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RAPORT O STANIE 

GMINY ŁAŃCUT ZA 2020 ROK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Łańcut 

ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut 

Tel. 17 225 22 64 fax. 17 225 65 36 

e-mail: ug@gminalancut.pl 

www.gminalancut.pl 

 

 

 

 

Opracowanie: Urząd Gminy Łańcut 

Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe Urzędu Gminy Łańcut oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku. Elektroniczna wersja 

Raportu o stanie gminy Łańcut znajduje się na stronie internetowej www.gminalancut.pl 

 

mailto:ug@gminalancut.pl
http://www.gminalancut.pl/


2 
 

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Łańcut 

Mam przyjemność przedstawić Państwu Raport o stanie gminy Łańcut za 2020 rok. 

Opracowanie raportu wynika z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym.  Raport obejmuje działalność Wójta Gminy Łańcut za 2020 rok, w szczególności 

realizacje polityk, programów i strategii. Opracowanie raportu możliwe było dzięki 

zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy Łańcut oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych. Dokument ten jest podsumowaniem pracy Urzędu Gminy i jednostek 

organizacyjnych za 2020 rok. 

 

 Z wyrazami szacunku  

Jakub Czarnota  

 

Wójt Gminy Łańcut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka Gminy Łańcut 
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Wykaz miejscowości na terenie Gminy Łańcut  

Sołectwo Powierzchnia w ha 

Albigowa 1875 

Cierpisz 458 

Głuchów 728 

Handzlówka 1173 

Kosina 2056 

Kraczkowa 1810 

Rogóżno 473 

Sonina 850 

Wysoka 1205 

 

 

Mapa Gminy Łańcut 

 

 

 

 

Liczba mieszkańców Gminy Łańcut na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 21 781 
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Miejscowość 

 

Urodzenia 

 

Zgony 

Liczba mieszkańców na dzień 

31.12.2020 r. 

Liczba 

mieszkańców 

31.12.2019 r. Kobiety Mężczyźni Razem 

ALBIGOWA 50 36 1510 1527 3037 3030 

CIERPISZ 9 14 428 430 858 870 

GŁUCHÓW 16 20 917 896 1813 1791 

HANDZLÓWKA 18 14 776 753 1529 1531 

KOSINA 42 38 1824 1807 3631 3645 

KRACZKOWA 60 29 1925 1879 3804 3747 

ROGÓŻNO 6 13 593 622 1215 1219 

SONINA 24 39 1602 1544 3146 3146 

WYSOKA 39 32 1401 1347 2748 2734 

Razem 264 235 10 976 10 805 21 781 21 713 

 

 

Sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych w roku 2020 

 

Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu i powrotu za granicę RP 581 

 
Decyzje w sprawach meldunkowych 8 

 
Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL 25 

 
Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL 1357 

 
Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności 419 

 
Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz rejestru 

dowodów osobistych 

214 

Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego 951 

 
Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 98 

 
Unieważnienie dowodu osobistego w rejestrze dowodów osobistych 64 

 
 

 

Jednostki organizacyjne Gminy Łańcut: 
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1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

2. Centrum Oświaty Gminy Łańcut 

3. Centrum Kultury Gminy Łańcut 

4. Zakład Gospodarki Komunalnej 

5. Zespół Szkół w Cierpiszu 

6. Zespół Szkół w Głuchowie 

7. Zespół Szkół w Kosinie 

8. Zespół Szkół w Rogóżnie 

9. Zespół Szkół w Wysokiej 

10. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej 

11. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Handzlówce  

12. Szkoła Podstawowa w Albigowej 

13. Szkoła Podstawowa w Kraczkowej  

14. Szkoła Podstawowa w Soninie 

15. Publiczne Przedszkole w Albigowej  

16. Publiczne Przedszkole w  Kraczkowej 

17. Publiczne Przedszkole w Soninie 

 

Finanse  

 

Gmina Łańcut na koniec 2020 r. zrealizowała dochody w wysokości 122.906.235,96 zł co 

stanowiło 96,2% planu, w tym: 

- dochody własne 34.590.580,39 zł 

- subwencje budżetowe 34.433.965,00 zł 

- dotacje otrzymane przez gminę 53.881.690,57 zł, w tym dotacje ze środków unijnych – kwota 

4.481.455,45 zł 

Wydatki na koniec 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 122.033.465,64 zł tj. 88,6%  

w stosunku do planu. Wykonanie wydatków według ważniejszych grup przedstawia się 

następująco: 

 

 

 

oświata i wychowanie 39.479.265,67 zł 32,4% 
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pomoc społeczna 41.836.728,29 zł 34,3% 

inwestycje, remonty i utrzymanie dróg 15.911.332,16 zł 13,0% 

inwestycje, remonty i utrzymanie budynków komunalnych 

gminy   

1.121.970,86 zł 0,9% 

administracja publiczna 6.674.792,70 zł 5,5% 

gospodarka komunalna (gospodarka śmieciowa, oświetlenie 

dróg, budowa sieci wod - kan) 

7.410.647,52 zł 6,1% 

kultura 2.342.412,17 zł 1,9% 

sport 1.715.625,39 zł 1,4% 

 

Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki inwestycyjne i remontowe wyniosły 24.916.956,81 zł tj. 

