RAPORT
O STANIE GMINY GRĘBÓW
ZA 2021 ROK

GRĘBÓW, MAJ 2022 R.

1. WSTĘP
Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Grębów za rok 2021, stanowiący
zbiór informacji statystycznych i analitycznych, dotyczących funkcjonowania gminy
Grębów w roku 2021 kolejnym, niezwykle trudnym w związku z pandemią SARS-CoV-2.
Zaznaczyć należy, że Raport nie zawiera obszernych danych, mam tu na uwadze
szczegółową charakterystykę gminy Grębów, zarys dziejów czy 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 2021r. Raport – powstały na wzór trzech poprzednich
tego typu dokumentów (Raportu o Stanie Gminy Grębów za rok 2018, 2019 i 2020),
na podstawie których w latach ubiegłych Rada Gminy Grębów udzieliła wotum zaufania
Wójtowi Gminy Grębów. W Raporcie zawarto dane na dotyczące majątku i finansów
Gminy, opisując charakterystykę ekonomiczno-gospodarczą, demografię, infrastrukturę
społeczną i techniczną, zagadnienia edukacyjne oraz kulturę, ochronę zdrowia i ochronę
środowiska naturalnego, a także stan realizacji gminnych polityk, programów i strategii
za 2021 r.
Kolejny rok kryzysu związanego z pandemią, pozbawił naszych obywateli poczucia
bezpieczeństwa, mierzyliśmy się ze strachem i niepewnością o zdrowie nasze
i naszych bliskich. Musieliśmy zmienić codzienne funkcjonowanie, przeorganizować
pracę i naukę. Ubiegły rok uświadomił nam, że wiele spraw i ważnych spotkań
służbowych można załatwić z domu, siedząc przed komputerem. To kolejny rok nauki
i pracy zdalnej w oświacie, wyzwanie nie tylko logistyczne ale także finansowe.
Mimo kryzysu wywołanego pandemią, analiza danych zawartych w Raporcie,
potwierdza pozytywny proces zmian dotyczących jakości życia mieszkańców, samorząd
Gminy sprostał wyzwaniom i oczekiwaniom społecznym. Bez opóźnień, realizowaliśmy
wszystkie zadania związane z obsługą obywateli, w tym zadania niezbędne
do zapewnienia pomocy obywatelom w zakresie niezbędnych potrzeb życiowych.
2021 rok to także kontynuacja dobrej kondycji finansowej Gminy, analizując poziom
zadłużenia Gminy Grębów zaznaczyć należy, że kształtuje się na zadowalającym poziomie,
a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowano do możliwości budżetu Gminy.
Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej, a faktycznej obsługi zadłużenia występuje
relatywnie duży margines bezpieczeństwa. Struktura budżetu Gminy zapewnia
bezpieczeństwo finansowe.

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

1

2. ZARZĄDZANIE GMINĄ
2.1. Rada Gminy
Rada Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest organem stanowiącym
i kontrolnym. Radni VIII kadencji zostali wybrani podczas wyborów samorządowych
w dniu 21 października 2018 roku, a ich kadencja trwa 5 lat. W 2021 roku Rada Gminy
Grębów obradowała na 14 sesjach, podczas których podjęła 73 uchwały związane między
innymi z realizacją budżetu gminy, zadań z zakresu inwestycji, planowania
przestrzennego, pomocy społecznej, podatków i opłat, gospodarki nieruchomościami,
oświaty, czy sportu.
Rada Gminy Grębów obraduje na sesjach zwoływanych zgodnie ze statutem gminy.
Posiedzenia zwołuje Przewodniczący podając termin sesji, jej miejsce i porządek obrad,
do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej
Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń. Obrady Rady Gminy są transmitowane na żywo.
Zgodnie z przepisami prawa podjęte uchwały przez Radę Gminy Grębów były
przekazywane do organów nadzoru, tj.: do Wojewody Podkarpackiego oraz Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji
Publicznej, w zakładce prawo lokalowe, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Tabela. Wykaz Radnych Gminy Grębów
Lp.
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Imię i nazwisko

Funkcja

Miejscowość

1.

Jerzy Drewniak

Przewodniczący RG

Stale

2.

Ryszard Rębisz

Grębów

3.

Artur Barnaś

4.

Juliusz Blicharczyk

Wiceprzewodniczący RG
Przewodniczący Komisji Prawa,
Porządku Publicznego, Oświaty,
Kultury, Ochrony Zdrowia i Rodziny
Radny

5.

Marek Dul

Radny

Grębów

6.

Zygmunt Grębowiec

Zabrnie

7.

Jan Janeczko

8.

Hubert Klubek

Radny
Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
Radny

9.

Edward Kułaga

Radny

Wydrza

10. Janusz Nieradka

Radny

11. Danuta Rak

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

12. Andrzej Rutyna

Radny

Wydrza
Poręby
Furmańskie
Grębów

13. Ryszard Korczak

Radny

Żupawa

14. Zbigniew Śnieżyński

Radny

Grębów

15. Franciszek Wójcik

Radny

Stale

Krawce
Jamnica

Zapolednik
Stale
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Wykaz sesji VIII kadencji Rady Gminy Grębów - rok 2021
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

XXIX sesja Rady Gminy Grębów – 18 stycznia 2021 r.: 4 uchwały;
XXX sesja Rady Gminy Grębów - 19 marca 2021 r.: 15 uchwał;
XXXI sesja Rady Gminy Grębów - 8 kwietnia 2021 r.: 2 uchwały;
XXXII sesja Rady Gminy Grębów - 22 kwietnia 2021 r.: 3 uchwały;
XXXIII sesja Rady Gminy Grębów - 28 maja 2021 r.: 5 uchwał;
XXXIV sesja Rady Gminy Grębów - 30 czerwca 2021 r.: 8 uchwał;
XXXV sesja Rady Gminy Grębów – 9 lipca 2021 r.: 2 uchwały;
XXXVI sesja Rady Gminy Grębów – 20 lipca 2021 r.: 3 uchwały;
XXXVII sesja Rady Gminy Grębów - 12 sierpnia 2021 r.: 3 uchwały;
XXXVIII sesja Rady Gminy Grębów – 29 września 2021 r.: 5 uchwał;
XXXIX sesja Rady Gminy Grębów - 29 października r.: 8 uchwał;
XL sesja Rady Gminy Grębów – 26 listopada 2021 r.: 8 uchwał;
XLI sesja Rady Gminy Grębów - 17 grudnia 2021 r.: 1 uchwała;
XLII sesja Rady Gminy Grębów – 29 grudnia 2021 r.: 6 uchwał.

Rada Gminy oprócz działalności na sesjach pracuje również na posiedzeniach
poszczególnych komisji, które odbywały się na podstawie przyjętych planów pracy na
2021 rok:
➢ Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego, Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska - 15 posiedzeń;
➢ Komisja Prawa, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia
i Rodziny - 11 posiedzeń.;
➢ Komisja Rewizyjna - 5 posiedzeń;
➢ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 3 posiedzenia.
W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzi 6 radnych, natomiast pozostałe
Komisje obradują w 7 osobowym składzie.
Komisje na swoich posiedzeniach zajmowały się zagadnieniami dotyczącymi m.in.:
oceny finansowej inwestycji i remontów, sprawozdań z wykonania budżetu,
przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego na terenie gminy
Grębów, działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie,
nieruchomościami, opiniowaniem projektów programów i uchwał na bieżące sesje, itd.
Ponadto Rada zapoznała się z Raportem o stanie Gminy Grębów za 2020 rok
i udzieliła Wójtowi Gminy Grębów wotum zaufania oraz przyjęła sprawozdanie
finansowe Gminy Grębów za 2020 rok i udzieliła Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania
budżetu.
Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Grębów w 2021 roku stanowi
załącznik nr 1 (str. 80).
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Jednostki pomocnicze
Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy na czele której stoi sołtys. W skład Gminy
Grębów wchodzi 9 sołectw, działających na podstawie statutów uchwalonych przez Radę
Gminy Grębów.
Organami sołectwa są:
➢ zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy;
➢ sołtys – organ wykonawczy;
➢ rada sołecka – organ doradczy wspomagający sołtysa.
W 2021 rok odbył się cykl zebrań wiejskich na terenie Gminy Grębów, podczas których
mieszkańcy poszczególnych sołectw zgłaszali i uchwalali zadania z funduszu sołeckiego
na 2022 rok.
Tabela. Wykaz sołectw, sołtysów oraz liczba członków Rady Sołeckiej
Liczba członków
Rady Sołeckiej
7

Lp. Sołectwo

Imię i nazwisko sołtysa

1.

Grębów

Mieczysław Rak

2.

Grębów – Zapolednik

Jan Janeczko

5

3.

Jamnica

Bogdan Stec

5

4.

Krawce

Jan Matyka

5

5.

Poręby Furmańskie

Danuta Rak

5

6.

Stale

Franciszek Wójcik

7

7.

Wydrza

Mieczysław Bernat

7

8.

Zabrnie

Alina Czerniec

5

9.

Żupawa

Stanisław Wolak

5

2.2. Urząd Gminy
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 budynku Urzędu Gminy, funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta, gdzie można
uzyskać podstawowe informacje, złożyć pisma i wnioski. Istnieje możliwości
dokonywania płatności kartą płatniczą, co w czasach pandemii zwiększało
bezpieczeństwo interesantów. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zostały
4
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wprowadzone obostrzenia dotyczące funkcjonowania urzędu. W Urzędzie Gminy w
Grębowie na koniec 2021 roku, zatrudnionych umową o pracę było 34 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 zdalnej i wydatkowano na nie z budżetu gminy kwotę 20 892,31 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 2021 roku wdrażał instrumenty, które mają aktywizować zawodowo osoby znajdujące
się obecnie poza rynkiem pracy. W związku z powyższym podpisane zostały umowy
o zorganizowanie robót publicznych. Ogółem zatrudniono 40 osób, wśród których pracę
świadczyli bezrobotni z różnych grup wiekowych. Pod koniec ubiegłego roku podpisano
również umowę o zorganizowanie stażu dla 1 osoby.
2.3. Nadzór nad realizacją zadań w 2021 r.
Przestrzeganie zasad etycznych
1. Zasady etyczne pracowników Urzędu Gminy będących pracownikami
samorządowymi określają przepisy odrębne, w szczególności: ustawa
o pracownikach samorządowych, kodeks pracy i kodeks postępowania
administracyjnego.
2. Zasady etyczne określa Zarządzenie Nr 36/11 Wójta Gminy Grębów z dnia
06.04.2011 r. wprowadzające Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Grębów
oraz corocznego przeglądu i monitoringu postawy etycznej pracowników Urzędu
Gminy Grębów.
W roku 2021 do Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne skargi i wnioski związane
z łamaniem zasad etycznych przez pracowników. W sposób pracowników Urzędu
Gminy na przyjęte w urzędzie wartości etyczne i konieczność ich przestrzegania
w codziennej pracy. W dniu 31 stycznia 2022 r. sporządzono raport dotyczący
poziomu zadowolenia klientów z postawy etycznej pracownika UG Grębów. Raport
został przedstawiony Wójtowi Gminy, a następnie zamieszczony na stronie
www.grebow.com.pl Po dokonanej analizie ankiet stwierdzić należy iż w większość
ankietowanych pozytywnie oceniła postawę etyczną pracowników Urzędu Gminy.
Kompetencje zawodowe
1. Zasady zatrudniania określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz
uregulowania wewnętrzne Zarządzenie Nr 34.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia
04 kwietnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne
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2.
3.

4.

5.

stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
w Grębowie oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek
organizacyjnych gminy Grębów.
Proces zatrudniania prowadzony jest w sposób zapewniający wybór najlepszego
kandydata na dane stanowisko pracy. Nie zgłoszono skarg i wniosków w tym zakresie.
W związku z rozwojem kompetencji zawodowych pracownicy Urzędu Gminy Grębów
mieli dostęp i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez
uczestnictwo w szkoleniach, kursach i forach. W 2021 r. pracownicy uczestniczyli
w licznych szkoleniach z uwagi na pandemie organizowanych w formie online
webinarów.
Podczas konstrukcji budżetu zabezpiecza się środki na finansowanie szkoleń.
Na bieżąco dokonuje się również analizy rynku tych świadczeń w celu uczestnictwa
w szkoleniach finansowanych ze środków w ramach programów operacyjnych z UE.
W 2021 r. na zadania z zakresu podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników
Urzędu Gminy w Grębowie wykorzystano środki w kwocie: 20 892,31 zł
(udział w szkoleniach, kursach i forach).

Struktura organizacyjna
Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
w Grębowie stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Wójta Gminy Grębów
Nr 105.2021 z dn. 30.09.2021r. Wójta Gminy Grębów w sprawie: wprowadzenia tekstu
jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grębów. Struktura organizacyjna
jest adekwatna do wielkości i charakteru realizowanych przez Urząd Gminy zadań.
1. Zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownictwa oraz poszczególnych
komórek organizacyjnych są dostępne dla każdego pracownika jednostki
w Regulaminie. Uszczegółowienie Regulaminu stanowią zakresy czynności
poszczególnych pracowników. Zakresy czynności pracowników dostępne są
w aktach osobowych pracowników.
Delegowanie uprawnień
1. Zarządzeniem Wójta Gminy Grębów Nr 42/2011 z dnia 20.04.2011 w sprawie
ustalenia jednolitego wzoru upoważnień, pełnomocnictw oraz zasad ich udzielania,
cofania w sprawach nieuregulowanych odrębnymi przepisami , określono zasady
udzielania upoważnień do wykonywania czynności np. wydawania w jego imieniu
decyzji administracyjnych, przeprowadzenia kontroli oraz podpisywania
określonych dokumentów.
2. W Urzędzie Gminy Grębów, na stanowisku ds. kadr i obsługi rady Gminy prowadzi się
rejestr upoważnień dla pracowników. W 2021 r. wydano 47 upoważnień.

6
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Cele zarzadzania ryzykiem
1. Misja, wizja i cele Urzędu Gminy Grębów
a) Misją Urzędu Gminy Grębów jest realizacja potrzeb mieszkańców, poprzez sprawne
i kompetentne wykonywanie zadań nałożonych na Urząd Gminy Grębów,
ukierunkowana na ciągły rozwój wspólnoty samorządowej oraz gminy.
b) Wizja Urzędu brzmi: Nowoczesna i profesjonalna instytucja administracji
samorządowej, wychodząca naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów poprzez
budowanie klimatu otwartości i wzajemnego szacunku, realizująca zadania
i świadcząca usługi na najwyższym poziomie przez kompetentną kadrę.
c) Cele i zadania dla jednostek samorządowych określają odpowiednie przepisy prawa.
Określenie celów i zadań za rok 2021 w Gminie Grębów występowało w formie
pisemnej w niżej wymienionych dokumentach:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Raporcie o Stanie Gminy za 2020 r.;
Wieloletniej Prognozie Finansowej;
budżecie gminy na rok 2021;
sprawozdaniu z realizacji budżetu za rok 2020;
protokołach Rady Gminy Grębów;
sprawozdaniach z realizacji planu pracy Rady Gminy;
sprawozdaniach z działalności jednostek organizacyjnych gminy.

