenia 45 %, alarmy fałszywe 1 % .
Na dział bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano
z planowanych 919 033,59 zł kwotę 814 16,47 zł tj. 88,59 % - dotyczy to szczególnie wydatków
i zakupów. Na bieżąco wykonywane były wynikłe awarie samochodów pożarniczych
i sprzętu.
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Eksploatowany na bieżąco sprzęt łączności w wozach bojowych i stacjonarnych syrenach
alarmowych wymagał również napraw , przeglądów i konserwacji – wykonano przeglądy
i konserwację systemów antywłamaniowych, w które wyposażone są OSP Grębów, Stale, Krawce
oraz Wydrza .
Zakupy i inwestycje dokonane w ramach doposażenia jednostek OSP w 2020 r.:
1. Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą z zbiornikiem wody
1000 l dla OSP Wydrza marki RENAULT MASTER za 354 970,00 zł 310 000,00 zł pochodzi
z dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości a 44 970,00 zł to środki własne z budżet Gminy,
2. Zakup 21 kpl. Ubrań Specjalnych dla jednostek z KSRG (OSP Grębów, Stale, Wydrza i Krawce)
w kwocie 84 840,00 zł. 84 000,00 zł to środki z dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości
a 840,00 zł to środki pochodzące z budżetu Gminny,
3. Remont garażu remizy OSP Krawce 64 944,00 zł – dofinansowanie z Starostwa Powiatowego
w kwocie – 25 000,00 zł, 9 898,00 zł - środki z MSWiA, oraz 30 046,00 zł to środki z budżetu
Gminy.
4. Zakup sprzętu i umundurowania ze środków otrzymanych z WFOŚiGW w Rzeszowie
po 15 000,00 zł dla OSP Grębów, Stale i Krawce oraz środki z budżetu gminy po 1 700,00 zł dla
każdej z tych jednostek.
5. Zakup sprzętu i umundurowania z środków otrzymanych z KSRG po 3 900,00 zł dla OSP
Grębów, Stale i Wydrza.
6. Wymiana bramy garażowej w OSP Wydrza – 7453.00 zł z budżetu Gminy.
7. Doposażenie remiz OSP Grębów w stoły i krzesła w kwocie 2000.00 zł, oraz OSP Stale
w regały i szafki – 6000.00 zł środki z budżetu Gminy.
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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 21 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, 3 opiekunów specjalistycznych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi,
4 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 – 528,00 zł,
w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł. Kryteria dochodowe podlegają
weryfikacji co trzy lata z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Ostatnią
weryfikację wprowadzono w październiku 2018 r. 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
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uczęszczają. Kryterium dochodowe do przyznanie tej pomocy jest korzystniejsze niż do
ww. zasiłków i wynosi 150% tego kryterium (792 zł, 1051,50 zł).
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.
17.2. Liczba osób, które skorzystały z zakresu pomocy społecznej z podziałem
na świadczenia w ramach zadań własnych i zleconych