20,4% 

Realizując dochody i wydatki zaplanowane na 2020 r. Gmina Łańcut uzyskała dodatni wynik 

finansowy 872.770,32 zł. W wyniku pozostającej na koniec 2019 roku nadwyżki budżetowej  

i wolnych środków z tytułu zaciągniętych  kredytów, na koniec roku pozostała nadwyżka oraz 

wolne środki w wysokości  8.509.821,77 zł. 

Przychody Gminy Łańcut wynosiły w 2020 r. – 9.382.051,45 zł, w tym: 

 - z tytułu wolnych środków i nadwyżki z 2019 r. – 6.882.051,45 zł 

 - z tytułu zaciągniętych kredytów – 2.500.000,00 zł 

Rozchody Gminy Łańcut w 2020 r. wynosiły 1.745.000,00 zł i wynikały ze spłaty zaciągniętych 

w latach wcześniejszych kredytów. Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadała 

nieściągnięte należności na kwotę 3.705.158,73 zł. 

Zobowiązania gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 3.543.454,84 zł. 

Ponadto na koniec 2020 roku Gmina Łańcut posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu 

zaciągniętych kredytów  na kwotę 7.600.000,00 zł ,w tym: 

kredyt zaciągnięty w PKO S.A. na pokrycie deficytu z 2014 r 250.000,00 zł 

kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łańcucie na pokrycie 

deficytu w 2015 r 

150.000,00 zł 

kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie 

deficytu w 2017 r. 

4.100.000,00 zł 

kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie 

deficytu w 2018 r. 

600.000,00 zł 

kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łańcucie na pokrycie 

deficytu w 2020 r. 

2.500.000,00 zł 

Rada Gminy Łańcut 
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Liczba sesji Rady Gminy  Liczba podjętych uchwał 

Rady Gminy Łańcut 

Liczba uchwał stanowiących 

akty prawa miejscowego 

8 123 29 

 

Komisje Rady Gminy 

Nazwa Komisji Rok 2020 

Liczba posiedzeń 

Komisja Rewizyjna 20 

Komisja Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy 17 

Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Ekologii 19 

Komisja do Spraw Społecznych 17 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 11 

 84 

 

Inwestycje Komunalne – zadania drogowe 

Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109865R „Wysoka – Wysoka za rzeką”  

w miejscowości Wysoka w gminie Łańcut oraz mieście Łańcut wraz z budową  

i przebudową infrastruktury technicznej 

Wartość zadania: 5.317.798,71 zł. w tym dofinansowanie: 1.996.202,00 zł ze środków 

Funduszu Dróg Samorządowych. 

 

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109860R „Albigowa przez wieś”  

w miejscowości Albigowa 

Wartość zadania: 918.674,47 zł. w tym dofinansowanie: 585.280,42 zł ze środków Funduszu 

Dróg Samorządowych 

 

Przebudowa drogi wraz z miejscami postojowymi w Albigowej 

Wartość zadania: 150.580,04 zł 

 

Przebudowa drogi wewnętrznej w Wysokiej na dz. 1976/2 

Wartość zadania: 40.541,69 zł 

 

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 895/1, 895/2 w Soninie 

Wartość zadania: 22.793,95 zł 
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Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 815 w Soninie 

Wartość zadania: 39.995,82 zł 

 

Remont drogi gminnej publicznej nr 109864R „Handzlówka – Husów (Doły)”  

w miejscowości Handzlówka 

Wartość zadania: 898.780,07 zł. w tym dofinansowanie: 630.196,00 zł ze środków Funduszu 

Dróg Samorządowych 

 

Remont drogi gminnej publicznej nr 109854R „Cierpisz – Wola Rafałowska”  

w miejscowości Cierpisz 

Wartość zadania: 271.930,37 zł. w tym dofinansowanie: 191.401,00 zł ze środków Funduszu 

Dróg Samorządowych 

 

Remont przepustu fi 1 500 pod drogą gminną publiczną Handzlówka - Kąpielisko 

Wartość zadania: 78.985,99 zł 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej „Dział” w miejscowości Handzlówka 

Wartość zadania: 522.771,03 zł, w tym dofinansowanie: 500.000,00 zł (miasto Warszawa, 

Wrocław, gmina Białobrzegi) 

 

Przebudowa drogi gminnej „Przecznice” nr dz. ewid. 1169/4, 1706, 1708/1, 2634/8, 1808/1, 