2. Identyfikacja i analiza ryzyka
a) Zarządzeniem Nr 41/2011 z dnia 20.04.2011 r. Wójta Gminy Grębów wprowadzono
zasady zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Grębów. Dokument określa
szczegółowo kwestie związane z proces zarządzania ryzykiem i dostosował jego
strukturę organizacyjną do wymogów art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych.
b) W Urzędzie Gminy w Grębowie sporządzona została dokumentacja za rok 2020
będąca wynikiem identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań jednostki.
c) Przy identyfikacji ryzyka rozważane były czynniki sprzyjające wystąpieniu ryzyka
o charakterze finansowym i niefinansowym.
d) Identyfikacja i analiza ryzyka została przeprowadzona w każdej komórce
organizacyjnej Urzędu Gminy. Kierownicy referatów oraz pracownicy samodzielnych
stanowisk pracy wytyczyli obszary ryzyka możliwe do wystąpienia w urzędzie
i w ramach swoich referatów i stanowisk. W wyniku analizy, którą przeprowadzono
w dniu 09.02.2021 r. na spotkaniu pracowników, sporządzono rejestr ryzyk
dla Urzędu Gminy Grębów, który został zatwierdzony przez Wójta Gminy.
e) Raport dotyczący analizy ryzyka w Urzędzie Gminy Grębów został sporządzony przez
komisję ds. analizy ryzyka, a następnie zatwierdzony przez Wójta Gminy Grębów.
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3. Analiza ryzyka i ocena skutków wg RODO
a) Inspektor Ochrony Danych pełni zadania określone w art. 39 RODO.
b) Zadania wykonane zostały zgodnie z Planem Pracy na 2021 r.
Powołany na podstawie art. 37 ust 1 RODO Inspektor Ochrony Danych w każdym
roku przeprowadza audyt RODO w 11 jednostkach Gminy Grębów, w których jest
wyznaczony.
W roku 2021 audyty odbywały się w okresie od lipca do października, po
uzgodnieniu dogodnych terminów z kierownikami jednostek. Z każdego
przeprowadzonego audytu IOD składa Wójtowi Gminy raport, w którym szczegółowo
opisuje zakres weryfikowanych czynności. Podczas przeprowadzania audytu IOD:
➢ poddaje analizie posiadaną dokumentację ochrony danych osobowych pod kątem jej
zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz aktualności;
➢ weryfikuje merytoryczną poprawność danych i ich adekwatność w stosunku do celu
przetwarzania;
➢ poddaje analizie zabezpieczenia infrastruktury informatycznej (fizyczne i logiczne
zabezpieczenia infrastruktury informatycznej);
➢ poddaje analizie polityki bezpieczeństwa, zarządzania uprawnieniami oraz określa
ich wpływ na poziom zabezpieczenia zbiorów danych przetwarzanych w formie
elektronicznej;
➢ sprawdza poziom zabezpieczeń dla zbiorów danych przetwarzanych w formie
papierowej;
➢ weryfikuje zawarte umowy pod kątem ewentualnej konieczności uzupełnienia ich
umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Ponadto, przez cały okres pełnienia swej funkcji, wykonuje zadania z zakresu ochrony
danych osobowych IOD:
➢ informuje Administratora oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem danych
osobowych o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów (szczególnie:
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781),
Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.U. 2019 poz. 730), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z dnia 4 maja 2016) – RODO]);
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➢ doradza Administratorowi Danych Osobowych oraz osobom zajmującym się
przetwarzaniem danych osobowych w zakresie prawidłowego sposobu wypełniania
obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych;
➢ przeprowadza działania podnoszące świadomość oraz organizuje szkolenia dla osób
uczestniczących w operacjach przetwarzania;
➢ monitoruje zgodność przetwarzania danych przez administratora oraz osoby
zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych z przepisami ustawy RODO i innymi
przepisami dotyczącymi ochrony danych;
➢ monitoruje realizowania polityk administratora w dziedzinie ochrony danych
osobowych, w tym przydzielenie na ich podstawie obowiązków osobom zajmującym
się przetwarzaniem, z uwzględnieniem stosowania odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo ochrony danych
osobowych;
➢ pełni funkcję punktu kontaktowego wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym, a razie potrzebywspółpraca z Prezesem Urzędu oraz monitorowanie realizacji jego zaleceń oraz
przedstawianie Prezesowi Urzędu stanu ich realizacji;
➢ pełni funkcję punktu kontaktowego wobec osób, których dane dotyczą, w zakresie
przysługujących im praw, tj. udzielaniu osobom, których dane dotyczą, ustnych lub
pisemnych, w postaci papierowej, elektronicznej lub za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej informacji na temat ich praw określonych w art. 15-21
ustawy RODO oraz sposobu ich realizacji;
➢ przygotowuje zalecenia co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
w przypadku wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, oraz
monitoruje wykonania tych zaleceń.
Inspektor Ochrony Danych realizuje powyższe zadania w sposób uwzględniający
specyfikę przetwarzania danych przez właściwy organ i ryzyka związane
z przetwarzaniem danych, a także w sposób umożliwiający wykazanie prowadzonych
przez niego działań oraz ich zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych.
4. Informacja i komunikacja
a) W obrębie struktury organizacyjnej jednostki w roku 2021 mechanizmem
przekazywania informacji były: narady, spotkania, polecenia
b) Cele i zadania Urzędu przekazywano pracownikom w następujący sposób:
➢ w formie pisemnej (dokumenty) i elektronicznej;
➢ ustnie w trakcie narad i spotkań;
➢ poprzez przekazanie zatwierdzonego dokumentu pracownikom komórek
organizacyjnych zobowiązanych do współdziałania przy osiągnięciu danego celu.
c) Do obowiązków wszystkich pracowników Urzędu Gminy należało przekazywanie
niezbędnych informacji innym pracownikom oraz podmiotom zewnętrznym
mającym wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań;
Gmina Grębów, 39-410 Grębów ul. Rynek 1, tel. 15 811 27 15, fax: 15 811 28 05, www.grebow.com.pl
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d) W bieżącym roku starano się wzmocnić mechanizmy komunikacji i obieg informacji,
poprzez m.in. wzmocnienie roli strony internetowej urzędu gminy oraz biuletynu
informacji publicznej. Zwiększono także rolę wykorzystania e-usług (poczty
elektronicznej, wewnętrznej sieci) do zwiększenia przepływu informacji;
e) Informacje związane z wprowadzeniem w życie nowych przepisów prawa
są przekazywane poszczególnym komórkom przez sekretarza gminy. Zakupiono
i wdrożono program Lex online z dostępem dla wszystkich pracowników;
f) Biuro Obsługi Klienta w sposób przejrzysty informuje klientów w szczególności
w jakim trybie i terminie są załatwiane sprawy, służy pomocą przy wypełnianiu
dokumentów, udziela informacji dotyczących załatwienia spraw na poszczególnych
stanowiskach w Urzędzie;
g) Obowiązki wynikające z Zarządzenia nr 2.2013 Wójta Gminy Grębów z dnia
11.01.2013 r. w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
w Urzędzie Gminy, realizowane są na stanowisku ds. kancelaryjnych
i administracyjno-gospodarczych. W 2021 r. przyjęto 32 wnioski.
3. MECHANIZMY KONTROLI
3.1 Dokumentacja systemu kontroli zarządczej
a) Dokumentacja systemu kontroli zarządczej została wprowadzona Zarządzeniem
Nr 41/2011 Wójta Gminy Grębów z dnia 20.04.2011 r. zmieniające zarządzenie Wójta
Gminy Grębów Nr 49/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i zasad
funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Grębów i jednostkach
organizacyjnych oraz zasad jej koordynacji, obejmująca wszystkie procedury,
instrukcje, wytyczne kierownictwa, zakresy obowiązków, a także inne dokumenty
była dostępna dla wszystkich pracowników w formie papierowej oraz elektronicznej
na stronie BIP;
b) Mechanizmy funkcjonującej kontroli zapewniały, że podejmowane i realizowane są
wyłącznie operacje finansowe zatwierdzone przez odpowiednie organy i osoby;
c) Zasady rachunkowości zostały określone Zarządzeniem w sprawie: wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości oraz stosowania jednolitego planu kont w Gminie;
d) Każdy pracownik Urzędu Gminy jest obowiązany zapoznać się ze wszelkimi
przepisami wewnętrznymi, wchodzącymi w skład systemu kontroli zarządczej.
Nadzór, ciągłość działalności i ochrona zasobów
a) Kierownictwo Urzędu Gminy prowadziło nadzór nad wykonaniem zadań w celu
ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji;
b) W zakresie swojej działalności komórki organizacyjne podejmowały działania
zmierzające do zapewnienia ciągłości działalności jednostki w szczególności
poprzez:
➢ ubezpieczenie majątku;
➢ analizowanie zawartych umów zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych
i kodeksu cywilnego i wnioskowanie o zawarcie nowych;
10
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ochronę mienia i jego wykorzystanie zgodne z zasadami prawidłowej gospodarki;
ochronę dostępu do informacji;
zabezpieczenie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
nadzór nad pracownikami urzędu jest realizowany poprzez:
informowanie pracowników o zakresie obowiązków niezwłocznie po ich przyjęciu
do pracy, pracownicy przyjmują do wiadomości i potwierdzają ustalony zakres
obowiązków na piśmie;
➢ reagowanie na składane skargi i wnioski w trybie określonym w przepisach prawa;
➢ weryfikację przez kierowników komórek organizacyjnych w trybie i na zasadach
określonych w regulaminie organizacyjnym czynności wykonywanych przez
podległych pracowników;
➢ dokonywanie przez osoby pełniące funkcje kierownicze w komórkach
organizacyjnych urzędu i jednostkach organizacyjnych gminy raz w roku samooceny
oraz przekazywania informacji o stanie kontroli zarządczej.
➢
➢
➢
➢
➢

c) Ciągłość działalności urzędu jest zapewniona poprzez planowanie urlopów
wypoczynkowych, system zastępstw osób będących na urlopach wypoczynkowych
oraz zwolnieniach lekarskich;
d) Ochrona zasobów urzędu jest podejmowana poprzez podejmowanie odpowiednich
działań uregulowanych w:
➢ Instrukcji ochrony przeciwpożarowej;
➢ Instrukcji inwentaryzacji;
➢ Instrukcji procedury postepowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń
(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36.2015 z dnia 17.04.2015 r.).
Kontrola zarządcza
a) Plan Kontroli Zarządczej na 2021r. został opracowany i wydany Zarządzeniem Wójta
Gminy Nr 26.2021z dnia 03.03.2021 r.;
b) Dokumentacja z zakresu kontroli zaradczej znajduje się na stanowisku Sekretarza
Gminy.
➢ zgodnie z planem dokonano 2 kontrole w jednostkach podległych;
➢ w placówkach oświatowych przeprowadzono dodatkowo 7 kontroli problemowych
w zakresie zgodności podziału godzin zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym,
a tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2019/2020;
➢ zgodnie z planem dokonano 4 kontrole stanowiskowe w referatach
i samodzielnych stanowiskach pracy;
➢ 2 kontrole przedsiębiorców (dot. podatku od nieruchomości);
➢ 1 kontrole w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Spółki z.o.o. w Pysznicy kontrola
w zakresie „Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Grębów w 2021 r.”.
Dokumentacja z zakresu kontroli zaradczej znajduje się na stanowisku Sekretarza Gminy.
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Kontrola zewnętrzna
1. Sekretarz Gminy prowadzi książkę - rejestr oraz dokumentację w teczce Nr OR 17.10
„Kontrole zewnętrzne w podmiocie i jednostkach podległych”.
2. W 2021 r. kontrole zewnętrzne były przeprowadzone przez następujące instytucje
kontrolne:
➢ Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnobrzegu;
➢ Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego Departament PROW;
➢ Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu kontrola z zakresu Obrony Cywilnej.
W ramach audytu wewnętrznego Gminy Grębów, przeprowadzono 3 planowe
kontrole:
➢ Funkcjonowania systemu zapewnienia BHP w Urzędzie Gminy w Grębowie;
➢ Funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w GZK w Grębowie;
➢ Funkcjonowania procesu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
Dokumentacja z zakresu kontroli zaradczej znajduje się na stanowisku Sekretarza Gminy.
➢ 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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4. PROMOCJA GMINY GRĘBÓW
4.1. Zarządzanie informacją, prowadzenie strony internetowej oraz BIP
W ramach promocji Gminy Grębów prowadzone są działania mające na celu
utworzenie wizerunku gminy atrakcyjnej z możliwością wykorzystania potencjału
społeczno-gospodarczego, kulturalnego, czy edukacyjnego. Stworzone warunki mają
na celu budowanie pozytywnego wizerunku gminy, którego efektem będzie zwiększenie
atrakcyjności gminy i aktywności mieszkańców oraz wzrost tożsamości kulturowej
poprzez wykorzystany potencjał lokalny.
Do działań promocyjnych należy także kompleksowa informacja, dlatego
Urząd Gminy Grębów prowadzi oficjalną stronę internetową pod adresem:
www.grebow.com.pl. Jest to platforma informacyjna rozpowszechniająca wydarzenia
i inicjatywy podejmowane przez władze samorządowe. Ponadto na stronie internetowej
na bieżąco publikowane są informacje na temat realizowanych zadań, inwestycji,
ważnych spotkań kulturalnych oraz rocznic. W 2021 roku w samych aktualnościach
opublikowano 254 wpisy. Bardzo ważną stroną prowadzoną przez Urząd jest Biuletyn
Informacji Publicznej (www.grebow.un.pl/bip/), gdzie publikowane są dokumenty
o działalności samorządu.
Gmina Grębów realizując politykę informacyjną współpracuje także z lokalnymi
mediami: radiem oraz prasą, gdzie publikowane oraz nadawane są informacje, artykuły
promocyjne oraz ogłoszenia. Taki sposób komunikacji zwiększa grono odbiorców,
zapewniając dostęp do informacji osobom w każdy wieku.
W 2021 roku w związku z Narodowym Spisem Ludności i Mieszkań Gmina Grębów
przy współpracy z Urzędem Statystycznym aktywnie promowała spis oraz zachęcała
mieszkańców do samospisu m. in. poprzez zamieszczanie publikacji na stronie www.
Samorząd współpracuje z Gminnym Centrum Kultury w Grębowie, które
propaguje kulturę ludową oraz popularyzuje tradycje naszego regionu. Swoimi
działaniami wspiera rozwój twórczy, rozwija pasje i talenty ludzi w każdym wieku.
Promocja gminy obywa się również poprzez rozpowszechnianie materiałów
promocyjnych, sponsorowanie konkursów i aktywny udział w obcych wydarzeniach
kulturalnych, czy sportowych.
Jedną z form promocji realizowaną od wielu lat są kalendarze, które w 2021 roku
zostały wydawane tradycyjnie z herbem gminy oraz fotografiami przedstawiającymi
różne miejsca z terenu całej gminy.
Wzorem lat ubiegłych Wójt Gminy Grębów skierował również do mieszkańców list
podsumowujący rok 2021 wraz z kartką Bożonarodzeniową i życzeniami świątecznymi.
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5. DEMOGRAFIA
5.1 Liczba i struktura ludności
Liczba i struktura ludności
Liczba stałych mieszkańców Gminy Grębów według stanu na dzień 31.12.2021 r.
na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców kształtuje się
następująco:
➢ na koniec roku 2021 liczba ludności wynosiła 10 001.
Tabela. Ogólna liczba mieszkańców Gminy Grębów w latach 2020-2021
Ogólna liczba
mieszkańców

2020

2021

Kobiety

5048

5013

Mężczyźni

4962

4988

10010

10001

Ogółem

Wykres. Liczba mieszkańców Gminy Grębów

5048

5060
5040
5020
5000
4980
4960
4940
4920
4900

5013
4988

4962
2021
2020
Kobiety

Mężczyźni
2020

2021

Tabela. Liczba urodzeń w minie Grębów w latach 2020-2021
Liczba urodzeń

2020

2021

Dziewczynki

44

30

Chłopcy

55

64

Ogółem

99

94
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Wykres. Liczba urodzeń w Gminie Grębów
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W roku 2020 liczba urodzeń wyniosła 99 dzieci, natomiast w roku 2021 liczba
urodzeń wzrosła do 94 dzieci.
Tabela. Liczba zgonów w Gminie Grębów w latach 2020-2021
Liczba zgonów

2020

2021

Kobiety

42

63

Mężczyźni

69

63

111

126

Ogółem

Wykres. Liczba zgonów w Gminie Grębów

63

63
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0
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2020
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W roku 2020 liczba zgonów wyniosła 111 osoby, natomiast w roku 2021 liczba
zgonów zwiększyła się i wyniosła 126 osób.
Analizując liczbę urodzeń oraz zgonów zauważyć można ujemny przyrost
naturalny. W roku 2020 wyniósł (-21) a w 2021 roku wyniósł (-32).
5.2. Statystyka Urzędu Stanu Cywilnego
Liczba wydanych odpisów aktów stanu cywilnego w roku 2021 wyniosła 350.
Liczba zawartych związków małżeńskich na terenie Gminy Grębów w roku 2021
wyniosła 50, w tym udzielono 5 ślubów cywilnych.
W 2021 roku w Gminie Grębów wydano 417 dowodów osobistych.
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6. FINANSE GMINY
6.1 Wykonanie budżetu gminy za 2021 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2021 uchwalona przez Radę Gminy,
Nr XVIII.170.2020 z dnia 30 grudnia 2020r. wyniosła po stronie dochodów na kwotę –
48 396 993,92 zł i po stronie wydatków na kwotę 48 596 993,92 zł.
W ciągu roku dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zwiększył się po stronie
dochodów wynosi 54 325 703,98 zł a po stronie wydatków 55 170 783,70 zł.
Środki, które wpływały na zwiększenia i zmniejszenia budżetu to:
➢ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań
z zakresu administracji rządowej;
➢ ostateczna kwota subwencji oświatowej;
➢ niewykorzystane w 2020 roku środki na realizację gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w kwocie 40 713,71 zł;
➢ niewykorzystane w 2020 roku środki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w kwocie 81 468,92 zł;
➢ niewykorzystane w 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w kwocie 725 292,00 zł;
➢ wolnych środków w kwocie 1 217 605,09 zł.
W ciągu 2021 roku dokonano spłat kredytów w kwocie 1 220 000,00 zł.
W 2021 r. spłacono części zobowiązań w wysokości 320.000,00 zł, która zgodnie
z harmonogramem zawartej umowy (umowa nr 0/1/INW/JST/U/2019 z dnia 30 lipca
2019 r. pomiędzy Gminą Grębów a SGB-Bankiem Spółką Akcyjną) przypadałaby do spłaty
w 2023 r. Wcześniejszą spłatę zobowiązań umożliwia zapis zawarty w §1 ust. 12
w/w umowy.
Dochody budżetowe
Dochody budżetu gminy na rok 2021 planowane w kwocie 54 325 703,98 zł zostały
wykonane w kwocie 55 594 035,94 zł, tj. 102,33% w tym:
➢ dochody bieżące planowane w kwocie 52 035 609,57 zł wykonane w kwocie
52 370 859,62 zł;
➢ dochody majątkowe planowane kwocie 2 290 094,41 zł wykonane w kwocie
3 223 176,32 zł.
Wydatki budżetowe
Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 50 354 581,13 zł na plan 55 170 783,70 zł
co stanowi 91,27% planu w tym:
➢ wydatki bieżące planowane w kwocie 50 400 593,24 zł wykonane w kwocie
48 128 727,98 zł;

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

17

➢ wydatki majątkowe planowane w kwocie 4 770 190,46 zł wykonane w kwocie
2 225 853,15 zł.
Tabela. Przychody budżetu gminy
Lp.

Przychody

Niewykorzystane środki pieniężne
1. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt
8 ustawy o finansach publicznych
Wolne środki jako nadwyżka
2. środków pieniężnych pozostających
na rachunku bieżącym budżetu

Plan

Wykonanie

847 474,63 zł

847 474,63 zł

1 217 605,09 zł

1 217 605,09 zł

nd.

32 000,00

3. Spłata udzielonych pożyczek
Tabela. Rozchody budżetu gminy
Lp.

Rozchody

1. Spłata kredytów
2. Udzielone pożyczki

Plan

Wykonanie

1 220 000,00 zł

1 220 000,00 zł

nd.

32 000,00 zł

Rezerwa ogólna planowana w kwocie 60 000,00 zł. wykorzystana w kwocie
40 140,79 zł. Rezerwa celowa w kwocie 140 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego wykorzystana w kwocie 15 000,00 zł.
Realizacja planu dochodów i wydatków na :
1) wpływy z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano kwocie
188 768,93zł, na plan 188 768,93 zł, oraz wydatków w kwocie 162 861,89 zł na plan
229 482,64 zł;
2) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dochody
wykonane w kwocie 15 954 833,28 zł, na plan 15 982 431,59 zł, oraz wydatki wykonane
w kwocie 15 954 833,28 zł na plan 15 982 431,59 zł.
Wykonanie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie środowiska w kwocie
182 624,99 zł na plan 183 069,44 zł, oraz wykonanie wydatków w kwocie 112 142,30 zł.
Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Grębowie przekazano
w kwocie 1 195 000,00 zł na plan 1 195 000,00 zł.
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą na kwotę
356 189,86 zł na plan 356 189,86 zł.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan
1 832 743,59 zł uzyskano kwotę 1 837 722,58 zł, a wydatki związane z system
gospodarowania odpadami na plan 1 906 712,51 zł wynoszą 1 807 997,62 zł.
Środki pozostałe do wykorzystania z 2020 r. 81 468,92 zł.
18
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Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębów
za rok 2021.
Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grębów na lata 20212034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grębów za 2021 rok.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grębów na rok 2021 została przyjęta
uchwałą nr XXVIII.169.2020 Rady Gminy Grębów z dnia 30 grudnia 2020 roku
(z późn. zm.).
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021
sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:
➢ Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grębów na lata 2021-2034.
Tabela z informacją roczną o kształtowaniu się WPF Gminy Grębów w 2021 roku stanowi
załącznik nr 2 (str. 89).
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7. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
7.1 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 2021 r. dokonanego w oparciu o następujące uchwały Rady Gminy
Grębów:
➢ uchwała Nr XXVI.158.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Grębów;
➢ uchwały Nr XXVI.157.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Grębów
na rok 2021;
➢ uchwały Nr X.84.2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Grębów;
➢ uchwały Nr X.86.2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości.
Tabela. Dochody uzyskane z podatków od osób fizycznych w roku 2020 i 2021
Dochody uzyskane z podatków od osób fizycznych
Rok 2020

Lp. Rodzaj podatku

Rok 2021

1.

podatek od nieruchomości

961 421,34

1 007 212,37

2.

podatek rolny

362 202,74

397 469,15

3.

podatek leśny
podatek od środków
transportowych

6 577,15

6 840,75

188 617,35

182 321,75

1 518 818,58

1 593 844,02

4.