1. Do zadań własnych Gminy należą:
 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 2020 r. wydatkowano w gminie Grębów kwotę 103 160,00 zł,
z czego środki własne wynosiły 48 560,00 zł a dotacja z budżetu Wojewody – 54 600,00 zł. Łączne
dożywianiem objęto 52 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, 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 2020 przyznano
zasiłki stałe 52 osobom na kwotę 310 345 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 2020 Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy
42 osobom, przyznając 297 świadczenia z powodu:
 bezrobocia – 40 osobom,
 długotrwałej choroby – 1 osobie,
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 niepełnosprawności – 1 osobie.
Kwota dotacji z budżetu Wojewody to 107 801,00 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 2020 r. zasiłki celowe przyznano 148 osobom na kwotę 164 813,00 zł (w tym w większości
na zakup lekarstw oraz pokrycia kosztów leczenia, a także zdarzenia losowego – utrata mienia na
skutek pożaru lub zalania – 4 rodzin w łącznej kwocie 87 500,00 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 155 rodzinom, liczba osób w tych rodzinach to 275 osoby.
 Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
W roku 2020 usługami opiekuńczymi objęto 5 starszych i niepełnosprawnych osób, które są
samotne lub którym rodzina nie była w stanie zapewnić opieki i pielęgnacji. Koszt usług wyniósł
w 2020 r. 100 805,00 zł.
 Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu.
W ciągu roku w DPS przebywało 12 osób, za które gmina poniosła koszty pobytu na kwotę
312 145,71 zł.
 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
W roku 2020 Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 47 osoby pobierających
zasiłki stałe na kwotę 26 844,00 zł.
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2. Do zadań zleconych należy:
 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 2017 r. 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 2020 r. –
13 decyzji uprawniających do leczenia przez okres 90 dni.
 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Usługi były świadczone u 6 dzieci wykonano 1 672 godzin usług, łączny koszt zadania wyniósł
44 684,88 zł.
 Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej
Rodziny zastępcze – 34 378,65 zł (opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)
Asystent rodziny – 57 219,23 zł.
 Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznane przez sąd
Łącznie wypłacono kwotę 122 846 zł dla 6 opiekunów prawnych z terenu 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 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w postaci świadczeń
pieniężnych i niepieniężnych w ramach zadań własnych i zleconych, w szczególności z powodu:
 Ubóstwo – 190 rodzin liczba osób w tych rodzinach 359 osób,
 Sieroctwo – 1 rodzina liczba osób w tej rodzinie 3 osoby,
 Bezdomność – 2 rodziny liczba osób w tych rodzinach 2 osoby,
 Potrzeba ochrony macierzyństwa – 0 rodzin liczba osób w tych rodzinach 0 osób,
 Bezrobocie – 81 rodzin liczba osób w tych rodzinach 195 osób,
 Niepełnosprawność – 85 rodzin liczba osób w tych rodzinach 125 osób,
 Długotrwała lub ciężka choroba – 18 rodzin liczba osób w tych rodzinach 38 osób,
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 Bezradność w sprawach opieki wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego –
29 rodziny liczba osób w tych rodzinach 112 osób,
 Przemoc w rodzinie – 49 rodzin liczba osób w tych rodzinach 133 osób,
 Alkoholizm – 52 rodzin liczba osób w tych rodzinach 110 osób,
 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 rodziny liczba osób
w tych rodzinach 1 osób,
 Zdarzenie losowe – 4 rodziny liczba osób w tych rodzinach 19 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 2020 na ten cel wydatkowano kwotę 23 998 zł dla 2 bezdomnych osób
z terenu naszej gminy.
Usługi w zakresie polityki prorodzinnej
W dziale świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego
zrealizowano w 2020 r. następujące zagadnienia:
 357 rodzin otrzymało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Łączna kwota wypłaconych
zasiłków rodzinnych z dodatkami wyniosła 1 161 547,00 zł,
 60 osób otrzymało świadczenie pielęgnacyjne. Łączna kwota wypłaconych świadczeń
pielęgnacyjnych to 1 122 754,00 zł,
 20 osób pobierało specjalny zasiłek opiekuńczy. Łączna kwota wypłaconych zasiłków
to 110 567,00 zł,
 21 osób otrzymało zasiłek dla opiekuna. Łączna kwota wypłaconych zasiłków
to 107 392,00 zł,
 66 osób, które sprawowały opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, otrzymały
składki na ubezpieczenie społeczne w łącznej kwocie 267 504,00 zł,
 składki na ubezpieczenie zdrowotne były opłacane za 30 osób miesięcznie, które sprawowały
opiekę

nad

niepełnosprawnym

członkiem

rodziny

w

łącznej

kwocie

33 330,00 zł,
 zasiłki pielęgnacyjne przysługiwały 327 osobom miesięcznie, wypłacono 757 505,00 zł,
 85 rodzin otrzymało jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w kwocie
87 000,00 zł,
 świadczenie rodzicielskie otrzymało 59 osób miesięcznie w łącznej kwocie 328 376,00 zł,
 świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługiwało na 39 dzieci, wypłacono łączną kwotę
158 729,00 zł,
 93 rodzin otrzymało kartę dużej rodziny,
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 świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 +” przyznano 1 144 rodzinom
na 1 898 dzieci, wypłacono 10 583 971,00 zł,
 świadczenie 300+ z rządowego programu „Dobry Start” przyznano na 1 269 dzieci w kwocie
380 700,00 zł.
W Gminie Grębów na dzień 31.12.2020 r. liczba mieszkańców wynosiła 10 106 osoby
w tym 96 osób zameldowanych na pobyt tymczasowy. Wsparciem systemu pomocy społecznej
objęto 282 rodziny w których liczba osób wynosi 660. Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie wydał
258 decyzji przyznających pomoc.
Analizując ilość osób objętych wsparciem pomocy społecznej w stosunku do liczby
mieszkańców Gminy Grębów, można stwierdzić, że pomocą objęto 6,5 % ogółu ludności gminy.
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18. ZAKOŃCZENIE
Głównym celem, dla którego sporządzany został 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
okresie. Podsumowując niniejszy Raport stwierdzić należy, że 2020 rok był rokiem trudnym dla
samorządu

gminnego;

dla

gospodarki

kraju,

ale

również,

gospodarki

lokalnej,

dla przedsiębiorców, którzy często zmuszeni byli do ograniczenia, niekiedy nawet likwidacji
swojej działalności. W 2020 r. nauczyliśmy się funkcjonować w niepewnej rzeczywistości,
zmuszeni byliśmy często do nagłego reagowania i dostosowywania się do wprowadzanych zmian.
Od marca 2020 z niewielkimi przerwami nie funkcjonowała w sposób stacjonarny szkoły, w
Urzędzie Gminy wprowadzono pracę zdalną, zamknięte było Gminne Centrum Kultury, biblioteki,
świetlice wiejskie czy obiekty sportowe, wszystkie imprezy gminne zostały odwołane.
Mimo

licznych

obostrzeń

spowodowanych

pandemią

i

rygorami

zachowania

bezpieczeństwa– był to jednak rok pracowity. Zakończonych zostało wiele ważnych inwestycji,
bezpośrednio przekładających się na życie mieszkańców. Chociaż rok 2020 był inny niż wszystkie
poprzednie, to nie należy jednak zapominać o pozytywach tego roku, o tym co udało się
zrealizować, wyciągając doświadczenia i naukę.
Szanowni Państwo
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 2020 r.
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