1809/1, 1845/6, 1845/8 w km 1+335 – 1+880 w miejscowości Sonina 

Wartość zadania: 267.411,27 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa (212.671,00 zł) 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 109873R „Zagrody” w km 1+325-1+542 w miejscowości 

Głuchów. Wartość zadania: 117.735,42 zł 

 

Remont drogi gminnej nr 109859R „Albigowa przez wieś do Wysokiej” w km 1+135-

1+235, 1+490-1+590, 1+600-1+700, 2+840-3+295 w miejscowości Albigowa 

Wartość zadania: 244.866,31 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 193.664,06 zł 

 

Remont drogi dojazdowej do pól „Kosina – Markowa” w miejscowości Kosina 

Wartość zadania: 90.296,76 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 82 000,00 zł 

 

Remont drogi dojazdowej do pół dz. nr ewid. 1976/2 w miejscowości Wysoka 

Wartość zadania: 58.643,50 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 50.000,00 zł 

 

Remont mostu w ciągu drogi „Kościelna” w miejscowości Handzlówka 
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Wartość zadania: 297.709,20 zł, w tym dofinansowanie: 200.000,00 zł (miasto Rzeszów, 

Województwo Lubuskie) 

 

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 1661 w Soninie  

Wartość zadania: 78.826,33 zł 

 

Remont drogi publicznej nr 109866R „Handzlówka – Husów (Reszówka)”  

w miejscowości Handzlówka 

Wartość zadania: 40.337,85 zł 

 

Remont odwodnienia drogi gminnej publicznej w miejscowości Handzlówka  

Wartość zadania: 98 663,53 zł 

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz 3162/2, 3163/2 „Kosina – Markowa”  

w miejscowości Kosina 

Wartość zadania: 86.999,44 zł 

 

Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109871R Głuchów - Pastwiska w miejscowości 

Głuchów 

Wartość zadania: 6.722.932,47 zł, w tym dofinansowanie: 4.091.911,00 zł ze środków 

Funduszu Dróg Samorządowych 

 

Łączna wartość kosztów remontów dróg gminnych publicznych 

 

1.821.903,47 zł 

Łączna wartość kosztów remontów dróg wewnętrznych 

 

1.043.625,22 zł 

Łączna wartość kosztów przebudowy/rozbudowy dróg gminnych 

publicznych 

 

9.792.537,49 zł 

Łączna wartość kosztów przebudowy/rozbudowy dróg wewnętrznych 1.009.957,64 zł 

 

 

Inwestycja drogowa realizowana przez Powiat Łańcucki na terenie Gminny Łańcut przy 

wsparciu finansowym Gminy Łańcut w wysokości 50 % środków w latach 2021 – 2022. 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1547R Albigowa - Handzlówka polegająca na budowie 

chodnika w m Albigowa i Handzlówka na terenie gminy Łańcut wraz z budową i przebudową 

infrastruktury technicznej w systemie zaprojektuj i wybuduj.- Wartość zadania: 17.402.308,00 

zł w tym dofinansowanie: 10.441.384,00 zł (pozostała kwota kosztorysowa do poniesienia to 

6.960.924,00 zł po 50% przez samorząd Powiat Łańcuckiego i Gminy Łańcut ) 

 

 

Inwestycje Komunalne  
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„Montaż energooszczędnych opraw oświetlenia drogowego typu LED przy drodze 

wojewódzkiej Nr 877 w miejscowościach Albigowa i Wysoka”  

Wartość robót – 30.672,53 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował:  demontaż istniejących 

opraw sodowych; montaż energooszczędnych opraw oświetlenia drogowego typu LED – 93 

kpl. 

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuchów 

„Pastwisko”  

Wartość robót – 141.467,15 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: sieci 

wodociągowej, rurociągi z rur PE  Ø 90 mm -  490 mb -w tym 4 szt. hydrantów pożarowych 

nadziemnych HP 80/. sieci kanalizacji sanitarnej, kanałów.z.rur.PVC.-.U..Ø..200..mm..–

..552..mb  

„Wymiana systemu ogrzewania w Domu Społecznym w miejscowości Cierpisz”  

Wartość robót – 41.230,00 zł  Zakres rzeczowy zadania: demontaż części istniejącej instalacji 

gazowej oraz sposobu ogrzewania; przebudowę instalacji gazowej wraz z montażem kotła 

gazowego oraz niezbędnymi urządzeniami; montaż nowej instalacji CO; montaż grzejników 

wraz z zaworami termostatycznymi. 

Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne przejęte przez gminę. 

Rozpatrzono pozytywnie 7 wniosków, na które zostały zabezpieczone środki w budżecie, 

złożonych w sprawie zwrotu kosztów poniesionych przy budowie urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Przejęto na majątek Gminy 364 mb - sieci wodociągowej i 486 mb – sieci 

kanalizacyjnej na łączną  kwotę – 93.493,32 zł.  