Razem

Wykres. Dochody uzyskane z podatków od osób fizycznych w roku 2020 i 2021
podatek od środków
transportowych

2020

6840,75
6577,15

podatek leśny

397469,15
362202,74

podatek rolny

1007212,37
961421,32

podatek od nieruchomości
0
20

2021

182321,75
188617,35

500000

1000000

1500000
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Tabela. Dochody uzyskane z podatków od osób prawnych w roku 2020 i 2021
Dochody uzyskane z podatków od osób prawnych
Lp. Rodzaj podatku

Rok 2020

1. podatek od nieruchomości

Rok 2021

2 681 074,13

3 234 649,89

2. podatek rolny

75 366,00

82 668,00

3. podatek leśny

178 846,00

181 484,00

117 130,03

123 079,57

3 052 416,16

3 621 881,46

4.

podatek od środków
transportowych
Razem

Wykres. Dochody uzyskane z podatków od osób prawnych w roku 2020 i 2021
podatek od środków
transportowych

2021

123079,57
117130,03

2020

181484
178846

podatek leśny

82668
75366

podatek rolny

3234649,89
2681074,13

podatek od nieruchomości
0

1000000

2000000

3000000

Z przedstawionych danych wynika, że wpływy z podatku od osób fizycznych
jak i prawnych zwiększyły się w 2021 r. w stosunku do 2020 r. Niewielki spadek
zauważalny jest jedynie w przypadku podatku od środków transportowych
u osób fizycznych, co związane jest ze sprzedażą, wycofaniem samochodów z ruchu.
7.2 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.
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Tabela. Należności pozostałe do zapłaty u osób fizycznych na koniec 2020 i 2021
roku
Należności pozostałe do zapłaty u osób fizycznych
Lp.

Rodzaj podatku

1.

podatek od nieruchomości

2.

Rok 2020

Rok 2021

174 328,41

208 924,49

podatek rolny

16 696,85

17 606,36

3.

podatek leśny

210,33

232,21

4.

podatek od środków
transportowych

6 689,13

5 009,06

197 924,72

231 772,12

Razem

Wykres. Należności pozostałe do zapłaty u osób fizycznych na koniec 2020 i 2021
roku

podatek od środków
transportowych

2021

123079,57

6689,13

2020

232,21
210,33

podatek leśny

17606,36
16696,85

podatek rolny

208924,49
174328,41

podatek od nieruchomości
0

50000

100000

150000

200000

250000

Tabela. Należności pozostałe do zapłaty u osób prawnych na koniec 2020 i 2021
roku
Należności pozostałe do zapłaty u osób prawnych
Lp.

Rodzaj podatku

1.

podatek od nieruchomości

2.

Rok 2020
641 942,94

735 591,05

podatek rolny

624,00

0,00

3.

podatek leśny

25,00

0,00

4.

podatek od środków
transportowych

667,47

100,00

643 259,41

735 691,05

Razem
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Rok 2021
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Wykres. Należności pozostałe do zapłaty u osób prawnych na koniec 2020 i 2021
roku
podatek od środków
transportowych

667,47

podatek leśny

0
25

podatek rolny

0
624

2021

123079,57

2020

735591,05
641942,94

podatek od nieruchomości
0

200000

400000

600000

800000

7.3 Pomoc publiczna
Poniższe tabele przedstawiają rodzaje pomocy publicznej udzielonej przez Wójta
Gminy Grębów na koniec 2021 roku.
7.4 Pomoc publiczna w rolnictwie
Tytuł udzielonej pomocy publicznej
Pomoc publiczna z tytułu zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
Pomoc de minimis z tytułu odroczenia terminu
płatności

Ilość
wniosków
585

Wartość
udzielonej
pomocy (w zł)
277 023,89

4

1 296,35

7.5 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
Tytuł udzielonej pomocy publicznej

Ilość
Wartość udzielonej
wniosków
pomocy (w zł)

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

2

14 344,16

Pomoc de minimis z tytułu umorzenia podatku

1

6 481,00
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8. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
8.1 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. Natomiast IV zmiana
studium obejmuje część przemysłową gminy w obrębie ewidencyjnym Stale ścisłe
centrum miejscowości Grębów. Zmiana Studium dla tego obszaru ma na celu
zaktualizowanie uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego
(w szczególności w zakresie wskaźników kształtowania zabudowy).
29 października 2020 roku 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.
8.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
W gminie Grębów obowiązuje dwanaście planów miejscowych:
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Jeziórko IV”
uchwalony uchwałą Rady Gminy Grębów nr IV/23/99 z dnia 9 marca 1999 r.;
2) 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.;
3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy jednorodzinnej
„Krawce – Południe” uchwalony uchwałą Rady Gminy Grębów nr XIII/104/08
z dnia 27 marca 2008 r.;
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4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy jednorodzinnej
w Jamnicy uchwalony uchwałą Rady Gminy Grębów nr XIII/105/08
z dnia 27 marca 2008 r.;
5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wokół ronda w Grębowie
uchwalony uchwałą Rady Gminy Grębów nr XXXIII.279.2014 z dnia 31 marca 2014 r.;
6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stale I-A uchwalony uchwałą
Rady Gminy Grębów nr XX.140.2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.;
7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stale I-C uchwalony uchwałą
Rady Gminy Grębów nr XXII.152.2016 z dnia 29 września 2016 r.;
8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żupawa I-A uchwalony uchwałą
Rady Gminny Grębów nr XXII.154.2016 z dnia 29 września 2016 r.;
9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stale II uchwalony uchwałą
Rady Gminny Grębów nr XL.278.2018 z dnia 12 marca 2018 r.;
10) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żupawa II uchwalony uchwałą
Rady Gminny Grębów nr XL.278.2018 z dnia 12 marca 2018 r.;
11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grębów Centrum II uchwalony
uchwałą Rady Gminy Grębów Nr XXVI.159.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.;
12) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stale III uchwalony uchwałą
Nr XXIV.146.2020 Rady Gminy Grębów z dnia 29 września 2020 r.
W październiku 2020 roku przystąpiono do sporządzenia miejscowego planów
zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych Jeziórko, Grębów, Wydrza.
8.3 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

W 2021 roku wpłynęło 67 wniosków o ustalenie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu dla działek położonych poza obszarami objętymi miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Liczba postępowań zakończonych wydaniem
decyzji w 2020 roku wynosi 59 w tym jednej odmownej, pozostałe zakończone zostały
w 2022 roku.
Czterdzieści osiem spraw obejmowało ustalenie warunków zabudowy
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jedna spośród wydanych decyzji dotyczyła
zabudowy usługowej, osiemnaście spraw obejmowało zabudowę inną.
8.4 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W 2021 roku przeprowadzono 13 postępowań w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Dwa postępowania prowadzone na był na wniosek Gminy
Grębów - jedno z tych postępowań dotyczyło budowy boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu, jedno dotyczyło rozbudowy oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Grębów. Jedno postępowanie dotyczyło budowy stacji
transformatorowej SN/nN 15/0,4kV oraz sieci elektroenergetycznej SN 15kV i n/N 0,4 kV
(konsumenckiej i oświetleniowej) w miejscowości Zabrnie a 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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9. OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO
9.1. Gospodarka odpadami komunalnymi - ogólna charakterystyka (m. in. liczba
mieszkańców uiszczających opłatę za odbiór odpadów, wysokość opłaty,
przychody gminy z tego tytułu, zagospodarowanie odpadów poddanych
recyklingowi)
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 2021 r.
poz. 888 z późn. zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r.
poz. 699 z późn. zm), Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego oraz podjętymi przez Radę Gminy Grębów uchwałami.
W Gminie Grębów na dzień 31 grudnia 2021 r. zameldowanych było 10001 osób.
Liczba mieszkańców na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli
nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosiła 8500 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 było 2653 nieruchomości zamieszkałych, w których zgodnie
z przepisami prawa prowadzona jest obowiązkowa selektywna zbiórka odpadów.
Natomiast odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych odbywał się na podstawie
indywidualnych umów na wywóz odpadów podpisanych z firmą która uzyskała wpis
do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na
terenie Gminy Grębów.
W 2021 roku usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych realizowana
była przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica,
z kolei 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.
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 2021 r. zgodnie
z Uchwałą nr XV.95.2019 Rady Gminy Grębów z dnia 27 grudnia 2019 r. 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 komunalne
w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Grębów opłaty za odbiór odpadów
wynosiły:
➢ 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny;
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➢ 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 istniała 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.
Natomiast od dnia 1 lutego 2021 roku, zgodnie z Uchwałą nr XXVII.163.2020
Rady Gminy Grębów z dnia 14 grudnia 2020 r. 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 komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie
Gminy Grębów, opłaty za odbiór odpadów wynoszą:
➢ 19,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
➢ 38,00 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 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 2187, natomiast 466 właścicieli zadeklarowało brak kompostownika (wykres 1).
Zgodnie z powyższym liczba osób korzystających ze zwolnienia za kompostowanie
bioodpadów wynosi 7241, natomiast 1259 osób nie korzysta z przysługującego
zwolnienia - nie posiada kompostownika (wykres 2).
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Wykres 1. Liczba nieruchomości na terenie Gminy Grębów
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Wykres 2. Liczba mieszkańców zameldowanych w Gminie Grębów,
zadeklarowanych do odbioru odpadów komunalnych oraz posiadających
kompostownik.
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Uchwały Rady Gminy Grębów dotyczące gospodarki odpadami obowiązujące
w 2021 roku:
➢ Uchwała nr XV.95.2019 Rady Gminy Grębów z dnia 27 grudnia 2019 r. 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
komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Grębów (Dziennik
Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2019 r. poz. 6832);
➢ Uchwała nr XXVII.163.2020 Rady Gminy Grębów z dnia 14 grudnia 2020 r.
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
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bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
na terenie Gminy Grębów;
➢ 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 XIII.85.2019 Rady Gminy Grębów z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
z 2019 r. poz. 5834);
➢ 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
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 za odpady gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
➢ odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych;
➢ tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
➢ obsługi administracyjnej tego systemu;
➢ edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi.
Koszty poniesione w 2021 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: 1 837 722,58 zł;
➢ wydatki: 1 807 997,62 zł;
➢ nadwyżki: 103 693,88 zł.
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Tabela. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Grębów
w roku 2021
Odpady komunalne odebrane z terenu gminy Grębów w 2021 r.
Kod odpadów

Masa odebranych
odpadów
komunalnych [Mg]

Rodzaj odpadów

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

229,2120

15 01 07

Opakowania ze szkła

171,6490

16 01 03

Zużyte opony

39,5200

17 01 07

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

20,0800

20 01 02

Szkło

4,7400

20 01 10

Odzież

0,4200

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,0620

20 01 34

20 01 35*

20 01 36
20 01 99

17,9170

Baterie i akumulatory inne niż wymienione
w 20 01 33
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
Inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny - kuchenne i zielone

10,0200

2,7600
34,4000

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

26,0600

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

14,0800

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach - popiół

1148,7200
95,7400
116,8200
Suma
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0,0250

1932,225
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Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Grębów w 2021 r.
Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa zebranych
odpadów
komunalnych [Mg]

15 01 04

Opakowania z metali

0,9959

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

1,7375

17 04 02

Aluminium

13,6128

17 04 03

Ołów

0,2583

17 04 05

Żelazo i stal

1358,7258
Suma

1375,3303

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 Zakład Gospodarki Komunalnej 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.
Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi
jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie
we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie
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poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych
zadań zobowiązują gminy zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich
rozporządzeń. Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, za 2021 rok gminy są obowiązane osiągnąć poziom
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości
co najmniej 20% wagowo. Gmina Grębów wywiązała się z ustawowego obowiązku
i osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów
komunalnych za 2021 r. wynosi 23,76%.
9.2 Realizacja Gminnych Programów z zakresu ochrony środowiska
9.2.1 Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych
w gminie za 2021r.
Zgodnie z uchwałą Nr IV.35.2011 Rady Gminy Grębów z dnia 12.05.2011r.
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Grębów na lata 2011-2032”, Gmina Grębów pozyskała dofinansowanie na zadanie
realizowane w ramach
programu priorytetowego pn. "Ogólnopolski program
finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest".
Po otrzymaniu środków z NFOŚiGW – 4 235,29 zł i z WFOŚiGW – 1 764,29 zł
oraz 70 976,35 zł ze środków własnych, gmina przystąpiła do ogłoszenia zapytania
cenowego na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w którym
najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma reprezentowana przez Pana Jana Lorek
pod nazwą
Usługi Transportowe i Handel z siedzibą w Trzetrzewina 320,
33-395 Chełmiec. Firma odebrała z terenu Gminy 217,30 Mg wyrobów zawierających
azbest za łączną kwotę 76 976,35 zł, od 81 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Grębów. Odpady o kodzie 17 06 05*,tj. materiały budowlane zawierające azbest, zostały
unieszkodliwione na składowisku odpadów niebezpiecznych w miejscowości Doborów 8,
28–142 Tuczępy.
9.2.2 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi za 2021 rok
Zgodnie z uchwałą Nr XXX.181.2021 Rady Gminy Grębów z dnia 19.03.2021 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębów w 2021 roku”, gmina Grębów w 2021 r.
podpisała umowę na odłowienie, przyjęcie i zapewnienie opieki weterynaryjnej
bezpańskim zwierzętom ze schroniskiem P.H.U Jarosław Dudzik, Cedzyna ul. Kielecka 19,
25-900 Kielce na łączną kwotę 15 000,00 zł.
Gospodarstwem rolnym na terenie Gminy Grębów zapewniającym miejsce
na czasową opiekę i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich jest
gospodarstwo rolne Pana Józefa Kołodziejczyka w Żupawie 176, 39-400 Tarnobrzeg.
Kwota jaka została przekazana na utrzymanie stanowisk oraz rezerwy paszowej wynosi
2 400,00 zł.
Natomiast zgodnie z zawartą umową z Przychodnią Weterynaryjną
reprezentowaną przez Pana Ryszarda Józefackiego z siedzibą w Grębowie ul. Leśna 1,
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39-410 Grębów za wykonanie usługi weterynaryjnej wydatkowano w 2021 r. łączną
kwotę 4 225,00 zł.
9.2.3 Program „Czyste Powietrze”
W Urzędzie Gminy w Grębowie został uruchomiony Gminny Punkt KonsultacyjnoInformacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy Gminy mogą skorzystać
z pomocy przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie oraz przy rozliczeniu dotacji
a także uzyskać wszelkie informacje związane z Programem „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, które są:
➢ właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
➢ wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą
wieczystą.
Program obejmuje beneficjentów w:
Części 2:
➢ uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny
dochód nie przekracza 100 000,00 zł,
➢ uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których
przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym
nie przekracza:
• 1 564,00 zł – w gospodarstwie wielorodzinnym;
• 2 189,00 zł – w gospodarstwie jednorodzinnym.
Części 3:
➢ przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego
wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo
ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
•
•

900,00 zł - w gospodarstwie wieloosobowym;
1 260,00 zł - w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku
rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu
wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek
musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia 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.
Z pomocy
Gminnego Punktu Konsultacyjno–Informacyjnego Programu
„Czyste Powietrze”, skorzystało 54 beneficjentów, którzy za pośrednictwem Gminy
złożyli wniosek o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach programu priorytetowego
„Czyste Powietrze” na łączną kwotę 810 923,59 zł na wymianę starych źródła ciepła
i termomodernizację budynku.
9.4. Działalność Gminnego Zakładu Komunalnego – realizacja uchwał i programów
Gminny Zakład Komunalny w Grębowie został powołany z dniem 1 listopada
2000 r. Uchwałą Rady Gminy nr XIV/112/00 z dnia 30 października 2000 r. W pierwszym
okresie działalności zadaniem zakładu było utrzymanie składowiska odpadów
komunalnych w Jeziórku oraz prowadzenie oczyszczalni ścieków. W tym też okresie
GZK zorganizował zbiórkę odpadów komunalnych na terenie Gminy Grębów. Początkowe
działania zakładu opierały się głównie o zewnętrznych podwykonawców wybieranych
w drodze przetargu. Zmiany zachodzące w naszym regionie związane z upadkiem
przemysłu siarkowego skłoniły władze Gminy do zmiany zasad zaopatrzenia
mieszkańców Gminy w wodę pitną. W roku 2005 r. przejęto od K.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 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.
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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.
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Długość sieci wodociągowej – 174,771 km w tym:
➢ 13.342 km wykonanych z PE, pozostała część z PVC,
Przyłącza 152,4 km – PE oraz metal
Objęte inwentaryzacją odcinki sieci wykonane z PE:
Miejscowość

Rok wykonania sieci

Długość sieci

Nowy Grębów

2006

ok. 1 km

Żupawa

2012

0,153 km

Stale

2012

0,300 km

Jamnica

2013

6,558 km

Krawce

2013

2,139 km

Krawce

2014

0,285 km

Poręby Furmańskie

2014

0,195 km

Stale

2018

0,480 km

Jamnica

2018

0,745 km

Poręby Furmańskie

2018

0,195 km

Grębów

2018

1,130 km

Grębów

2018

0,112 km

Przepompownia wody
Jamnica

2013

nd.

Pozostała część wodociągu czyli około 161,429 km (92 %) wykonana została
średnio ponad 25 lat temu. Liczba przyłączy wodociągowych do gospodarstw wynosi
2 998 szt.
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi obecnie (bez przyłączy) 172,15 km,
w tym sieci grawitacyjnej 124,3 km. Przyłączonych jest 2 332 gospodarstw.
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Pierwsza sieć kanalizacyjna w Grębowie wybudowana została wraz
z oczyszczalnią w roku 2000. Następnie dobudowano kolejne odcinki wg podanego niżej
harmonogramu:
Miejscowość

Rok dobudowy

Ilość przepompowni

Grębów Szlachecka

2004

3

Grębów Piasek, Wiry

2005

6

Grębów Kąt

2006

3

Jamnica

2007

13

Stale

2007

12

Wydrza

2011

11

Krawce

2011

15

Stale Siedlisko

2011

5

Żupawa

2015

8 (2 tłocznie)

Grębów, Sokół

2019

2

Zabrnie

2019

11

Poręby Furmańskie

2019

6

Zapolednik

2020

3

Grębów, Nowy Grębów

2020

4

Obecnie obsługujemy 2 tłocznie i 102 przepompownie ścieków. Monitoring
zamontowany jest na 95 przepompowniach, na 9 pozostałych przepompowniach GZK
planuje montaż w najbliższym okresie. W ostatnim okresie oddano do eksploatacji
kanalizację w czterech miejscowościach wg podanego poniżej harmonogramu:
Rok

Długość sieci
grawitacyjnej

Długość sieci
ciśnieniowej

Grębów – Sokół

2019

2 033,5 m

946 m

Zabrnie

2019

13 384 m

4 664 m

Poręby Furmańskie
Zapolednik
i Nowy Grębów
Grębów Kąt – Zabrnie

2019

7 096 m

2 209 m

2020

7 440 m

2 107 m

2020

nd.