Dostawa energooszczędnych opraw oświetlenia drogowego typu LED. 

Zakres: dostawa 100 szt. opraw oświetlenia drogowego typu LED o mocy 100W. Wartość: 

56.580,00 zł brutto 

 

Inwestycje komunalne w 2020 roku 

nazwa inwestycji wartość 

Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w 

miejscowości Sonina 252.323,06 zł 

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w 

miejscowości Głuchów  445.306,52 zł 

Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w 

miejscowości Albigowa 362.532,60 zł 

Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w 

miejscowości Cierpisz 347.282,05 zł 

Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w 

miejscowości Handzlówka 285.664,87 zł 
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Budowa trybun sportowych na terenie boiska sportowego w miejscowości 

Wysoka 14.792,00 zł 

Wykonanie toru przeszkód w miejscowości Głuchów 17.980,14 zł 

Roboty budowlane w formule „zaprojektuj-zbuduj” w zakresie 

przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków z przeznaczeniem 

na cele prowadzenia żłobka w miejscowości Kosina 650.000,00 zł 

Roboty budowlane w formule „zaprojektuj-zbuduj” w zakresie 

przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków z przeznaczeniem 

na cele prowadzenia żłobka w miejscowości Kraczkowa 809.050,00 zł 

Wykonanie ogrodzenia terenu wokół zabudowań i  niecki basenowej w 

Wysokiej  56.709,77 zł 

Wykonanie stojaków dla rowerów w Kosinie 2.900,00 zł 

Wykonanie stojaków dla rowerów w Rogóżnie 2.900,00 zł 

Wykonanie oświetlenie terenu przy żłobku w miejscowości Kraczkowa  10.000,00 zł 

Remont budynku LKS Rogóżno w zakresie instalacji centralnego 

ogrzewania i c.w.u.  oraz wykonanie instalacji gazowej   20.000,00 zł 

Roboty budowlane w formule „zaprojektuj-zbuduj” w zakresie 

przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku 

wielofunkcyjnego w miejscowości Wysoka  na cele prowadzenia ośrodka 

opieki dziennej. 454.136,81 zł 

ogółem 3.731.577,82 zł 

  
Remonty komunalne w 2020 roku 

Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Rogóżnie 107.916,42 zł 

Remont Sali gimnastycznej w Wysokiej 31.371,15 zł 

Remont klatki schodowej i sanitariatów w Cierpiszu 30.707,76 zł 

Remont dachu w szkole podstawowej w Wysokiej 4.747,80 zł 

Remonty budynku szkoły podstawowej w Albigowej 99.447,26 zł 

Remont placu zabaw w Rogóżnie 25.322,26 zł 

Remont piłkochwytów przy szkole w Kraczkowej 7.441,50 

Remont budynku Zespołu Szkół w Głuchowie 30.542,72 zł 

Umocnienie skarpy w Cierpiszu 9.365,22 zł 

Remont budynku LKS Rogóżno 33.000,00 zł 

Remont odwodnienia przy LKS Sonina 8.225,00 zł 

Pozostałe remonty w zakresie budynków komunalnych, szkolnych, 

infrastruktury sportowej oraz placów zabaw, w tym dokumentacje 

projektowe, kosztorysy, decyzje, kontrole i uzgodnienia 152.436,03 zł 

remonty ogółem 540.523,12 zł 

 

inwestycje komunalne nie zakończone w 2020 roku 
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Kompleksowa rewitalizacja na terenie Gminy Łańcut - rozwój 

infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez modernizację 

budynku oz w Kosinie 2.237.123,75 zł 

Kompleksowa rewitalizacja na terenie Gminy Łańcut - modernizacja parku 

im. Franciszka Magrysia w Handzlówce dla potrzeb centrum aktywności 

społecznej 226.430,39 zł 

Kompleksowa rewitalizacja na terenie Gminy Łańcut - utworzenie 

przestrzeni wspólnej w miejscowości Kosina 799.197,05 zł 

Kompleksowa rewitalizacja na terenie Gminy Łańcut - utworzenie 

przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka 4.857.760,08 zł 

Budowa obiektów służących organizacji imprez plenerowych wraz z 

zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sonina. 664.000,00 zł 

Przebudowa budynku zespołu szkół w miejscowości Kosina 277.945,16 zł 

ogółem 9.062.456,43 zł 

 

Fundusze Zewnętrzne 

W ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (PGN ROF) przyjętego uchwałą Nr XXI/179/16 Rady Gminy Łańcut z dnia  

21 września 2016 r. wykonano: 

- zakończono montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców gminy 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – 

projekt parasolowy” (moc instalacji 3 kW). Łącznie wykonano 204 instalacje, w tym  70 

instalacji w roku 2020.  

Wartość zadania: 3.311.968,50 zł, w tym wysokość dofinansowania: 2.557.650,00 zł ze 

środków RPO WP 2014-2020. 

 

- kontynuowano nabór mieszkańców chętnych do udziału w projekcie pn. „Wymiana źródeł 

ciepła na terenie ROF” obejmującego wymianę źródeł ciepła (na paliwa stałe) 

zainstalowanych w budynkach mieszkańców na nowe gazowe lub na biomasę (5 klasa). 

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (SROF). Na 

koniec 2020 r. przyjęto 130 wniosków mieszkańców chętnych do udziału w projekcie (w tym 

123 kotłów gazowych oraz 7 kotłów na biomasę). W 2021 r. prowadzony będzie nabór 

uzupełniający. Sama wymiana pieców przesunięta na lata 2021-2022 (w marcu 2021 r. 

ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy). Wartość: 3.862.309,50 zł (ostateczna kwota 

zostanie ustalona na podstawie wniosków mieszkańców gminy, którzy zakwalifikują się do 

udziału w projekcie). W tym wysokość dofinansowania: 3.089.847,60 zł ze środków RPO WP 

2014-2020 (ostateczna kwota jw.). 
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- ze względu na brak mieszkańców chętnych do udziału w projekcie pn. „Instalacja kotłów na 

paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” obejmującego wymianę 

źródeł ciepła (na paliwa stałe) zainstalowanych w budynkach na nowe piece na paliwa stałe 

inne jak biomasa (5 klasa) odstąpiono od realizacji projektu. Liderem projektu było 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (SROF).  

 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022 (LPR) 

przyjętego uchwałą Nr XXXIV/291/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 września 2017 r.: 

- realizowano zakres rzeczowy projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” 

(liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - SROF) 

obejmującego przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Kosinie (utworzenie domu dziennego 

pobytu dla seniorów), utworzenie przestrzeni wspólnej w Kosinie (teren obok byłego 

przedszkola), utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w Wysokiej (basen otwarty) oraz 

modernizację Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce. Zakończenie realizacji 

przewidziano na 2021 r. 

Wartość zadania: 8.411.861,27 zł,  wysokość dofinansowania: 4.419.793,86 zł ze środków RPO 

WP 2014-2020 

 

W ramach realizacji Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjętej 

uchwałą Nr XXXII/286/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2017 r.: 

 

- zrealizowano zadanie związane z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach 

mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju OZE na 

terenie ROF – projekt parasolowy” szerzej opisane wyżej przy realizacji PGN ROF 

 

- prowadzono rekrutację mieszkańców chętnych do udziału w projekcie pn. „Wymiana źródeł 

ciepła na terenie ROF” szerzej opisanym wyżej przy realizacji PGN ROF 

 

- kontynuowano realizację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” szerzej 

opisanego wyżej przy realizacji LPR 

 

- opracowano i złożono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wnioski  

o dofinansowanie projektów „miękkich” („Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie – 

AKTYWNY SENIOR” oraz  „CZAS DLA RODZINY - poprawa jakości życia rodzin z terenu 
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Gminy Łańcut”) stanowiących obligatoryjne uzupełnienie projektu inwestycyjnego 

„Kompleksowa rewitalizacja szerzej opisane niżej. 

 

Ponadto, przygotowano i realizowano poniższe projekty: 

- „INTERAKTYWNI - KOMPETENTNI - PROFESJONALNI - program wsparcia szkół  

w Gminie Łańcut” – zakończono realizację projektu, w 2020 r. realizowano zajęcia 

pozalekcyjne dla uczniów we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Łańcut (z uwagi na 

pandemię prowadzone stacjonarnie oraz zdalnie). 

Wartość projektu: 1.716.539,44 zł, wysokość dofinansowania: 1.630.712,47 zł ze środków 

RPO WP 2014-2020 

- „BEZPIECZNE SZKRABY – pierwszy żłobek w Gminie Łańcut” - podpisano umowę  

o dofinansowanie projektu obejmującego remont pomieszczeń byłego przedszkola w Kosinie 

wraz z wyposażeniem (uzupełnienie zakresu finansowanego z Programu Maluch+) oraz 

prowadzenie żłobka (koszty funkcjonowania – wynagrodzenia personelu, wyżywienie, media, 

środki czystości). Zrealizowano część budowlaną. Prowadzenie żłobka zaplanowane od 

kwietnia 2021 r. do sierpnia 2022 r. 