1 551 m

Miejscowość

W obecnej chwili wszystkie miejscowości gminy zostały objęte systemem
kanalizacji sanitarnej.
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Tabela. Ilość gospodarstw podpiętych do kanalizacji w poszczególnych sołectwach
– stan na 28.02.2022 r.

Ilość gospodarstw
ogółem

Ilość gospodarstw
podpiętych do
sieci
kanalizacyjnej

Grębów

773

695

Procentowy
udział
gospodarstw
podpiętych do
sieci
kanalizacyjnej
89.9 %

Stale

613

460

75.0 %

Wydrza

352

262

74.4 %

Zabrnie

283

194

68,6 %

Żupawa

246

170

69,1 %

Krawce

236

178

75,4 %

Jamnica

225

156

69,3 %

Zapolednik
i Nowy Grębów

149

118

79,2 %

Poręby Furmańskie

121

99

81,8 %

Miejscowość

W roku 2021 Gminny Zakład Komunalny w Grębowie realizując obowiązek
wynikający z przepisów ustawy 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 02.03.2021 r.
znak RZ.RZT.70.45.2021.EL na obszarze Gminy Grębów w/w taryfy obowiązują od dnia
01.04.2021 r. do dnia 31.03.2024 r. Wzrost cen w okresie obowiązywania taryf
nie przekroczył 5%. Ceny w poszczególnych latach kształtują się następująco:
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Tabela. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę
Wyszczególnienie
Taryfowa
Lp.
grupa
odbiorców
usług

1.

2.

3.

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

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

Wielkość cen i stawek opłat
obowiązująca w dniu
złożenia
wniosku

w okresie
w okresie
w okresie
od 1 do 12 od 13 do 24 od 25 do 36
miesiąca
miesiąca
miesiąca
obowiązyw obowiązyw obowiązyw
ania nowej ania nowej ania nowej
taryfy2)
taryfy2
taryfy2

5,48

5,84

5,93

5,99

3,00

3,00

3,00

3,15

6,31

6,24

6,28

6,14

4,00

4,00

4,00

4,00

7,62

8,52

8,74

7,45

4,00

4,00

4,00

4,00

Kategorie odbiorców usług wodociągowych:
➢ Grupa I - indywidualne gospodarstwa domowe;
➢ Grupa II - przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług, gmina za wodę
pobraną; z publicznych punktów poboru z sieci wodociągowej na cele
przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów
zielonych;
➢ Grupa III - przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług z terenu zabudowy
KiZPS w likwidacji.
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Tabela. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Wyszczególnienie
Taryfowa Rodzaj
Lp.
grupa
cen
odbiorcó i stawek
w usług
opłat

1.

2.

cena
usługi
odprowa
dzania
ścieków
Grupa 1
(zł/m3)
stawka
opłaty
aboname
ntowej
cena
usługi
odprowa
dzania
ścieków
Grupa 2
(zł/m3)
stawka
opłaty
aboname
ntowej

Wielkość cen i stawek opłat
obowiązująca w dniu
złożenia
wniosku

w okresie
w okresie
w okresie
od 1 do 12 od 13 do 24 od 25 do 36
miesiąca
miesiąca
miesiąca
obowiązywa obowiązyw obowiązywa
nia nowej
ania nowej
nia nowej
2)
2
taryfy
taryfy
taryfy2

7,49

7,43

7,54

7,80

0,00

0,00

0,00

0,00

8,06

7,55

7,88

8,37

0,00

0,00

0,00

0,00

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 XL.233.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. został zatwierdzony.
Dochody G.Z.K. w Grębowie w 2021 roku.
Łączne wpływy z opłat wynikające z przypisów wynoszą to 1 959 052,25 zł.
Dochody uzyskane z tytułu przypisanych odsetek wyniosły 15 902,91 zł. Dodatkowo
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wpływy z tytułu dotacji przekazanej wyniosły 1 188 556,00 zł, zaś pozostałe przychody
m.in. z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za wnioski do sądu w roku wyniosły
12 695,43 zł. Łączne wpływy wraz z dotacją wyniosły 3 176 206,59 zł.
Wymagalne zaległości z tytułu opłat za wodę, ścieki i odpady na dzień 31.12.2021 r.
wynoszą 106 668,79 zł (w tym WER-RAMA - 29 066,41 zł), zaś zaległości niewymagalne
- 16 273,68 zł.
Wydatki G.Z.K. w Grębowie w 2021 roku .
Zakup energii elektrycznej oraz wody dla gminy Grębow w 2021 to koszty
na kwotę 1 011 863,67 zł (w tym zakup wody 479 424,01 zł).
Koszty poniesione tytułem zakupu materiałow i paliwa w związku z utrzymaniem
sieci wodociągowo kanalizacyjnej wyniosły 235 372,04 zł. Kwota ta obejmuje zakup
wodomierzy, srodkow chemicznych, częsci do pomp, paliwa oraz narzędzi. Pozostałe
koszty związane z remontami sieci opiewają na kwotę 34 204,13 zł. Na opłaty związane
z telefonią oraz usługami internetowymi wydano łącznie 6 798,93 zł. Na delegacje oraz
ryczałty wydano 8 027,88 zł.
Wydatki z tytułu wynagrodzenia pracownikow wyniosły 1 109 649,52 zł, zas ZUS
186 791,64 zł. Na fundusz pracy odprowadzono kwotę w wysokosci 21 473,43 zł,
zas na Fundusz Swiadczen Socjalnych 25 659,94 zł. Swiadczenia Bhp, szkolenia
oraz swiadczenia na rzecz pracownikow wyniosły 31 341,28 zł. Opłaty związane z ochroną
srodowiska to kwota 41 353,07 zł, zas usługi związane z analizami wyniosły 29 286,44 zł.
Opłaty sądowe i komornicze z tytułu egzekucji naleznosci wyniosły 2 487,41 zł.
Podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 1 450 zł. Zakup usług
pozostałych wyniosł 76 073,70 zł. Pozostałe opłaty związane głownie z ubezpieczeniami
majątkowymi wyniosły 35 101,77 zł. Aktualizacja naleznosci i odsetek to kwota
14 380,82 zł.
Srodki własne zarezerwowane na zakup koparko–ładowarki (utworzona rezerwa)
to kwota 280 000,00 zł.
Łącznie na działalnosc związaną z zakupem i produkcją wody, gospodarką
komunalną i ochroną wod wydano w 2021 roku kwotę 3 154 431,22 zł.
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Tabela. Sprzedaż wody i odbiór ścieków w 2021 roku wg grup odbiorców

L.p.

1
1.1

1.2

1.3
1.4.

Wartość
należności
z tytułu
zrealizowanyc
h usług za
okres
rozliczeniowy
netto

Ilość
sprzedanych
jednostek
miary
[m3]

Stawka
w zł
netto

Dostawa wody ogółem
w tym:

262 626

nd.

Osobom fizycznym

246 933

3,35/3,80

911 372,85

9 327

6,31/6,24

58 312,37

3 353

7,62/8,52

28 075,26

3 013

6,31/6,24

18 848,30

Grupa odbiorców

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

1 016 608,78

Zrzut ścieków ogółem
w tym:

205 649

2.1

Osobom fizycznym

191 602

3,45/3,80

711 218,65

2.2

Pozostałym odbiorcom

9 278

8,06/7,55

71 340,73

2.3

Odbiorcy obciążani notami

3 528

8,06/7,55

27 037,26

2.4

Wywóz ścieków beczką
asenizacyjną

1 241

20,00

24 820,00

2

834 416,64

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

41

10. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
10.1 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
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.
Rada Gminy Grębów podjęła uchwałę nr XL.234.2021 z dnia 26 listopada 2021 r.
w sprawie podziału sołectwa Żupawa oraz nadania statutów nowo utworzonym
sołectwom która będzie obowiązywała od następnego roku.
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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Tabela. Udział poszczególnych klas bonitacyjnych w użytkach rolnych w gminie
Grębów

Rodzaj użytku

grunty orne

klasa I

4,00

Procentowy
udział
w pow.
Gminy (%)
0,1

klasa II

nd.

nd.

klasa III a

25,00

0,5

klasa III b

106,00

2,1

Klasa IV a

753,00

15,4

klasa IV b

1236,00

25,2

klasa V

1856,00

37,9

klasa VI

817,00

16,7

91,00

1,8

klasa III

1018,00

19,1

klasa IV

2337,00

43,9

klasa V

1574,00

29,5

klasa VI

336,00

5,3

53,00

0,9

Klasa użytku

Powierzchnia
(ha)

klasa VI z

użytki zielone

klasa VI z
Tabela. Użytkowanie gruntów w gminie Grębów
Rodzaj użytku
użytki rolne:
➢ grunty orne
➢ sady
➢ użytki zielone
lasy i zadrzewienia
wody

Procentowy udział
w pow. Gminy (%)
8961,00:
48,10:
➢ 4025,00
➢ 21,60
➢ 20,00
➢ 0,11
➢ 4916,00
➢ 26,39
7359,00
39,51
Powierzchnia (ha)

349,00

1,87

1031,00

5,54

tereny komunikacji

436,00

2,34

tereny osiedlowe

342,00

1,84

tereny różne i nieużytki

150,00

0,80

18 628,00 ha

100,00 %

użytki kopalniane

Powierzchnia ogółem
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10.3 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dokonano sprzedaży
nieruchomości:
➢ pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 4,5694 ha;
➢ na cele rolne – 3,0022 ha.
Dochód gminy z tytułu sprzedaży mienia gminnego wyniósł – 1 696 096,40 zł.
Tabela. Sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Grębów
Jeziórko
Przeznaczenie: na cele rolne
Lp.
1.

Powierzchnia
[ha]

Nr ewidencyjny działki
420/3,424/1,435/1,429/1,476/3,532/1,
531/1,530/1,523/1,522/1,534/4,539/1
542/1,533,538,529/1,675/1
Razem Jeziórko

Wartość [zł]

2,1123

47 352,00

2,1123

47 352,00

Zabrnie
Przeznaczenie: na cele budowlane
Lp.

Powierzchnia
[ha]
0,2987

Nr ewidencyjny działki

1.

2667/22

2.

745/11
Razem Zabrnie

Wartość [zł]
30 170,00

0,2264

22 940,00

0,5251

53 110,00

Żupawa
Przeznaczenie: na cele rolne
L.p.

Powierzchnia
[ha]
0,1990

Numer ewidencyjny działki

Wartość [zł]

1.

753/25 i 753/28

2.

1628

0,2100

28 503,00

3.

354/2

0,0286

3 139,00

4.

1260/36

0,1636

14 860,00

0,6013 ha

75 165,00 zł

Razem Żupawa

28 663,00

Stale
Przeznaczenie: na poprawę zagospodarowania działki przyległej
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1.

2788/15

Powierzchnia
[ha]
0,0414

2.

2788/13

0,0060

566,00

3.

4698

0,0400

1907,40

0,0874 ha

6245,40 zł

L.p.

Numer ewidencyjny działki

Razem Stale

Wartość [zł]
3 772,00

Grębów
Przeznaczenie: pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Powierzchnia
L.p.
Numer ewidencyjny działki
[ha]
1. 5558/206
0,1666

Wartość [zł]
71 191,00

2.

5558/207

0,1668

69 167,00

3.

5558/208

0,1670

76 244,00

4.

5558/216

0,1627

62 705,00

5.

5558/217

0,1684

64 877,00

6.

5558/209

0,1671

64 382,00

7.

5558/201

0,1671

64 382,00

8.

5558/210

0,1972

76 482,00

9.

5558/205

0,1666

64 191,00

10.

5558/202

0,1659

63 924,00

11.

8410

0,0384

7 281,00

12.

4458/29

0,5744

63 884,00

13.

5558/212

0,1580

60 914,00

14.

5558/200

0,1739

66 973,00

15.

6624/6

0,1206

61 500,00

16.

6624/7

0,1110

60 500,00

18.

6624/8

0,1185

48 267,00

19.

6624/10

0,1185

57 767,00

20.

6624/11

0,1316

50 871,00

21.

6624/12

0,1322

56 500,00

22.

6624/17

0,1723

66 519,00

23.

6624/13

0,1638

85 300,00

24.

6624/16

0,1291

70 500,00

25.

6624/9

0,1185

50 267,00

3,9562 ha

1 484 528,00 zł

Razem Grębów
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Wydrza
Przeznaczenie: na cele rolne i budowlane

1.

1086

Powierzchnia
[ha]
0,0717

2.

3926

0,2166

23 000,00

Razem Wydrza

0,2883

29 696,00

Ogółem

2,7835 ha

572 011,60 zł

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Wartość [zł]
6 696,00

Wykres. Procentowy udział powierzchni sprzedanych nieruchomości
Jeziórko
21%

Wydrza
28%

Zabrnie
5%
Żupawa
6%
Stale
1%

Grębów
39%
Jeziórko

Zabrnie

Żupawa

Stale

Grębów

Wydrza

10.4 Dzierżawa i użytkowanie wieczyste
W 2021 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 90 068,86 zł.
Tabela. Dzierżawa rolna

Miejscowość
Wydrza
Poręby Furmańskie

Dzierżawa rolna
Powierzchnia
Dochód [zł]
rola [ha]
16 000,00
109,2458

Powierzchnia
staw [ha]
0,83

1 300,60

18,6500

nd.

10 000,00

194,3780

0,04

Jamnica

9043,62

67,0450

0,58

Żupawa

3 712,80

53,0400

nd.

Grębów

37 494,32

210,2021

0,85

Stale
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Grębów –
Zapolednik
Krawce

388,21

5,5459

nd.

4 477,90

65,0300

0,17

Zabrnie

7 651,41

109,3058

0,29

90 068,86 zł

832,4426 ha

2,76 ha

Łącznie

Dochód uzyskany z tytułu dzierżawy gruntów inwestycyjnych na terenie gminy Grębów
w 2021 r. wyniósł 104 582,12 zł.
Dochód uzyskany z tytułu użytkowania wieczystego na terenie gminy Grębów w 2021 r.
wyniósł 23 317,39 zł.
Tabela. Użytkowanie wieczyste
Użytkowanie wieczyste
miejscowość

ilość

dochód [zł]

Grębów

3

10 330,14

Stale

9

10 068,06

Jeziórko

1

2 919,19

Łącznie

13

23 317,39 zł

10.5 Pomoc de minimis
W 2021 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy XXXVIII.262.2017 z dnia 28.12.2017
r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania opłat
lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadający Gminie Grębów lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub
osoby do tego upoważnionej udzielono pomocy publicznej trzem mieszkańcom, którzy
mieli odroczoną spłatę czynszu dzierżawnego .
W 2021 roku umorzono kwotę czynszu mieszkaniowego w wysokości 2411,64 zł
w związku z przeprowadzeniem generalnego remontu lokalu.
10.6 Nabywanie nieruchomości
W 2021 r. dokonano powiększenia powierzchni gruntów stanowiących własność
gminy Grębów poprzez nieodpłatne nabycie działki od GS Grębów pod drogę
oraz nabycie nieodpłatnie od osoby fizycznej nieruchomości o łącznej powierzchni
0,0591 ha w udziale ⅕ części przeznaczonych pod drogę w miejscowości Stale.
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Tabela. Nabywanie nieruchomości przez Gminę Grębów

Dostawca/
Wykonawca
działka
współwłasność

L..
1.

Stale
Numer ewidencyjny
Powierzdziałki
chnia [ha]
2848/1
Razem

Lp.
1.

Dostawca/
Wykonawca
Osoba
prawna

Wartość
[zł]

Przeznaczenie

0,0591

2364,00

pod drogę

0,0591

2364,00

Wydrza
Numer ewidencyjny
Powierzdziałki
chnia [ha]
2825/15

Wartość
[zł]

0,1300

26 000,00

Razem

0,1300

26 000,00

Ogółem

0,1891 ha

Przeznaczenie
pod budowę
drogi

28 364,00 zł

Tabela. Procentowy udział powierzchni nabytych nieruchomości
Stale
31%

Wydrza
69%

Stale

Wydrza

Ponadto w 2021 roku gmina zakupiła od Kopalni Siarki wodociąg na odcinku
od Żupawy do Bazy Północ długości 2200 mb wraz z infrastrukturą za kwotę
118 900,00 zł. Przekazała nieodpłatnie działkę 1438/3 o pow. 0,0135 dla Starostwa
Powiatowego w Tarnobrzegu pod budowę chodnika oraz obciążyła służebnością
drogową działkę nr 125/1 w Zabrniu Górnym za wartość 2645,73 zł.
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10.7 Gospodarka lokalami komunalnymi, opłata czynszowa
Gmina Grębów posiada 6 lokali komunalnych, zlokalizowanych w miejscowościach
Krawce, Wydrza oraz Nowy Grębów, z których uzyskano w 2021 r. dochód w wysokości
6 662,64 zł.
Tabela. Dochód z czynszów
Czynsze mieszkaniowe
L.p.

Miejscowość

Dochód [zł]

1.

Krawce

3 315,00

2.

Wydrza

2 411,64

3.

Nowy Grębów

936,00

Ogółem

6 662,64 zł

W każdym z 9 sołectw w gminie Grębów znajdują się Domy Kultury oraz RemizoŚwietlice, które są odpłatnie udostępniane dla mieszkańców w celu organizacji imprez
okolicznościowych. W 2021 r. z tytułu najmu sal dochód wyniósł 2 845,50 zł.
Tabela. Dochód z najmu sal
Najem sal w Domach Kultury i Remizo-Świetlicach
L.p.

Miejscowość

Ilość najmu

Dochód [zł]

1.

Jamnica

2

813,00

2.

Krawce

1

406,50

3.

Żupawa

1

406,50

4.