Wartość projektu: 1.153.956,31 zł, wysokość dofinansowania: 980.862,86 zł ze środków RPO 

WP 2014-2020 

 

- „Ośrodek Opieki Dziennej – Pogodny Senior” podpisano umowę o dofinansowanie projektu 

obejmującego remont pomieszczeń na parterze internatu i stołówki Zespołu Szkół w Wysokiej 

oraz prowadzenie ośrodka opieki dziennej (koszty funkcjonowania – wynagrodzenia personelu, 

wyżywienie, koszty utrzymania obiektu). Zrealizowano część budowlaną. Prowadzenie OOD 

zaplanowano na lata  2021-2022. 

Wartość projektu: 1.966.55,88 zł, wysokość dofinansowania: 1.868.608,08 zł ze środków RPO 

WP 2014-2020 

 

- utworzenie gminnych żłobków w Kosinie i Kraczkowej w ramach Programu Maluch+ -

podpisano umowę dotacji, zrealizowano całość zakresu obejmującego przebudowę budynków 

byłych przedszkoli i przystosowanie ich do potrzeb żłobków - w Kosinie (dla 17 miejsc 

żłobkowych) oraz w Kraczkowej (dla 20 miejsc) wraz z wykonaniem placów zabaw.  

W Kraczkowej ze środków Programu Maluch+ zakupiono wyposażenie i zagospodarowano 

teren wokół budynku. W Kosinie wyposażenie zakupiono w ramach ww. projektu 

BEZPIECZNE SZKRABY …, a zagospodarowanie terenu wokół budynku będzie wykonane w 

2021 r., ze środków EFRR (w ramach ww. projektu „Kompleksowa rewitalizacja …”).  
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Wartość projektu: 1.459.050,00 zł, wysokość dofinansowania: 1.099.599,43 zł ze środków 

Programu Maluch+ 

 

- Budowa drogi gminnej publicznej „Albigowa – Granice” w miejscowości Albigowa –

podpisano umowę o dofinansowanie zadania obejmującego m.in. wykonanie dokumentacji 

projektowej, następnie budowę drogi (jezdnia o szerokości 5,00 m i jednostronny chodnik na 

całej długości), budowę 2 skrzyżowań, budowę drogi rowerowej. Zadanie na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej (realizowane w formule projektuj –buduj). Roboty 

budowlane zaplanowane na lata 2022-2023 

Wartość zadania: 6.048.803,34 z, wysokość dofinansowania: 4.234.162,00 zł ze środków  

Funduszu Dróg Samorządowych 

 

- Przebudowa drogi gminnej „Na nowym osiedlu” w miejscowości Albigowa – przygotowano 

i złożono do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie 

zadania obejmującego m.in. wykonanie nawierzchni asfaltowej (jezdnia o szerokości 5,00 m), 

jednostronnego chodnik na całej długości, przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką  

Nr 877 Naklik – Leżajsk - Szklary. Realizacja zaplanowana na lata 2021-2022. 

Wartość zadania: 2.135.906,51 zł Wysokość dofinansowania: 1.281.543,00 zł ze środków  

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

 

- Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109852R „Kraczkowa przez wieś” oraz drogi 

gminnej publicznej nr 109851R „Kraczkowa Działy Zachodnie” - przygotowano i złożono do 

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie zadania 

obejmującego m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, następnie rozbudowę dróg (jezdnia 

o szerokości 5,00 m i jednostronny chodnik), przebudowę 4 skrzyżowań, remont mostu. 

Realizacja zaplanowana na lata 2021-2023 

Wartość zadania: 13.577.273,20 zł, wysokość dofinansowania: 4.546.363,00 zł ze środków  

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Kwota dofinansowania zmniejszona do limitu 

dostępnych środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; zwiększenie dofinansowania 

możliwe w przypadku wystąpienia oszczędności. W przypadku braku oszczędności w Funduszu, 

realizacja zadania będzie wymagała zabezpieczenia wkładu własnego wnioskodawcy w 

większej wysokości.) 

 

- Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Łańcut poprzez budowę boisk 

wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni – zakończono realizację zadania obejmującego 
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budowę boisk wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni (z EPDM-u) przy szkołach  

w Głuchowie i Soninie (realizacja 2019 r.) oraz w Albigowej, Cierpiszu i Handzlówce 

(realizacja 2020 r.). Wykonano boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, a w Głuchowie także 

do tenisa. Wartość zadania: 1.666.009,00 zł, wysokość dofinansowania: 833.000,00 zł  

ze środków Programu Sportowa Polska 

 

- Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sonina poprzez budowę obiektów 

służących organizacji imprez plenerowych wraz z zagospodarowaniem terenu – zrealizowano 

pierwszy etap realizacji projektu obejmującego budowę drewnianej sceny plenerowej, budynku 

zaplecza kuchenno-sanitarnego (drewnianego), wykonanie alejek, montaż ławeczek i grilla. 

Zakończenie zadania zaplanowano na czerwiec 2021 r. 

Wartość zadania: 546.394,29 zł, wysokość dofinansowania: 347.670 zł ze środków PROW 

2014-2020 

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Kosina” – zrealizowano zakres 

rzeczowy projektu obejmujący zakup samochodu dla OSP Kosina. Rozliczono przyznane 

dofinansowanie. Wartość projektu: 339.791,02 zł, wysokość dofinansowania: 242.644,76 zł  

ze środków RPO WP 2014-2020 

- „Poznajemy lokalne dziedzictwo poprzez wydanie publikacji oraz organizację wydarzeń 

promujących obszar LGD Ziemia Łańcucka” – podpisano umowę o dofinansowanie zadania 

obejmującego wydanie 4 folderów przedstawiających walory turystyczne poszczególnych 

gmin LGD, ich tradycje kulinarne, historyczne oraz ludzi, którzy odznaczyli się szczególnymi 

zasługami na rzecz lokalnej społeczności oraz organizację 4 wydarzeń promocyjnych. 

Realizacja zadania przesunięta na 2021 r., z uwagi na pandemię COVID-19 planowane jest 

kolejne przesunięcie terminu realizacji na 2022 r. 

Wartość zadania: 10.951,00 zł, wysokość dofinansowania: 55.000,00 zł ze środków PROW 

2014-2020 

- LOKALNY ANIMATOR SPORTU – przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie do 

Fundacji Orły Sportu, a po podpisaniu umów zrealizowano projekty obejmujące 

dofinansowanie kosztów zatrudnienia animatorów pracujących na boiskach ORLIK w Kosinie 

i Wysokiej. Ze względu na pandemię COVID-19 animatorzy nie pracowali w całym pierwotnie 

założonym okresie (tj. od marca do listopada). 

Wysokość dofinansowania: 9.860,00 zł ze środków programu Lokalny Animator Sportu 

 

- „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie 

Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – rozpoczęto realizację 
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projektu (lider Województwo Podkarpackie, partnerzy Stowarzyszenie Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego oraz wszystkie gminy tworzące ROF) obejmującego studia 

podyplomowe z planowania przestrzennego dla 1 osoby w każdej z gmin; doposażenie w sprzęt 

komputerowy, plotery i drukarki; opracowanie Strategii będącej podstawą identyfikacji 

obszarów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin ROF (samo 

opracowanie mpzp ma być kolejnym etapem działań) oraz wdrożenie narzędzia internetowego 

do konsultacji dokumentów planistycznych. Zakończenie zadania zaplanowano na połowę 

2022 r. 

Wartość projektu (w odniesieniu do Gminy Łańcut): 343.416,54 zł, wysokość dofinansowania:  

343.416,54 zł ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 

- „Zakup laptopów dla wszystkich szkół podstawowych w Gminie Łańcut” (Program Zdalna 

szkoła) – zakupiono 26 laptopów i przekazano sprzęt do wszystkich szkół podstawowych  

w gminie (laptopy z przeznaczeniem dla nauczycieli) Wartość projektu: 79.994,00 zł (dotacja 

100%) 

-„Zakup laptopów dla wszystkich szkół podstawowych w Gminie Łańcut” (Program Zdalna 

szkoła+) – zakupiono 37 laptopów i przekazano sprzęt do wszystkich szkół podstawowych  

w gminie (laptopy z przeznaczeniem dla uczniów z rodzin wielodzietnych) Wartość projektu: 

124.992,00 zł (dotacja 100%) 

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Rogóżnie” - 

przygotowano i złożono do Ministerstwa Sportu wniosek obejmujący budowę sali 

gimnastycznej, następnie po pozytywnej ocenie wniosku podpisano umowę o dofinansowanie. 

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2021-2023. 

Wartość projektu: 4.633.226,00 zł, wysokość dofinansowania – 2.316.613,00 zł ze środków 

Programu Sportowa Polska 

- „Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie – AKTYWNY SENIOR”- przygotowano 

i złożono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie. Projekt 

stanowi obligatoryjne uzupełnienie części inwestycyjnej dot. rewitalizacji Ośrodka Zdrowia  

w Kosinie szerzej opisanego wyżej przy realizacji LPR. Wniosek jest obecnie na ostatnim 

etapie oceny tj. na etapie negocjacji.  

Wartość projektu: 1.595.338,44 zł, wartość dofinansowania UE – 1.499.618,13 zł ze środków 

RPO WP 2014-2020 

- „CZAS DLA RODZINY - poprawa jakości życia rodzin z terenu Gminy Łańcut” – 

przygotowano i złożono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wniosek  

o dofinansowanie. Projekt stanowi obligatoryjne uzupełnienie części inwestycyjnej dot. 

rewitalizacji basenu w Wysokiej oraz Parku Magrysia w Handzlówce szerzej opisanego wyżej 
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przy realizacji LPR. Wniosek jest obecnie na etapie rozpatrzenia protestu wniesionego przez 

gminę od wyników oceny. 