Zapolednik

3

1 219,50

Ogółem

2 845,50 zł

W 2021 r. wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, stanowiących mienie
komunalne, wyniosły 59 714,60 zł.
10.8 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.
Na terenie gminy Grębów w 2021 r. wydano 37 decyzji w sprawie podziału
nieruchomości.
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Wykres. Decyzje ws. podziału działek z podziałem na miejscowości

Jamnica
Żupawa
Poręby Furmańskie
Wydra
Zabrnie
Stale
Grębów
Krawce
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granicy między
dwoma nieruchomościami poprzez geodezyjne określenie położenia punktów
granicznych, ich stabilizację oraz wniesienie na mapy.
W 2021 r. w gminie Grębów przeprowadzono 1 rozgraniczenie nieruchomości,
które zostało umorzone i przekazane na drogę postepowania Sądowego.
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11. INWESTYCJE
11.1 Realizacja inwestycji i zamówień publicznych w 2021 r.
1. „Budowa parku dla juniora i seniora” w Stalach – zadanie zrealizowane za kwotę
199 260,00 zł. W ramach zadania wykonano plac zabaw, stół do gry w szachy, stół do gry
w ping ponga, montaż lamp hybrydowych, montaż ławek, tablicy regulaminowej, kosza
na śmieci, ogrodzenie, nawierzchnię z kostki brukowej, nawierzchnię poliuretanowej
przy koszu do gry, rekultywację trawników i dokonanie nasadzeń. Na realizację inwestycji
uzyskano pomoc w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków o przyznanie pomocy
odbył się za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.
2. „Budowa placu zabaw na działce gminnej w rejonie stadionu sportowego”
w Stalach – 114 623,00 zł (zadanie z udziałem funduszu sołeckiego).
3. „Utwardzenie placu przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy”–
94 000,00 zł (zadanie z udziałem funduszu sołeckiego).
4. „Odwodnienie drogi na skrzyżowaniu ul. Piaski z ul. Szeroką” w Grębowie–
52 000,00 zł Konserwacja oczek wodnych i prace melioracyjne na terenie gminy–
90 949,28 zł (zadania z udziałem funduszu sołeckiego).
5. „Budowa trybun na boisku sportowym w Żupawie” – 68 880,00 zł (zadanie
z udziałem funduszu sołeckiego).
6. „Budowa ogrodzenia Domu Ludowego w Zabrniu – etap II” - 64 000,00 zł
oraz „Budowa bramy przesuwnej i części frontowej ogrodzenia przy Szkole Filialnej
w Zapoledniku” - 60 500,00 zł (zadanie z udziałem funduszu sołeckiego).
7. Wykonano remonty:
➢
➢
➢
➢

posterunku policji – III etap za kwotę 49 999,50 zł;
szatni LZS w Wydrzy za kwotę 39 975,00 zł;
remizy OSP w Krawcach za kwotę 53 094,00 zł;
Domu Ludowego w Zabrniu za kwotę 58 210,32 zł (zadanie realizowane przy pomocy
środków z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 – dofinansowanie w kwocie 12 000,00 zł).

8. Otrzymano promesę na realizację zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Grębowie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych na kwotę 9 300 500,00 zł.
W ramach rozbudowy przewiduje się m.in.:
➢ budowę dwóch Sekwencyjnych Reaktorów Porcjowych, w celu wyeliminowania
wpływu nierównomierności napływu ścieków surowych na proces oczyszczania
ścieków;
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

montaż zintegrowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków ;
wykonanie komory pomiarowej ścieków oczyszczonych;
wykonanie kontenera instalacji dozowania środków chemicznych;
wykonanie kontenera stacji odwadniania osadu;
rozbiórkę istniejącej kontenerowej stacji odwadniania osadu;
budowa instalacji fotowoltaicznej.

Projektowane obiekty i instalacje zostaną połączone z pozostałymi, istniejącymi
na terenie oczyszczalni obiektami stanowiącymi wyposazenie procesu oczyszczania
sciekow i infrastruktury towarzyszącej.
11.2 Inwestycje realizowane w ramach zamówień publicznych poniżej 30 000 euro
z zakresu budownictwa i drogownictwa
W 2021 roku niezwykle istotnymi inwestycjami były inwestycje drogowe.
Pomimo występującej na terenie całego kraju pandemii COVID-19, w gminie Grębów
przebudowano aż dziewięć odcinków dróg. W ramach zadania pn. „Przebudowa dróg
gminnych w 2021 roku” wykonano przebudowę dróg: Krawce–Osiedle, Stale–
ul. Makowa, Żupawa–Podstawie, Wydrza–Miętne, Grębów–ul. Jodłowa, Zabrnie–
za Smugą, Stale–ul. Orzechowa, Grębów–ul. Dębowa, Stale–ul. Dąbrówki. Zadanie
obejmowało przebudowę odcinków o łącznej długości 2 882,10 mb, natomiast wartość
robót budowlanych wyniosła 843 218,75 zł. Część kosztów w kwocie 725 292,00 zł
pokryto z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast 117 926,75 zł
ze środków budżetu gminy.
Równie ważną inwestycją, w szczególności z perspektywy bezpieczeństwa
pieszych jest budowa chodników przy drogach powiatowych. W 2021 roku wybudowano
trzy odcinki chodników. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie przekazania przez
Powiat Tarnobrzeski do realizacji zadania publicznego i sfinansowane przez powiat
i gminę. W ramach tej inwestycji wykonano 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 gminną nr 100219R etap II. Zakres przedmiotu zamówienia obejmował
budowę chodnika na długości 299,60 mb, wartość robót budowlanych wyniosła
123 000,00 zł.
➢ Przebudowa drogi powiatowej nr 1115R relacji Grębów–Wydrza–Krawce
w miejscowości Wydrza–Miętne w zakresie budowy chodnika na odcinku
od zakończenia budowy do skrzyżowania z drogą gminną nr 100216R.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmował budowę chodnika na długości 219 mb,
wartość robót budowlanych wyniosła 90 405,00 zł.
➢ Przebudowa drogi powiatowej nr 1113R relacji 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.
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Zakres przedmiotu zamówienia obejmował budowę chodnika na długości 356 mb,
wartość robót budowlanych wyniosła 198 000,00 zł.
W 2021 roku wykonano remont drogi 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 Grębów – dz. o nr ewid. 6559, 5558/227”, polegające na remoncie
ul. Jagodowej w Grębowie na łącznej długości 960mb. Wartość robót budowlanych
wyniosła 114 655,68 zł, natomiast kwota dotacji to 65 000,00 zł.
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12. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
12.1 Realizacja uchwały Rady Gminy w zakresie warunków finansowania sportu
w Gminie Grębów
W dniu 11.02.2020 r. zarządzeniem Nr 22.2021 Wójta Gminy Grębów ogłoszony
został nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Grębów
na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości
Grębów, Wydrza, Stale, Zabrnie i Żupawa w 2021 roku”. Prawidłowo wypełniony
wniosek o udzielenie dotacji złożyło 8 Klubów sportowych działających na terenie gminy
Grębów, które decyzją Wójta Gminy Grębów z dnia 01.03.2021 r. otrzymały dotację
celową.
W dniu 05.03.2021 r. nastąpiło podpisanie umów na realizację w/w zadania.
Zadanie realizowane było przez kluby sportowe od dnia podpisania umów
do 30.11.2021 r.
Gmina Grębów w 2021 r. przeznaczyła na upowszechnienie kultury fizycznej
i sportu środki finansowe w wysokości 240 000,00 zł.
Tabela. Zestawienie przyznanych środków finansowych udzielonych dla klubów
sportowych
Kwota udzielonej dotacji
Lp.

1.

2.
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Nazwa klubu
sportowego
Ludowy Zespół
Sportowy
„Słowianin” Grębów
Towarzystwo
Sportowe Stale
w Stalach

3.

Wiejski Klub
Sportowy Zabrnie

4.

Klub Sportowy
Żupawa

5.

Szkółka Piłkarska
Grębów

6

Uczniowski Klub
Sportowy „Refleks”
w Żupawie

7.

Klub Sportowy
Wydrza

Transza I

Data
przekazania
dotacji

Transza II

Data
przekazania
dotacji

70 000,00 zł
35 000,00

08.03.2021

35 000,00

04.08.2021

75 000,00 zł
37 500,00

08.03.2021

37 500,00

04.08.2021

25 000,00 zł
12 500,00

08.03.2021

12 500,00

04.08.2021

30 000,00 zł
15 000,00

08.03.2021

15 000,00

04.08.2021

5 000,00 zł
2 500,00

08.03.2021

2 500,00

04.08.2021

5 000,00 zł
2 500,00

08.03.2021

2 500,00

04.08.2021

25 000,00 zł
12 500,00

08.03.2021

12 500,00

04.08.2021
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8.

Uczniowski Klub
Sportowy w
Zespole Szkół
Ogólnokształcących
w Grębowie

5 000,00 zł
2 500,00

08.03.2021

2 500,00

04.08.2021

Wykres. Podział dotacji na poszczególne kluby sportowe

UKS Grębów

5000

KS Wydrza

25000

UKS "Refleks" Żupawa

5000

Szkółka Pikarska Grębów

5000

KS Żupawa
WKS Zabrnie

30000
25000

TS Stale
LZS "Słowianin" Grębów

75000
70000

Z zaplanowanych środków finansowych, na upowszechnienie kultury fizycznej
i sportu, w wysokości 240 000,00 zł kluby sportowe wykorzystały kwotę 230 070,64 zł.
Wiejski Klub Sportowy Zabrnie zwrócił do budżetu gminy niewykorzystaną dotację
w kwocie 9893,36 zł ponieważ ze względu na braki kadrowe klub zawiesił udział
w rozgrywkach, natomiast Towarzystwo Sportowe Stale oddało kwotę 36,00 zł
co daje łącznie 9 929,36 zł.
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:
1. wynagrodzenia trenerów, koszty opieki i pomocy medycznej zawodników,
uzupełnienie apteczki;
2. zakup sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego;
3. ekwiwalent sędziowski, koszty przewozu zawodników, koszty utrzymania obiektów
sportowych, opłaty licencyjne i inne, ubezpieczenie zawodników, koszty prania
strojów piłkarskich, zakup materiałów (woda, wapno, nawóz itp.).
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Wykres. Procentowy podział dotacji wydatkowanej ze względu na rodzaj kosztów
3. ekwiwalent
sędziowski, przewóz
zawodników,
utrzymanie
obiektów
sportowych, opłaty
licencyjne i inne,
ubezpieczenie
zawodników, pranie
strojów piłkarskich,
zakup materiałów
(np. woda, wapno,
nawóz itp.) 52%

4. niewykorzystane środki
4%

1.
wynagrodzenie
trenerów,
opieka i pomoc
medyczna
zawodników,
uzupełnienie
apteczki
28%
2. zakup sprzętu
sportowego, odzieży i
obuwia sportowego
16%

Wykres. Zestawienie poniesionych kosztów ze względu na ich rodzaj przez poszczególne
kluby sportowe
100%
80%
60%
40%
20%
0%

ekwiwalent sędziowski, przewóz zawodników, utrzymanie obiektów sportowych, opłaty
licencyjne i inne, ubezpieczenia zawodników, pranie strojów piłkarskich, zakup materiałów
(np. woda, wapno, nawóz itp.)
wynagrodzenia trenerów, opieka i pomoc medyczna zawodników, uzupełnienie apteczki
szkolenia
zakup sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego

Analiza oryginałów faktur i rachunków dostarczonych do pracownika
merytorycznego do wglądu wraz ze sprawozdaniami wykazała, iż wszystkie wydatki
poniesione przez kluby sportowe były celowe i zasadne.
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12.2 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. Wszystkie boiska są oddane do uzytku
na podstawie umow uzyczenia zawartych pomiędzy Gminą Grębow a klubami
sportowymi działającymi na terenie gminy, uczestniczącymi 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, ul. Grądek 8 – Osiedle Palędzie na działce ewidencyjnej nr 8318/2;
• Wydrza 383 przy Zespoł Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy na działce
ewidencyjnej nr 2810;
• Stale, ul. Sportowa 2 przy boisku Towarzystwa Sportowego Stale na działce
ewidencyjnej nr 843/1.
W 2021 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 i zadania tworzenia boisk typu „Orlik”:
➢ wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej
prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu
zdrowia i związanej z nim jakości życia;
➢ stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia
w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych;
➢ przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed
rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć;
➢ wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu
materialnego rodziców;
➢ przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji
interpersonalnej, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym;
➢ optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego
programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, oraz pozostałej lokalnej infrastruktury
sportowej.
Na kazdym z kompleksow, na podstawie umowy zlecenia, zatrudnieni byli,
w okresie od 01.03.2021 r. do 30.11.2021 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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13. OŚWIATA I WYCHOWANIE
13.1 Szkoły i przedszkola
Gmina Grębów była organem prowadzącym w 2021 r. dla 8 szkół podstawowych,
1 szkoły średniej (czteroletnie liceum ogólnokształcące) oraz 4 przedszkoli i 6 oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W Filialnej Szkole Podstawowej w Jamnicy, w Przedszkolu w Jamnicy i oddziale
przedszkolnym w Jamnicy nie odbywały się zajęcia w roku szkolnym 2021/2022–
brak zapisów uczniów i dzieci do tych jednostek oświatowych.
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.
Od 1 września 2021r. wznowiło działalność Przedszkole w Wydrzy.
W 2021r. dzieci przedszkolne zamieszkałe na terenie gminy Grębów, skorzystały
z usług edukacji przedszkolnej w sąsiednich gminach, łącznie 42 dzieci. Koszt tych usług
został zrefundowany gminom w kwocie 235 101,31zł. Natomiast do naszych przedszkoli
spoza gminy uczęszczało 4 dzieci i z tego tytułu wpływy do budżetu wyniosły 29 348,04zł.
Tabela. 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

Dzieci Dzieci Dzieci Dzieci
w
w
w
w
wieku wieku wieku wieku
2,5 lat 3 lat 4 lat
5 lat

Dzieci
w
Suma
wieku
do lat
6 lat
5
i więcej

Ogółem w Liczprzed ba odszko- dzialu/od łów
dziale

nd.

1

6

11

18

2

20

1

nd.

1

12

8

21

4

25

1

nd.

1

5

5

11

7

18

1

nd.

40

41

43

124

47

171

7

nd.

nd.

nd.

1

1

21

22

1
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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”
Zespół Szkoła
Podstawowa
i Przedszkole
w Wydrzy
Przedszkole
w Wydrzy
Ogółem w gminie

4

12

17

17

50

0

50

2

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

8

8

1

1

9

6

8

24

0

24

1

5

64

87

93

249

89

338

15

Łącznie na dzień 30.12.2021r. w przedszkolach uczyło się 245 dzieci,
a w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 93 dzieci.
Tabela. Liczba uczniów szkół podstawowych i liceum
Nazwa szkoły

Liczba uczniów

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Ii w Zabrniu
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Krawcach
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Żupawie
Zespół Szkół w Stalach Szkoła Podstawowa
im. Prof. Stanisława Pawłowskiego w Stalach
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Wydrzy Szkoła Podstawowa w Wydrzy
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Prof.
Stanisława Bąka w Grębowie Szkoła Podstawowa
w Grębowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Prof.
Stanisława Bąka Liceum Ogólnokształcące
w Grębowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Prof.
Stanisława Bąka w Grębowie Szkoła Podstawowa
w Grębowie - Filialna Szkoła Podstawowa
w Zapoledniku
Ogółem w gminie

62

Liczba
oddziałów
8

49

8

64

8

154

10

58

8

202

10

86

4

113

6

788

62
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Dyrektorzy szkół i przedszkoli na podstawie opinii i orzeczeń o potrzebie
kształcenia specjalnego poradni psychologiczno-pedagogicznych podejmują działania
nakierowane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2022. W celu realizacji zaleceń organizowane
są min. zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne,
terapia pedagogiczna. W roku 2021 łącznie objętych kształceniem specjalnym w szkołach
było 38 uczniów i w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych 22 dzieci.
Kadra pedagogiczna i pracowników niepedagogicznych
Zatrudnienie nauczycieli wg stanu na dzień 30.09.2021r. w przedszkolach,
szkołach wynosiło łącznie 144,54 etatów (wzrost o 1,48). Z tego etaty subwencyjne
wynosiły 123,44, a niesubwencyjne 21,10.
Zatrudnienie nauczycieli w osobach wynosiło 191, najliczniejszą grupą są nauczyciele
dyplomowani – 128 osób, najmniejszą grupą są nauczyciele stażyści 4 osoby. Pozostałą
kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele mianowani –25 osób) oraz nauczyciele
kontraktowi – 34 osób.
Gmina Grębów jako organ prowadzący jednostek oświatowych przeprowadza
egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
W 2021 r. 1 nauczyciel uzyskał awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
W 2021 roku Wójt Gminy Grębów nagrodził 19 nauczycieli, doceniając ich szczególne
osiągnięcia dydaktyczne i pedagogiczno-wychowawcze. Wójt przekazał na nagrody
finansowe kwotę w łącznej wysokości 76 000,00 zł.
Dochody i wydatki w oświacie
Wydatki w oświacie to 19 719 728,79 zł w tym wydatki bieżące stanowiły
19 512 784,69 zł, w tym na wychowanie przedszkolne 3 086 367,60 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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Tabela. Zestawienie wykonania wydatków za 2021r. wg RB 28S wg stanu na 31 XII
2021r.
Wydatki wykonane ogółem, w tym:
Wydatki inwestycyjne

19 719 728,79 zł
206 944,10 zł

Wydatki na wychowanie przedszkolne

3 555 715,68 zł

Wydatki bieżące, w tym:

19 512 784,69 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym:

15 305 455,37 zł

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

3 086 367,60 zł
1 481 417,88 zł

Tabela. Zestawienie otrzymanej subwencji oświatowej i innych dotacji oraz plan
wydatków
Rok
Subwencja oświatowa na 2021r.
Dotacje celowe w ramach programów oraz z budżetu państwa
Inne wpływy

Ogółem
10 500 102,00 zł
888 477,87 zł
308 492,9 zł

Wydatki planowane ogółem, w tym:
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

20 800 620,15 zł
211 621,68 zł
3 801 677,00 zł
20 588 998,47 zł
14 918 770,38 zł
3 565 017,54 zł
1 903 099,57 zł

Rokrocznie wydatki na oświatę rosną, w 2021r. z własnych środków gmina
wydatkowała na oświatę 8 022 656,01zł, wzrost o kwotę 1 192 091,46 zł w stosunku
do 2020 r.
Dochody i wydatki na oświatę oraz zatrudnienie w roku 2021 wg stanu na 30.11.2021 r.
stanowią załącznik nr 3 (str. 102).
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14. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRĘBOWIE
14.1. Organizacja, struktura i finanse
Gminne Centrum Kultury w Grębowie zostało wpisane do rejestru kultury w dniu
14.09.2000 r. pod numerem 1/2000. Gminne Centrum Kultury w Grębowie działa na
podstawie ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej oraz statutu nadanego przez organizatora. GCK prowadzi działalność
polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, która nie stanowi
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej.
Strukturę organizacyjną GCK tworzą:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Dom Kultury w Grębowie;
Dom Ludowy w Wydrzy;
Dom Ludowy w Zabrniu;
Świetlica w Zapoledniku;
Remizo-Świetlica w Żupawie;
Wiejski Dom Kultury w Stalach;
Remiza OSP w Krawcach;
Dom Ludowy w Jamnicy;
Świetlica Wiejska Stale – Siedlisko;
Biblioteka Publiczna w Grębowie;
Filia Biblioteki Publicznej w Stalach;
Filia Biblioteki Publicznej w Krawcach;
Filia Biblioteki Publicznej w Wydrzy;
Filia Biblioteki Publicznej w Zabrniu.

Organizację wewnętrzną tworzy:
➢
➢
➢
➢

Dyrektor Centrum;
Administracja;
Biblioteki;
Domy Ludowe, świetlice wiejskie.

Centrum jest miejscem upowszechniania kultury, współpracy działaczy, organizacji
społecznych oraz placówką poradnictwa w zakresie pracy kulturalno–oświatowej
i rekreacyjnej dla całej Gminy Grębów, a celem działalności jest tworzenie,
upowszechnianie i ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie czytelnictwa. Gminne
Centrum Kultury w Grębowie zatrudnia 19 pracowników.
Finanse Gminnego Centrum Kultury w Grębowie w roku 2021 wynosiły:
➢
➢
➢
➢

Stan środków pieniężnych na początek 2021 r.– 27.19 zł;
Dotacja podmiotowa 1 195 000.00 zł;
Dotacja Biblioteki Narodowej 2 150.00 zł;
Instytut Książki 21 550.00 zł;
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➢
➢
➢
➢

Lasowiacka Grupa Działania 10 000.00 zł;
Wpływy z usług (nauka gry, siłownia, nauka tańca, wynajmy sali) 8 000.00 zł;
Wpływy środków pieniężnych na koniec 31.12.2021r. 583.54 zł;
Należności 0.00 w tym wymagalne 0.00 zobowiązania 0.00 w tym wymagalne 0.00 zł.

14.2. 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.
14.3. 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.

64

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

14.4. Czytelnictwo – biblioteki
Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2021r. liczy 35 379 woluminów. Struktura
księgozbioru przedstawia się następująco:
➢ Literatura dla dorosłych 16 238 woluminy;
➢ Literatura dla dzieci 12 469 woluminy;
➢ Literatura niebeletrystyczna 6 672 woluminy.
W 2021 r. biblioteki zakupiły 234 książek za kwotę 6 150,00 złotych. Ze środków
budżetowych organizatora jednostki 152 woluminów na kwotę 4 000 złotych, z dotacji
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 82 woluminów – 2 1500 złotych.
Liczba czytelników zarejestrowanych na dzień 31.12.2021r. wynosi 782.
➢
➢
➢
➢
➢

Biblioteka w Grębowie – 538;
Filia Krawce – 26;
Filia Stale – 85;
Filia Wydrza – 67;
Filia Zabrnie – 57.

Biblioteki udostępniły 7 092 woluminów na zewnątrz:
➢ Biblioteka w Grębowie – 5 743;
➢ Filia Krawce – 57;
➢ Filia Stale – 602;
➢ Filia Wydrza – 364;
➢ Filia Zabrnie – 326.
Z czytelni bibliotecznych skorzystało w 2021r. 435 użytkowników. Udostępniono
694 materiałów bibliotecznych, w tym:
➢ książki: 694,
➢ Internet: 255.
Działalność promocyjna biblioteki:
➢ Zrealizowanie teledysku promującego książkę,
i udostępnienie na YOU TUBE;
➢ Realizacja lekcji bibliotecznych;
➢ Spotkania Klubu Dyskusyjnego;
➢ Akcja Głośnego Czytania dla Przedszkolaków.

bibliotekę

i

czytelnictwo
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15. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
15.1 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grębowie powołana
Zarządzeniem Wójta Gminy Grębów Nr 89.2019 z dnia 21 października 2019 r. w 2021 r.
zajmowała się w szczególności realizacją nałożonego przez ustawę o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2021 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Grębów Nr XXIX.174.2021
z dnia 18 stycznia 2021 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii finansowany jest z budżetu gminy ze środków
pochodzących z wpłat za koncesję na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Środki te mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na realizację tego Programu. Z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w 2021 r.
wpłynęło 169 651,21 zł. oraz 19 117,72 zł ze sprzedaży tzw. „małpek”. Ponadto
przeznaczona została na realizację w/w Programu kwota 40 713,71 zł to nadwyżka
z 2020 (niewykorzystane środki). Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w 2021 r. wydatkowano kwotę 162 861,89 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatkowano 162 239,44 zł, natomiast na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano
622,45 zł. Pozostała niewykorzystana w 2021 r. kwota 66 620,75 zł zostanie wydatkowa
na realizację w/w Programu w 2022 r. Środki pochodzące z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych były wydatkowane zgodnie
z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii, jak również obowiązującymi trendami
rekomendowanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów.
`W 2021 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbierała się
jedenastokrotnie, w czasie tych spotkań w szczególności zajmowała się:
1. Prowadzeniem rozmow motywacyjno–interwencyjnych – komisja przeprowadziła
18 rozmow, skierowała 5 osoby na badanie przez biegłych w przedmiocie leczenia
odwykowego oraz sporządziła 5 wnioskow do sądu o zastosowanie obowiązku
leczenia odwykowego;
2. Wydawaniem opinii w sprawach sfinansowania lub dofinansowania przedsięwzięc
w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
3. Wspołdziałaniem z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki
i zapobiegania problemom alkoholowym i narkomanii;
4. Wspołpracą z Gminnym Osrodkiem Pomocy Społecznej, Posterunkiem Policji
w Grębowie w Grębowie;
5. Sporządzaniem sprawozdan, ankiet oraz udział w naradach szkoleniowych
i konferencjach.
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W gminy Grębow w 2021 r. obowiązywała następująca liczba zezwolen:
1. Zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 25 przy limicie 30;
b) w miejscu sprzedaży: 3 przy limicie 5.
2. Zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 23 przy limicie 28;
b) w miejscu sprzedaży: 2 przy limicie 5.
3. Zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 23 przy limicie 28;
b) w miejscu sprzedaży: 2 przy limicie 5.
W ramach akcji policji „ Alkohol ograniczona dostępnosc” przedstawiciel Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych – Tomasz Florek wspolnie
z funkcjonariuszami Posterunku Policji 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.
Dokonując analizy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2021 r. należy
stwierdzić, że GKRPA wykonała niemal wszystkie czynności i przedsięwzięcia
w nim zaplanowane.
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16. OCHRONA ZDROWIA
16.1 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 31.12.2021 r.:
➢
➢
➢
➢

7 792 – pacjenci korzystający z opieki lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
8002 – pacjenci objęci opieką pielęgniarską;
3958 – pacjentki objęte opieką położnej;
915 –medycyna szkolna, opieka zdrowotna uczniów.

W 2021 r. niezależnie od miejsca zamieszkania z usług lekarzy POZ skorzystało
31 844 pacjentów (4 819 - dzieci i młodzież do 18 roku życia, osoby 65+ - 11 197,
pozostali 15 828) w tym:
Wizyty w przychodni

Wizyty domowe

Teleporady

30 433 osób

119 osób

1292

Dzieci
i młodzież
do 18 roku
życia
4 772

Osoby 65 +

Dzieci
i młodzież
do 18 roku
życia

10 519

1

Osoby 65 +

Dzieci
i młodzież
do 18 roku
życia

Osoby 65 +

106

46

572

16.2 Realizacja Programu Szczepień przeciw grypie dla Gminy Grębów
Program Szczepień Profilaktycznych przeciw grypie dla gminy Grębów na lata
2018-2021 przyjęty uchwałą Nr XXXIX.267.2018 Rady Gminy Grębów z dnia 20 lutego
2018 r. realizowany był w 2021 r. przez Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Grębowie oraz jego Filię w miejscowości Stale w okresie od 10.09.2021 r.
do 31.12.2021 r.
Program adresowany był do grupy osób w wieku 60 lat i więcej, zameldowanych
na terenie gminy Grębów. Środki zaplanowane w budżecie gminy Grębów na realizację
powyższego Programu w 2021 r. wyniosły 15 000,00 zł. Z programu bezpłatnych
szczepień profilaktycznych przeciw grypie w 2021 r. skorzystało 40 osób (12 kobiet
i 28mężczyzn). Wydatki na realizację szczepień profilaktycznych poniesione z budżetu
gminy to kwota 2 400,00 zł. W 2021 roku zakończono realizację Program Szczepień
Profilaktycznych przeciw grypie dla gminy Grębów na lata 2018-2021.
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17. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
17.1 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
W zakresie organizacyjno-prawnym:
W roku 2021 Wójt Gminy Grębów wydał następujące zarządzenia zawiązane
z bezpieczeństwem:
1. Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie ustalenia podstawowych
założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej
w Gminie Grębów w 2021 roku;
2. Zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia
obronnego pn. „WRZESIEŃ 21”;
3. Zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu
systemu wykrywania i alarmowania;
4. Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie ustalenia podstawowych
założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej
w Gminie Grębów w 2022 roku.
Wyżej wymienione zarządzenia opublikowane są na BIP-ie.
W zakresie zarzadzania kryzysowego:
1. Przeprowadzono okresowe treningi wymiany informacji w powiatowej sieci radiowej
zarządzania kryzysowego. Gmina Grębów brała udział w treningach organizowanych
przez Starostwo Powiatowe. Treningi przebiegły sprawnie, bez żadnych zakłóceń;
2. Na bieżąco zamieszczano na stronie internetowej Urzędu Gminy komunikaty
o zagrożeniach i informacjach o przeciwdziałaniu ich skutkom;
3. Wykonano nową dokumentację ,,Planu Zarzadzania Kryzysowego”;
4. Zaktualizowano ,,Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych”.
W zakresie działalności planistyczno – organizacyjnej obrony cywilnej i sprawach
obronnych:
1. Opracowano i uzgodniono ,,Plan działania w zakresie obrony cywilnej Gminy Grębów
na rok 2021 i na 2022;
2. Opracowano i uzgodniono ,,Wieloletni plan działania w zakresie obrony cywilnej
gminy Grębów na lata 2022-2026”;
3. Opracowano Ocenę stanu przygotowań OC gminy;
4. Wykonano Karty Realizacji Zadań Operacyjnych i powiadomiono Wojewodę
o zakończeniu procesu planistycznego związanego z ,,Planem Operacyjnym
Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i czasie wojny”.
W zakresie szkoleń:
Przeprowadzono szkolenia zgodnie z opracowanym program szkoleń podstawowych
wg Wytycznych Szefa OCK na szczeblu gminy.
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W zakresie logistycznego zabezpieczenia przedsięwzięć obrony cywilnej
prowadzono ewidencję magazynu OC. Dostarczono sprzęt do legalizacji do
Wojewódzkiego Magazynu OC.
W zakresie zadań obronnych:
1. Prowadzono dokumentację świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony kraju,
wydano 8 decyzje w sprawie świadczeń osobistych i 53 decyzje w sprawie świadczeń
rzeczowych nakładanych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nisku;
2. Kwalifikacja wojskowa na terenie gminy Grębów obyła się w dniach od 12 do 15
października. Stawały dwa roczniki podstawowy i starszy. Łącznie wezwano
121 osób. Stawiło się 107 osób. Kategorie A (zdolnych) uzyskało 98 osób,
6 osób kat. D (niezdolny w czasie pokoju) i 2 osoby kat E (trwale nie zdolnych);
3. W dniu 30 września 2021 roku odbyło się ćwiczenie obronne Wójta Gminy Grębów
pk. Wrzesień 21. Ćwiczenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Część
teoretyczna obejmowała:
➢ Rolę i zadania WOT w czasie pokoju, kryzysu i wojny, którą przedstawił Dowódcy
3 Kompanii Tarnobrzeskiej Wojsk Obrony Terytorialnej por. Sebastiana Burghardt;
➢ Zadania administracji publicznej w zakresie obronności;
➢ Szkolenie dla zespołu Akcji Kurierskiej oraz Stałego Dyżuru.
Po części teoretycznej odbyła się część praktyczna ćwiczenia, czyli uruchomienie stałego
dyżuru oraz akcji kurierskiej sygnałem od Wojewody Podkarpackiego (faktyczny
wykonawca Starosta Tarnobrzeskiego).
Urząd Gminy Grębów w 2021 r. w związku z pandemią COVID-19 podjął
następujące działania:
1. Organizowano dowóz osób starszych i niepełnosprawnych do punktów szczepień na
COVID-19 zgodnie z decyzja Wojewody Podkarpackiego. Z dowozu skorzystało
20 osób z terenu gminy;
2. Urząd Gminy wystąpił do Wojewody Podkarpackiego o środki w wysokości
10.000,00 zł na promocja szczepień przeciw COVID-19. Zakupiono koszulki i torby
z logo ,,#szczepimy się” i promowano szczepienia na imprezach okolicznościowych
np. zjedzie motocykli, dożynkach gminnych.
17.2 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 407 członków, a tym 58 członków honorowych i 5 wspierających.
Wykaz poszczególnych jednostek oraz liczba ich członków zawarta została
w poniższej tabeli.
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Tabela. Liczba jednostek OSP i ich członków

Jednostka OSP

Liczba członków
zwyczajnych

Liczba
członków
wspierających

Liczba
członków
honorowych

Liczba
członków
mogących mieć
bezpośredni
udział w
akcjach
ratowniczogaśniczych

OSP Grębów

42 (w tym 3 kobiet)

0

4

32

OSP Jamnica

71 (w tym 11 kobiet)

0

12

22

OSP Krawce

74 (w tym 17 kobiet)

2

5

33

OSP Stale

47 (w tym 7 kobiet)

3

1

28

OSP Wydrza

63 (w tym 13 kobiet)

0

21

20

OSP Zabrnie

55 (w tym 3 kobiety)

0

6

18

OSP Zapolednik 22 (w tym 0 kobieta)

0

7

3

OSP Żupawa

0

2

18

33 (w tym 5 kobiet)

W Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych (MDP) zrzeszonych jest 39 dziewcząt
oraz 49 chłopców, a w Kobiecych Drużynach Pożarniczych (KDP), których jest 4 drużyny
czynny udział ma 48 kobiet. KDP działa w Jamnicy, Stalach, Krawce oraz Wydrzy.
Tabela. Liczba jednostek MDP oraz ich członków

MDP GRĘBÓW

Liczba
chłopców
10

Liczba
dziewcząt
10

MDP KRAWCE

9

9

18

MDP STALE

10

0

10

MDP WYDRZA

10

10

20

MDP ŻUPAWA

10

10

20

Jednostka MDP

Razem
20

Rok 2021 to kolejny rok w którym musieliśmy się mierzyć z epidemią
koronawirusa COVID 19, jej mutacjami i falami. Był to rok bardzo trudny.
Zaplanowane na 2021 zebrania sprawozdawczo-wyborcze, które odbywają się
zawsze w I kwartale odbyły się II i III kwartale, a Zjazd Gminny ZOSP RP, który odbywa
się co 5 lat w m-cu maju, odbył się w m-cu wrześniu. Natomiast turniej plastyczny,
Ogólnopolski Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom” szczebla
gminnego i powiatowego, zawody sportowo-pożarnicze, przeglądy samochodów
i sprzętu silnikowego oraz inne zaplanowane uroczystości zostały odwołane z uwagi
na panująca sytuację pandemiczną.
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Przygotowanie naszych druhów strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych oraz
powodziowych jest zadawalające, pomimo, że w roku 2021 nie odbyły się wszystkie
zaplanowane kursy, szkolenia i ćwiczenia. Zrealizowane zostały 3 szkolenia tj.: szkolenie
kierujących działaniami ratowniczymi - kurs D-ców w którym uczestniczyło 7-miu
druhów i 2 szkolenia podstawowe strażaków ratowników w którym uczestniczyło
21 druhów z terenu naszej gminy. Ponadto w październiku przeprowadzone zostały
warsztaty z zakresu ratownictwa technicznego na bazie JRG PSP Nowa Dęba w których
uczestniczyli druhowie strażacy z OSP Grębów i Wydrza.
Okresowe badania lekarskie druhów strażaków z uwagi na pandemię, które nie
były realizowane od II kwartału 2020 roku wznowione zostały w IV kwartale minionego
roku i realizowane są na bieżąco.
W 2021 roku na terenie naszej Gminy odnotowano łącznie 127 zdarzeń,
a 2020 było ich – 191, w tym – pożary - 35, a w 2020 – 103, miejscowe zagrożenia – 91,
a w 2020 - 87 i alarm fałszywy – 1.
Z analizy ilości powstałych zdarzeń wynika, że na szczególną uwagę zasługuje duży
spadek ilości odnotowanych pożarów o 68, natomiast wystąpił nieznaczny wzrost
miejscowych zagrożeń o 4 zdarzenia. Na ogólną liczbę powstałych zdarzeń na terenie
Gminy Grębów pożary stanowiły 27% , natomiast miejscowe zagrożenia 72 % i niecały
1% stanowiły alarmy fałszywe.
W 2021 roku 8 jednostek OSP z terenu gminy Grębów brały udział w 44 pożarach,
96 miejscowych zagrożeniach i 2 alarmach fałszywych. Oprócz udziału w zdarzeniach
ratowniczo-gaśniczych nasi strażacy brali także czynny udział przy rozwożeniu
na terenie gminy pakietów ochrony osobistej /maseczek ochronnych na twarz i płynów
do dezynfekcji/ oraz służyli pomocą osobom starszym, które mają trudności
w poruszaniu się dowożąc ich do punktów szczepień.
Na dział bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2021 r.
zaplanowano w budżecie gminy kwotę 556 292.55 zł., a wydatkowano 469 436,29 zł
tj. 84.39 %, dotyczy to szczególnie wydatków i zakupów.
Na bieżąco wykonywane były wszelkie naprawy samochodów strażackich, sprzętu
silnikowego i pożarniczego, które uległy uszkodzeniu podczas bieżącej eksploatacji.
Ponadto będący na wyposażeniu sprzęt łączności radiowej stacjonarnej
i przewoźnej, syreny alarmowe, agregaty prądotwórcze, aparaty ochrony drąg
oddechowych, zestawy narzędzi hydraulicznych na bieżąco poddawane były naprawom
przeglądom i konserwacji oraz wykonano przegląd i konserwację systemów
antywłamaniowych, w które wyposażone są jednostki z OSP Grębów, Stale, Krawce
oraz Wydrza.
Ważniejsze zakupy i prace remontowe zrealizowane na rzecz jednostek OSP
z terenu gminy w roku 2021 to:
1. Zakup pieca gazowego do remizy OSP Stale za kwotę 10 500,00 zł – środki z budżetu
gminy;

72

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

2. Remont garażu i pomieszczeń socjalnych w OSP Wydrza za kwotę 68 418,00 zł z czego
36 038,00 zł, środki z budżetu gminy, 25 000,00 zł. środki Starostwa Powiatowego
i 7 380,00 zł budżet państwa środki z KSRG;
3. Remont pomieszczeń gospodarczych przy remizie OSP Krawce – koszt materiałów
7 000,00 zł. środki z budżetu gminy, prace natomiast związane z remontem tych
pomieszczeń strażacy wykonali we własnym zakresie;
4. Wymiana bramy garażowej w boksie małego garażu w OSP Grębów – koszt 12 400,00
zł. środki pochodziły z budżetu gminy (z czego 12 000,00 zł. koszt brama i 400,00 zł
potrzebne materiały), a prace związane z wymianą bramy strażacy wykonali
we własnym zakresie;
5. Zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania i środków ochrony osobistej
z otrzymanych środków z budżetu państwa MSWiA na funkcjonowanie jednostek
w KSRG, po 5 000.00 zł dla OSP Grębów, Stale i Krawce natomiast OSP Wydrza środki
te jak już wspomniałem przeznaczyła na remont strażnicy w kwocie 7 380,00 zł;
6. Zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania i środków ochrony osobistej
z otrzymanych środków z budżetu państwa MSWiA tzw. środki covidowe,
które otrzymały wszystkie jednostki OSP z terenu gminy w wysokości po 5 000,00 zł.
Zadania do realizacji w 2022 r. to między innymi:
➢ podnoszenie poziomu wyszkolenia i kwalifikacji druhów strażaków poprzez udział
w kursach, szkoleniach i ćwiczeniach;
➢ doposażenie jednostek w niezbędny sprzęt oraz umundurowanie.
Jednym z ważniejszych zadań jakie nas czeka w bieżącym roku to doposażenie
jednostki OSP Stale w zestaw narzędzi hydraulicznych, który jest niezbędny w jednostce
włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i zlokalizowanej przy ruchliwej
drodze wojewódzkiej na której występuje bardzo dużo kolizji i wypadków drogowych.
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18. POMOC SPOŁECZNA – REALIZACJA UCHWAŁ I PROGRAMÓW
18.1 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 w 2021 r. liczyła
19 osób. W jej skład wchodziły: kierownik, główna księgowa, referent ds. płacowo–
finansowych, 4 pracowników socjalnych, asystent rodziny, 3 inspektorów ds. świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 2 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- 600,00 zł, w przypadku osoby
samotnie gospodarującej- 776,00 zł. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji, co trzy
lata z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Weryfikację
wprowadzono 1 stycznia 2022 roku. Pomoc finansowa może mieć postać: zasiłku stałego
zasiłku okresowego lub jednorazowego zasiłku celowego.
Pomoc w formie rzeczowej to m.in. opał w postaci węgla lub drewna opałowego,
a także w postaci żywności. Ośrodek także finansuje dożywianie dzieci w szkołach,
do których uczęszczają. Kryterium dochodowe do przyznanie tej pomocy
jest korzystniejsze niż do ww. zasiłków i wynosi 150% tego kryterium
(776,00 zł, x 150% = 1 164,00 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.
74

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

W Gminie Grębów na dzień 31.12.2021 r. liczba mieszkańców wynosiła
10 099 osoby w tym 98 osób zameldowanych na pobyt tymczasowy. Wsparciem systemu
pomocy społecznej objęto 220 rodziny, w których liczba osób wynosi 577. Ośrodek
Pomocy Społecznej łącznie wydał 219 decyzji przyznających pomoc.
Analizując ilość osób objętych wsparciem pomocy społecznej w stosunku do liczby
mieszkańców Gminy Grębów, można stwierdzić, że pomocą objęto 5,7 % ogółu ludności
gminy.
18.2 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 2021 roku wydatkowano w gminie Grębów kwotę
108 678,00 zł, z czego środki własne wynosiły 48 918,00 zł a dotacja z budżetu
Wojewody– 59 760 zł. Łączne dożywianiem objęto 34 dzieci.
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym
do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe
776,00 zł dla osób samotnie gospodarujących, 600,00 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 2021 przyznano zasiłki stałe 44 osobom na kwotę 272 612,00 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 niewystarczających
na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą
chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości nabycia świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia społecznego.
W roku 2021 Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy 53 osobom, przyznając
411 świadczenia z powodu:
➢ bezrobocia – 52 osobom;
➢ długotrwałej choroby – 1 osobie.
Kwota dotacji z budżetu Wojewody to 156 580,00 zł.
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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 2021 r. zasiłki celowe przyznano 144 osobom na kwotę 204 316,00 zł
(w tym w większości na zakup lekarstw oraz pokrycia kosztów leczenia, a także zdarzenia
losowego – 1 rodzina, świadczenie w kwocie 3 000,00 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 33 rodzinom, liczba osób
w tych rodzinach to 163 osoby.
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych:
W roku 2021 usługami opiekuńczymi objęto 4 starszych i niepełnosprawnych
osób, które są samotne lub którym rodzina nie była w stanie zapewnić opieki i pielęgnacji.
Koszt usług wyniósł w 2021 roku 74 889,00 zł.
Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu.
W ciągu roku w DPS przebywało 11 osób, za które gmina poniosła koszty pobytu
na kwotę 290 856,00 zł.
Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
W roku 2021 Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 41 osoby
pobierających zasiłki stałe na kwotę 23 326,00 zł.
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 2017r. poz.1938) do zdań zleconych
gminie należy wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej. Kierownik Ośrodka z upoważnienia Wójta wydał na podstawie wywiadu
środowiskowego w roku 2021 - 13 decyzji uprawniających do leczenia przez okres 90 dni.
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Usługi były świadczone u 6 dzieci wykonano 1 716 godzin usług, łączny koszt
zadania wyniósł 52 560,00 zł.
Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Rodziny zastępcze – 48 506,00 zł (opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)
Asystent rodziny – 49 257,60 zł.
Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznane przez sąd.
Łącznie wypłacono kwotę 173 125,00 zł dla 8 opiekunów prawnych z terenu gminy
Grębów.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa z Banku Żywności w Tarnobrzegu.
Programem zostało objętych 400 osób z terenu gminy Grębów. Na terenie gminy punkt
wydawanej żywności mieści się w GOPS w Grębowie.
18.3 Liczba osób trwale korzystających ze świadczeń. Liczba osób bezdomnych
przebywających na terenie gminy
W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w postaci
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w ramach zadań własnych i zleconych,
w szczególności z powodu:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ubóstwo - 110 rodzin liczba osób w tych rodzinach 250 osób;
Sieroctwo - 1 rodzina liczba osób w tej rodzinie 4 osoby;
Bezdomność - 1 rodzina liczba osób w tej rodzinie 1 osoba;
Potrzeba ochrony macierzyństwa - 6 rodzin liczba osób w tych rodzinach 32 osoby;
Bezrobocie - 115 rodzin liczba osób w tych rodzinach 259 osób;
Niepełnosprawność - 51 rodzin liczba osób w tych rodzinach 74 osoby;
Długotrwała lub ciężka choroba - 33 rodziny liczba osób w tych rodzinach 70 osób;
Bezradność w sprawach opieki wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego - 20 rodzin liczba osób w tych rodzinach 95 osób;
Przemoc w rodzinie - 21 rodzin liczba osób w tych rodzinach 70 osób;
Alkoholizm - 35 rodzin liczba osób w tych rodzinach 93 osoby;
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 rodzina
liczba osób w tej rodzinie 2 osoby;
Zdarzenie losowe – 1 rodzina liczba osób w tej rodzinie 4 osoby.

Udzielanie schronienia oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym:
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina ma obowiązek zapewnić schronienie
osobom tego pozbawionym. W roku 2021 na ten cel wydatkowano kwotę 6 601,00 zł
dla 1 bezdomnego z terenu naszej gminy.
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Usługi w zakresie polityki prorodzinnej.
W dziale świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu
alimentacyjnego zrealizowano w 2021 roku następujące zagadnienia:
➢ 292 rodzin otrzymało zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Łączna kwota
wypłaconych zasiłków rodzinnych z dodatkami wyniosła 974 646,00 zł;
➢ 83 osób otrzymało świadczenie pielęgnacyjne. Łączna kwota wypłaconych
świadczeń pielęgnacyjnych to 1570 539,00 zł;
➢ 15 osób pobierało specjalny zasiłek opiekuńczy. Łączna kwota wypłaconych
zasiłków to 80 380,00 zł;
➢ 13 osób otrzymało zasiłek dla opiekuna. Łączna kwota wypłaconych zasiłków
to 85 560,00 zł;
➢ 70 osób, które sprawowały opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny,
otrzymały składki na ubezpieczenie społeczne w łącznej kwocie 341 474,00 zł;
➢ składki na ubezpieczenie zdrowotne były opłacane za 33 osób miesięcznie, które
sprawowały opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny w łącznej kwocie
51 917,00 zł;
➢ zasiłki pielęgnacyjne przysługiwały 324 osobom miesięcznie, wypłacono
756 962,00 zł;
➢ 67 rodzin otrzymało jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka
w kwocie 67 000,00 zł;
➢ świadczenie rodzicielskie otrzymało 52 osób miesięcznie w łącznej kwocie
352 422,00 zł;
➢ świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługiwało na 31 dzieci, wypłacono
łączną kwotę 165 054,00 zł;
➢ 51 rodzin otrzymało Kartę Dużej Rodziny;
➢ świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 +” przyznano 1 239
rodzinom na 1 898 dzieci, wypłacono 10 589 837,00 zł;
➢ świadczenie „Za życiem” przyznano 2 rodzinom na kwotę 8 000,00 zł.
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19. ZAKOŃCZENIE
Dokonując oceny Raportu o stanie Gminy za 2021 rok, należy zwrócić uwagę,
że opisano w nim stan Gminy Grębów w roku światowej pandemii SARS-CoV-2.
Wprowadzone ograniczenia miały za zadanie uchronić społeczeństwo przed skutkami
pandemii i zmniejszyć obciążenie dla służby zdrowia. Miejsce pracy wielu osób przeniosło
się do własnych czterech ścian. Pomimo tak trudnych warunków podkreślenia wymaga
fakt, że to właśnie w tym czasie pojawiło się wiele akcji pomocowych, organizowanych
często przez samych mieszkańców. Czas pandemii wyzwolił duże pokłady solidarności,
współczucia i odpowiedzialności za człowieka będącego w potrzebie.
Trudności związane z panującą pandemią nie wpłynęły znacząco na tempo
inwestycji i prowadzonych w gminie modernizacji. Realizowaliśmy ważne projekty
społeczne i gospodarcze. Kierowaliśmy je do wszystkich grup mieszkańców–
od najmłodszych, po najstarszych, samorząd to nie urząd gminy, to przede wszystkim
mieszkańcy, którzy oczekują zapewnienia najlepszego poziomu usług publicznych.
Mimo oczywistych
utrudnień staraliśmy się utrzymać aktywność finansową,
inwestycyjną i publiczną.
Nad całością opracowania Raportu czuwał Zespół ds. przygotowania projektu
raportu. Mam nadzieję, że opracowany dokument w czytelny sposób przekazał
najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem naszej gmin – miejsca,
które razem tworzymy, budujemy, rozwijamy i o które powinniśmy dbać, a informacje
zawarte w tym dokumencie posłużą do zwiększenia wiedzy i staną się podstawą
do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.
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Załącznik nr 1
Tabela. Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Grębów w 2021 roku
Lp.

Numer uchwały
data podjęcia

1.

Uchwała Nr XXIX.173.2021
z dnia 18 stycznia 2021 r.

2.

Uchwała Nr XXIX.174.2021
z dnia 18 stycznia2021 r.

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

9.

Uchwała Nr XXIX.175.2021
z dnia 18 stycznia 2021 r.
Uchwała Nr XXIX.176.2021
z dnia 18 stycznia 2021 r.
Uchwała Nr XXX.177.2021
z dnia 19 marca 2021 r.
Uchwała Nr XXX.178.2021
z dnia 19 marca 2021 r.
Uchwała Nr XXX.179.2021
z dnia 19 marca 2021 r.
Uchwała Nr XXX.180.2021
z dnia 19 marca 2021 r.
Uchwała Nr XXX.181.2021
z dnia 19 marca 2021 r.

Przedmiot uchwały
w sprawie uchwalenia "Aktualizacji założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Grębów"
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
na 2021 rok
w sprawie pozostawienie petycji bez rozpatrzenia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów
na rok 2021
w sprawie zbycia nieruchomości położonej
w miejscowości Grębów
w sprawie zbycia nieruchomości położonych
w miejscowości Grębów
w sprawie zbycia nieruchomości położonej
w miejscowości Żupawa
w sprawie zbycia nieruchomości położonej
w miejscowości Zabrnie
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Grębów w 2021 roku”

Termin wykonania
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego

Numer uchwały
data podjęcia

Przedmiot uchwały

Termin wykonania

10.

Uchwała Nr XXX.182.2021
z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2021-2026

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

11.

Uchwała Nr XXX.183.2021
z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny
na lata 2021 - 2023 w Gminie Grębów"

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

Lp.

12.

Uchwała Nr XXX.184.2021
z dnia 19 marca 2021 r.

13.

Uchwała Nr XXX.185.2021
z dnia 19 marca 2021r.

14.

Uchwała Nr XXX.186.2021
z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie uchylenia Uchwały
Nr XVII.148.2012 Rady Gminy Grębów
z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Gminy Grębów
w sprawie zmiany Uchwały
nr XXVIII.168.2020 Rady Gminy Grębów z dnia 30
grudnia 2020r. w sprawie udzielenia
w 2021 roku pomocy rzeczowej Powiatowi
Tarnobrzeskiemu.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ
w Nowej Dębie

15.

Uchwała Nr XXX.187.2021
z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty
odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1
ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

16.

Uchwała Nr XXX.188.2021
z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów
na rok 2021.
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Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
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Lp.
17.
18.
19.

Uchwała Nr XXX.189.2021
dnia 19 marca 2021 r.
Uchwała Nr XXX.190.2021
z dnia 19 marca 2021 r.
Uchwała Nr XXX.191.2021
z dnia 19 marca 2021r.

20.

Uchwała Nr XXXI.192.2021
z dnia 8 kwietnia 2021 r.

21.

Uchwała Nr XXXI.193.2021
z dnia 8 kwietnia 2021 r.

22.

Uchwała Nr XXXII.194.2021
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

23.
24.

25.

82

Numer uchwały
data podjęcia

Przedmiot uchwały

Termin wykonania

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Grębów na lata 2021-2034

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi
w życie z dniem 1 kwietnia
2021 r. i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Grębowie.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

w sprawie rozpatrzenia petycji
w sprawie rozpatrzenia petycji
w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodnokanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
na obszarze Gminy Grębów

Uchwała Nr XXXII.195.2021
z dnia 22 kwietnia 2021 r.
Uchwała Nr XXXII.196.2021
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów
na rok 2021
w sprawie przyjęcia sołectwa Zabrnie do
"Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 20212025"
w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju
Wsi Zabrnie
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów
na rok 2021

Uchwała Nr XXXIII.197.2021
z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego
i wchodzi
w życie z dniem
1 września 2021 r.
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Lp.

Numer uchwały
data podjęcia

26.

Uchwała Nr XXXIII.198.2021
z dnia 28 maja 2021 r.

27.

Uchwała Nr XXXIII.199.2021
z dnia 28 maja 2021 r.

28.

Uchwała Nr XXXIII.200.2021
z dnia 28 maja 2021 r.

29.
30.

Uchwała Nr XXXIII.201.2021
z dnia 28 maja 2021 r.
Uchwała Nr XXXIV.202.2021
z dnia 30 czerwca 2021 r.

31.

Uchwała Nr XXXIV.203.2021
z dnia 30 czerwca 2021 r.

32.

Uchwała Nr XXXIV.204.2021
z dnia 30 czerwca 2021 r.

33.

Uchwała Nr XXXIV.205.2021
z dnia 30 czerwca 2021 r.

34.

Uchwała Nr XXXIV.206.2021
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Przedmiot uchwały

Termin wykonania

w sprawie zbycia nieruchomości położonej
w miejscowości Żupawa
w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie Stale na rzecz użytkownika
wieczystego
w sprawie uchylenia uchwały
nr XXVIII.167.2020 Rady Gminy Grębów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku
pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów
na rok 2021
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębów
wotum zaufania
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2020 rok wraz z sprawozdaniem
z wykonania budżetu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Grębów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
rok 2020 i pokrycia straty netto Gminnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grębowie
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Grębów na lata 2021-2025.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
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Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
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Lp.

Numer uchwały
data podjęcia

35.

Uchwała Nr XXXIV.207.2021
z dnia 30 czerwca 2021 r.

36.

Uchwała Nr XXXIV.208.2021
z dnia 30 czerwca 2021 r.

37.

Uchwała Nr XXXIV.209.2021
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026
w sprawie przyjęcia przez Gminę Grębów prowadzenia
zadań publicznych należących do właściwości
Powiatu Tarnobrzeskiego
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów
na rok 2021

38.

Uchwała Nr XXXV.210.2021
z dnia 9 lipca 2021 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Grębów w roku szkolnym 2021/2022

39.

Uchwała Nr XXXV.211.2021
z dnia 9 lipca 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Grębów na lata 2021-2034

40.

Uchwała Nr XXXVI.212.2021
z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX.276.2018 Rady
Gminy Grębów z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zasad
przyznawania i wypłacania diet dla sołtysów

Uchwała Nr XXXVI.213.2021
z dnia 20 lipca 2021 r.
Uchwała Nr XXXVI.214.2021
z dnia 20 lipca 2021 r.
Uchwała Nr XXXVII.215.2021
z dnia 12 sierpnia 2021 r.
Uchwała nr XXXVII.216.2021
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów
na rok 2021
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Grębów na lata 2021-2034
w sprawie zbycia nieruchomości położonych
w miejscowości Grębów
w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków dla Gminy Grębów

41.
42.
43.
44.
84

Przedmiot uchwały

Termin wykonania
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dz. Urz.
Woj. Podkarpackiego
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia
i obowiązuje od dnia
1 sierpnia 2021 roku.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
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Lp.
45.
46.

47.

Numer uchwały
data podjęcia
Uchwała nr XXXVII.217.2021
z dnia 12 sierpnia 2021 r.
Uchwała nr XXXVIII.218.2021
z dnia 28 września 2021 r.
Uchwała nr XXXVIII.219.2021
z dnia 28 września 2021 r.

Przedmiot uchwały

Termin wykonania

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów
na rok 2021
w sprawie zbycia nieruchomości położonych
w miejscowości Jamnica
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym
prawem rzeczowym nieruchomość gruntową oznaczoną
numerem 125/1 położoną w miejscowości Zabrnie
stanowiącą własność Gminy Grębów

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

48.

Uchwała nr XXXVIII.220.2021
z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmian regulaminu określającego niektóre
zasady wynagradzania nauczycieli

49.

Uchwała nr XXXVIII.221.2021
z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmiany obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli obowiązującego w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grębów

Uchwała nr XXXVIII.222.2021
z dnia 28 września 2021 r
Uchwała nr XXXIX.223.2021
z dnia 29 października 2021 r.
Uchwała nr XXXIX.224.2021
z dnia 29 października 2021 r.
Uchwała nr XXXIX.225.2021
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów
na rok 2021
w sprawie zbycia nieruchomości położonej
w miejscowości Wydrza
w sprawie zbycia nieruchomości położonej
w miejscowości Stale
w sprawie zbycia nieruchomości położonej
w miejscowości Stale

50.
51.
52.
53.
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Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego
Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w życie
z dniem 1 września 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
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Numer uchwały
data podjęcia

Przedmiot uchwały

Termin wykonania

Uchwała nr XXXIX.226.2021
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w
sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Tarnobrzeg

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

Uchwała nr XXXIX.227.2021
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Grębów
na rok 2022

Uchwała nr XXXIX.228.2021
z dnia 29 października 2021 r.
Uchwała nr XXXIX.229.2021
z dnia 29 października 2021 r.
Uchwała nr XXXIX.230.2021
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów
na rok 2021
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego
wykraczającego poza rok budżetowy 2021
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego
wykraczającego poza rok budżetowy 2021

59.

Uchwała nr XL.231.2021
z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy
Gminy Grębów z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2022 rok

60.

Uchwała nr XL.232.2021
z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na terenie Gminy Grębów

Lp.

54.

55.

56.
57.
58.

86

Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2022 r.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego
Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego
i wchodzi
w życie z dniem
1 stycznia 2022 r.
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Numer uchwały
data podjęcia

Przedmiot uchwały

61.

Uchwała nr XL.233.2021
z dnia 26 listopada 2021 r.

62.

Uchwała nr XL.234.2021
z dnia 26 listopada 2021 r.

63.

Uchwała nr XL.235.2021
z dnia 26 listopada 2021 r.

64.

Uchwała nr XL.236.2021
z dnia 26 listopada 2021 r.

65.
66.
67.

Uchwała nr XL.237.2021
z dnia 26 listopada 2021 r.
Uchwała nr XL.238.2021
z dnia 26 listopada 2021 r.
Uchwała nr XLI.239.2021
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Termin wykonania

Uchwała wchodzi
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody
w życie po upływie 14 dni od
i odprowadzania ścieków dla Gminy Grębów
dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego
Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
w sprawie podziału sołectwa Żupawa oraz nadania
Województwa Podkarpackiego
statutów nowo utworzonym sołectwom
i wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia
Uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
z podjęcia i ma zastosowanie
Grębów
do wynagrodzenia należnego
od 1 sierpnia 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet
z dniem podjęcia i ma
oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży
zastosowanie do diet
służbowych dla radnych Rady Gminy Grębów
należnych od 1 sierpnia
2021 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów
Uchwała wchodzi w życie
na rok 2021
z dniem podjęcia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała wchodzi w życie
Gminy Grębów na lata 2021-2034
z dniem podjęcia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała wchodzi w życie
Gminy Grębów na lata 2021-2034
z dniem podjęcia

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

87

Lp.

68.

Uchwała nr XLII.240.2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.

69.

Uchwała nr XLII.241.2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.

70.

Uchwała nr XLII.242.2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.

71.
72.

73.

88

Numer uchwały
data podjęcia

Uchwała nr XLII.243.2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.
Uchwała nr XLII.244.2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Uchwała Budżetowa
Nr XLII.245.2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przedmiot uchwały

Termin wykonania
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Podkarpackiego
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania
rozwoju sportu na terenie Gminy Grębów
w sprawie zbycia nieruchomości położonych
w miejscowości Stale
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie przez Gminę Grębów umowy o świadczenie
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
z Operatorem publicznego transportu zbiorowego
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów
na rok 2021
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Grębów na lata 2022-2034

Uchwała Budżetowa

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2022 r.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2022 r.
i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego
oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy
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Załącznik nr 2
Tabela. Informacja roczna o kształtowaniu się WPF Gminy Grębów w 2021 roku

Lp.
1
1.1

Wyszczególnienie

Dochody ogółem
Dochody bieżące, z tego:
dochody z tytułu udziału
1.1.1 we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych
dochody z tytułu udziału
1.1.2 we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych
1.1.3 z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji i środków
1.1.4
przeznaczonych na cele bieżące
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości
1.2
Dochody majątkowe, w tym:
1.2.1 ze sprzedaży majątku
z tytułu dotacji oraz środków
1.2.2
przeznaczonych na inwestycje
2
Wydatki ogółem
2.1
Wydatki bieżące, w tym:

Plan wg stanu
Plan 2021 –
Plan 2021 –
budżetu
Uchwała WPF Zmiana WPF
na dzień
31.12.2021
48 396 993,92 54 325 703,98
54 325 703,98
47 776 993,92 52 035 609,57
52 035 609,57

55 594 035,94
52 370 859,62

Wykonanie
planu wzgl.
planu na
31.12.2021
102,33%
100,64%

Wykonanie
2021

5 965 375,00

6 179 179,00

6 179 179,00

6 457 116,00

104,50%

25 000,00

87 340,84

87 340,84

125 471,25

143,66%

17 503 103,00 18 673 081,00

18 673 081,00

18 673 081,00

100,00%

16 180 203,00 17 721 891,16

17 721 891,16

17 685 269,02

99,79%

8 103 312,92
3 579 500,00
620 000,00
620 000,00

9 374 117,57
4 221 958,59
2 290 094,41
1 744 929,76

9 374 117,57
4 221 958,59
2 290 094,41
1 744 929,76

9 429 922,35
4 241 862,26
3 223 176,32
1 746 446,27

100,60%
100,47%
140,74%
100,09%

0,00

545 164,65

545 164,65

1 476 730,05

270,88%

48 596 993,92 55 170 783,70
47 776 993,92 50 400 593,24

55 170 783,70
50 400 593,24

50 354 581,13
48 128 727,98

91,27%
95,49%
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Plan 2021 –
Uchwała WPF

Wyszczególnienie

na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające
wyłączeniu z limitu spłaty
2.1.2.1
zobowiązań, o którym mowa
w art. 243 ustawy
wydatki na obsługę długu,
2.1.3
w tym:
odsetki i dyskonto podlegające
wyłączeniu z limitu spłaty
zobowiązań, o którym mowa
w art. 243 ustawy, w terminie nie
2.1.3.1 dłuższym niż 90 dni po zakończeniu
programu, projektu lub zadania
i otrzymaniu refundacji z tych
środków (bez odsetek i dyskonta od
zobowiązań na wkład krajowy)
odsetki i dyskonto podlegające
wyłączeniu z limitu spłaty
2.1.3.2 zobowiązań, o którym mowa w art.
243 ustawy, z tytułu zobowiązań
zaciągniętych na wkład krajowy
2.1.1

90

Plan 2021 –
Zmiana WPF

21 049 954,87 20 979 429,26

Plan wg stanu
budżetu
na dzień
31.12.2021

Wykonanie
2021

Wykonanie
planu wzgl.
planu na
31.12.2021

20 982 260,91

19 980 003,43

95,22%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

153 312,00

153 312,00

164 812,00

164 439,90

99,77%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%
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Wyszczególnienie

pozostałe odsetki i dyskonto
podlegające wyłączeniu z limitu
2.1.3.3
spłaty zobowiązań, o którym mowa
w art. 243 ustawy
2.2
Wydatki majątkowe, w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne,
2.2.1 o których mowa w art. 236 ust. 4
pkt 1 ustawy, w tym:
wydatki o charakterze dotacyjnym
2.2.1.1
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3
Wynik budżetu
Kwota prognozowanej nadwyżki
budżetu przeznaczana na spłatę
3.1
kredytów, pożyczek i wykup
papierów wartościowych
4
Przychody budżetu
Kredyty, pożyczki, emisja papierów
4.1
wartościowych, w tym:
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu
Nadwyżka budżetowa z lat
4.2
ubiegłych, w tym:
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu

Plan 2021 –
Uchwała WPF

Plan 2021 –
Zmiana WPF

Plan wg stanu
budżetu
na dzień
31.12.2021

Wykonanie
2021

Wykonanie
planu wzgl.
planu na
31.12.2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

820 000,00

4 770 190,46

4 770 190,46

2 225 853,15

46,66%

820 000,00

4 770 190,46

4 770 190,46

2 225 853,15

46,66%

185 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

100,00%

-200 000,00

-845 079,72

-845 079,72

5 239 454,81

0,00

0,00

0,00

1 220 000,00

nd.

1 420 000,00

2 065 079,72

2 065 079,72

2 097 079,72

101,55%

1 420 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

847 474,63

847 474,63

847 474,63

100,00%

0,00

845 079,72

845 079,72

0,00

0,00%
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Plan 2021 –
Uchwała WPF

Wyszczególnienie

Wolne środki, o których mowa w art.
217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu
Spłaty udzielonych pożyczek
4.4
w latach ubiegłych, w tym:
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu
Inne przychody niezwiązane
4.5
z zaciągnięciem długu, w tym:
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu
5
Rozchody budżetu
Spłaty rat kapitałowych kredytów
5.1
i pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych, w tym:
łączna kwota przypadających na
dany rok kwot ustawowych
5.1.1
wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,
w tym:
kwota przypadających na dany rok
5.1.1.1 kwot wyłączeń określonych
w art. 243 ust. 3 ustawy
kwota przypadających na dany rok
5.1.1.2 kwot wyłączeń określonych
w art. 243 ust. 3a ustawy
4.3

92

Plan 2021 –
Zmiana WPF

Plan wg stanu
budżetu
na dzień
31.12.2021

Wykonanie
2021

Wykonanie
planu wzgl.
planu na
31.12.2021

0,00

1 217 605,09

1 217 605,09

1 217 605,09

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

32 000,00

nd.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00
1 220 000,00

0,00
1 220 000,00

0,00
1 220 000,00

0,00
1 252 000,00

0,00%
102,62%

1 220 000,00

1 220 000,00

1 220 000,00

1 220 000,00

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%
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Wyszczególnienie

kwota wyłączeń z tytułu
wcześniejszej spłaty zobowiązań,
5.1.1.3
określonych w art. 243 ust. 3b
ustawy, z tego:
5.1.1.3.
środkami nowego zobowiązania
1
5.1.1.3. wolnymi środkami, o których mowa
2
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
5.1.1.3.
innymi środkami
3
kwota przypadających na dany rok
5.1.1.4 kwot pozostałych ustawowych
wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań
Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą
5.2
długu
6
Kwota długu, w tym:
kwota długu, którego planowana
6.1
spłata dokona się z wydatków
Relacja zrównoważenia wydatków
7
bieżących, o której mowa w art. 242
ustawy
Różnica między dochodami
7.1
bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Plan 2021 –
Uchwała WPF

Plan 2021 –
Zmiana WPF

Plan wg stanu
budżetu
na dzień
31.12.2021

Wykonanie
2021

Wykonanie
planu wzgl.
planu na
31.12.2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

32 000,00

nd.

15 227 000,00 13 807 000,00

13 807 000,00

13 807 000,00

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

0,00

1 635 016,33

1 635 016,33

4 242 131,64

259,46%
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7.2
8

8.1

8.2

8.3

94

Plan 2021 –
Uchwała WPF

Wyszczególnienie
Różnica między dochodami
bieżącymi, skorygowanymi
o środki, a wydatkami bieżącymi
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Relacja określona po lewej stronie
nierówności we wzorze, o którym
mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
(po uwzględnieniu zobowiązań
związku współtworzonego przez JST
oraz po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń przypadających na dany
rok)
Relacja określona po prawej stronie
nierówności we wzorze, o którym
mowa w art. 243 ust. 1 ustawy,
ustalona dla danego roku (wskaźnik
jednoroczny)
Dopuszczalny limit spłaty
zobowiązań określony po prawej
stronie nierówności we wzorze,
o którym mowa w art. 243 ustawy,
po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń, obliczony w oparciu o plan

Plan 2021 –
Zmiana WPF

Plan wg stanu
budżetu
na dzień
31.12.2021

Wykonanie
2021

Wykonanie
planu wzgl.
planu na
31.12.2021

0,00

3 700 096,05

3 700 096,05

6 307 211,36

170,46%

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

4,35%

4,00%

4,04%

3,99%

nd.

0,49%

5,21%

5,25%

12,70%

nd.

9,65%

9,65%

9,65%

9,65%

nd.
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8.3.1

8.4

Wyszczególnienie
3. kwartału roku poprzedzającego
pierwszy rok prognozy (wskaźnik
ustalony w oparciu o średnią
arytmetyczną z poprzednich lat)
Dopuszczalny limit spłaty
zobowiązań określony po prawej
stronie nierówności we wzorze,
o którym mowa w art. 243 ustawy,
po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń, obliczony w oparciu
o wykonanie roku poprzedzającego
pierwszy rok prognozy (wskaźnik
ustalony w oparciu o średnią
arytmetyczną z poprzednich lat)
Informacja o spełnieniu wskaźnika
spłaty zobowiązań określonego
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego przez JST oraz po
uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń, obliczonego w oparciu
o plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego rok budżetowy

Plan 2021 –
Uchwała WPF

9,53%

Tak

Plan 2021 –
Zmiana WPF

11,37%

Tak

Plan wg stanu
budżetu
na dzień
31.12.2021

11,37%

Tak
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Wykonanie
2021

Wykonanie
planu wzgl.
planu na
31.12.2021

11,37%

Tak

nd.

nd.
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8.4.1

9

9.1

9.1.1

96

Wyszczególnienie
Informacja o spełnieniu wskaźnika
spłaty zobowiązań określonego
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego przez JST oraz
po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń, obliczonego w oparciu
o wykonanie roku poprzedzającego
rok budżetowy
Finansowanie programów,
projektów lub zadań realizowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dochody bieżące na programy,
projekty lub zadania finansowe
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dotacje i środki o charakterze
bieżącym na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:

Plan 2021 –
Uchwała WPF

Plan 2021 –
Zmiana WPF

Plan wg stanu
budżetu
na dzień
31.12.2021

Tak

Tak

Tak

Wykonanie
2021

Wykonanie
planu wzgl.
planu na
31.12.2021

Tak

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%
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Wyszczególnienie

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
Dochody majątkowe na programy,
projekty lub zadania finansowe
9.2
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dochody majątkowe na programy,
projekty lub zadania finansowe
9.2.1
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
9.2.1.1
ustawy
Wydatki bieżące na programy,
projekty lub zadania finansowe
9.3
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wydatki bieżące na programy,
projekty lub zadania finansowe
9.3.1
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
finansowane środkami określonymi
9.3.1.1
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1.1.1

Plan 2021 –
Uchwała WPF

Plan 2021 –
Zmiana WPF

Plan wg stanu
budżetu
na dzień
31.12.2021

Wykonanie
2021

Wykonanie
planu wzgl.
planu na
31.12.2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

449 549,48

449 549,48

381 114,88

84,78%

0,00

449 549,48

449 549,48

381 114,88

84,78%

0,00

449 549,48

449 549,48

381 114,88

84,78%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%
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Plan 2021 –
Uchwała WPF

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy,
projekty lub zadania finansowe
9.4
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wydatki majątkowe na programy,
projekty lub zadania finansowe
9.4.1
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
finansowane środkami określonymi
9.4.1.1
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Informacje uzupełniające
10
o wybranych kategoriach
finansowych
Wydatki objęte limitem, o którym
10.1 mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,
z tego:
10.1.1 bieżące
10.1.2 majątkowe
Wydatki bieżące na pokrycie
ujemnego wyniku finansowego
10.2
samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
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Plan 2021 –
Zmiana WPF

Plan wg stanu
budżetu
na dzień
31.12.2021

Wykonanie
2021

Wykonanie
planu wzgl.
planu na
31.12.2021

0,00

151 999,00

151 999,00

151 999,00

100,00%

0,00

151 999,00

151 999,00

151 999,00

100,00%

0,00

64 902,00

64 902,00

64 902,00

100,00%

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%
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10.3

10.4

10.5

10.6
10.7
10.7.1

Wyszczególnienie
Wydatki na spłatę zobowiązań
przejmowanych w związku
z likwidacją lub przekształceniem
samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
Kwota zobowiązań związku
współtworzonego przez JST
przypadających do spłaty w danym
roku budżetowym, podlegająca
doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
Kwota zobowiązań wynikających
z przejęcia przez JST zobowiązań po
likwidowanych i przekształcanych
samorządowych osobach prawnych
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1.,
wynikające wyłącznie z tytułu
zobowiązań już zaciągniętych
Wydatki zmniejszające dług, w tym:
spłata zobowiązań wymagalnych
z lat poprzednich, innych niż
w poz. 10.7.3

Plan 2021 –
Uchwała WPF

Plan 2021 –
Zmiana WPF

Plan wg stanu
budżetu
na dzień
31.12.2021

Wykonanie
2021

Wykonanie
planu wzgl.
planu na
31.12.2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1 220 000,00

1 220 000,00

1 220 000,00

1 220 000,00

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%
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Plan 2021 –
Uchwała WPF

Wyszczególnienie

spłata zobowiązań zaliczanych do
10.7.2 tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka,
w tym:
zobowiązań zaciągniętych
10.7.2.1
po dniu 1 stycznia 2019 r.
10.7.2. dokonywana w formie wydatku
1.1
bieżącego
wypłaty z tytułu wymagalnych
10.7.3
poręczeń i gwarancji
Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty
długu wynikająca z operacji
10.8
niekasowych (m.in. umorzenia,
różnice kursowe)
Wcześniejsza spłata zobowiązań,
wyłączona z limitu spłaty
10.9
zobowiązań, dokonywana w formie
wydatków budżetowych
Wykup papierów wartościowych,
spłaty rat kredytów i pożyczek wraz
z należnymi odsetkami i dyskontem,
10.10
odpowiednio emitowanych lub
zaciągniętych do równowartości
kwoty ubytku w wykonanych JST
100

Plan 2021 –
Zmiana WPF

Plan wg stanu
budżetu
na dzień
31.12.2021

Wykonanie
2021

Wykonanie
planu wzgl.
planu na
31.12.2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%
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10.11

Wyszczególnienie
będącego skutkiem wystąpienia
COVID-19
Wydatki bieżące podlegające
ustawowemu wyłączeniu
z limitu spłaty zobowiązań

Plan 2021 –
Uchwała WPF

0,00

Plan 2021 –
Zmiana WPF

0,00

Plan wg stanu
budżetu
na dzień
31.12.2021

0,00
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Wykonanie
2021

0,00

Wykonanie
planu wzgl.
planu na
31.12.2021

0,00%
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Załącznik nr 3
Tabela. Dochody i wydatki na oświatę oraz zatrudnienie w roku 2021 wg stanu na 30.11.2021 r.

Dochody
wykonane

Jednostka
organizacyjna

Subwencja
oświatowa

Dochody
ogółem

Wykonane
wydatki

Różnica
(dochody
minus
wydatki)

Liczba
etatów
nauczycieli

Liczba
etatów
pracowników
niepedagogicznych

Liczba
uczniów
i dzieci
przedszkolnych

Roczny
koszt
utrzymania
ucznia

Roczny
koszt
utrzymania
1 etatu
pracownika w
oświacie

7

8

9

10

11

2021 r.
1

2

Przedszkole
Grębów

3

4

5

6

141317,04

822649,32

963966,36

2714527,22

-1750560,86

17,00

14,50

171

15874,43

314,00

969510,17

969824,17

1873713,97

-903889,80

14,80

4,5

82

22850,17

25854,00

913442,62

939296,62

1781000,11

-841703,49

12,59

6,11

90

19788,89

SP Żupawa

202,00

1020612,13

1020814,13

1612034,40

-591220,27

12,89

2,33

82

19658,96

SP Krawce

279,00

851561,29

851840,29

1733775,57

-881935,28

15,35

2,75

74

23429,40

ZSO Grębów

39978,58

3995686,11

4035664,69

6153789,27

-2118124,58

48,60

16,28

401

15346,11

ZS Stale

59481,50

1926640,36

1986121,86

3250519,32

-1264397,46

23,31

10,76

226

14382,83

UG Grębów

929544,66

nd.

929544,66

600368,93

329175,73

nd.

nd.

nd.

nd.

Ogółem w
Gminie

1196970,78

10500102,00

11697072,78 19719728,79

-8022656,01

144,54

57,23

1 126

17513,08

SP Zabrnie
ZSPiP
Wydrza
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