Wartość projektu: 520.222,50 zł, wartość dofinansowania – 489.009,15 zł ze środków RPO WP 

2014-2020 

Na bieżąco współpracowano z innymi samorządami gminnymi w ramach: 

- Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

- Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łańcucka” 

 

Rozpoczęto współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie w zakresie realizacji Programu „Czyste Powietrze” – od września 2020 

r. (kiedy to zawarto porozumienie regulujące zasady współpracy) przyjęto i przekazano do 

WFOŚiGW w Rzeszowie 3 wnioski mieszkańców gminy o dofinansowanie przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych. Zapewniono pomoc w realizacji i przygotowaniu projektów 

organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Łańcut: 

-„Wszystkie śmieci nasze są” (projekt Stowarzyszenia Seniorów Gminy Łańcut Aktywny 

Senior) – zapewniono pomoc przy przygotowaniu dokumentów niezbędnych do podpisania 

umowy o dofinansowanie projektu obejmującego kampanię edukacyjno-informacyjną  

w zakresie gospodarki odpadami (zapobieganie, segregacja) skierowaną do placówek 

oświatowych, kulturalnych oraz dla mieszkańców Gminy Łańcut. Realizację przesunięto na 

2021 r.; z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, planowane jest kolejne przesunięcie na rok 

2022. 

Wartość projektu: 60.486,05 zł, wysokość dofinansowania: 54.135, 02 zł ze środków PROW 

2014-2020 

-„Prace remontowo-konserwatorskie Pomnika Grunwald oraz kapliczki neogotyckiej  

w miejscowości Handzlówka” (projekt realizowany przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 

Wsi Handzlówka) – zapewniono pomoc przy przygotowaniu dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu obejmującego pełną konserwację pomnika 

Grunwald oraz zabezpieczenie muru ceglanego przy kapliczce. Realizację przesunięto na 

2021r. 

Wartość projektu: 56.691,62 zł Wysokość dofinansowania: 50.739,00 zł ze środków PROW 

2014-2020 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Liczba posiedzeń – 18 
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Kwota wydatkowania na realizację Programu Profilaktyki Uzależnień – 220.945,00 zł, 

wydatkowano – 100.078,29 zł 

Sport 

W 2020 r. realizowano zadania z zakresu rozwoju sportu wśród mieszkańców gminy  na łączną 

kwotę 402.250 zł. 

Zadania realizowały następujące podmioty: 

- Ludowy Klub Sportowy „Arka” Albigowa za kwotę 50.000 zł 

- Ludowy Klub Sportowy „Głuchowianka” Głuchów za kwotę 37.000  zł 

- Handzlowski Klub Sportowy „Grom-Szik” Handzlówka za kwotę 40.000 zł 

- Ludowy Klub Sortowy „Dąb” Kosina za kwotę 50.000 zł 

- Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Kraczkowa za kwotę 53.750 zł 

- Ludowy Klub Sportowy „Szarotka” Rogóżno za kwotę 44.000 zł 

- Ludowy Klub Sportowy „Sawa” Sonina za kwotę 61.500 zł  

- Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Wysoka za kwotę 42.000 zł 

- Uczniowski Klub Sportowy „Soninianka” Sonina za kwotę 2.000 zł 

- Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Gminy Łańcut „Sportur” za kwotę 22.000 zł. 

Udzielono dofinansowania na zakup nagród dla uczestników następujących imprez 

sportowych: Podkarpacka Szachownica, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Łańcut. 

Udzielono dofinansowania na zakup przenośnych bramek dla LKS „Czarni” Kraczkowa.  

Wykonano nawierzchnię z kostki pod trybuny Stadionu w Wysokiej – kwota 12.144,80 zł. 

 

Ochrona przeciwpożarowa  

Na terenie gminy Łańcut działa 10 jednostek Ochotniczych Staży  Pożarnych, w tym 4 jednostki 

włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (OSP Albigowa, OSP Kosina, OSP 

Handzlówka, OSP Kraczkowa).  

Jednostki OSP dysponują  następującym sprzętem do działań ratowniczo-gaśniczych: 

 samochody pożarnicze ciężkie – 1 szt. 

 samochody pożarnicze średnie – 5 szt. 

 samochody pożarnicze lekkie – 12 szt. 

 sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego – 3 kpl.  

 motopompy pływające – 1 szt.  

 motopompy szlamowe - 13 szt.  

 motopompa P05 - 11 szt. 

 motopompa P08 – 3 szt. 
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 piła do cięcia stali i betonu – 2 szt.  

Sprzęt wykorzystany był w 289 interwencjach na terenie gminy oraz powiatu: 

 pożary – 63 wyjazdy  

 miejscowe zagrożenia – 224 wyjazdy  

 alarmy fałszywe – 2 wyjazdy  

 

Udział w działaniach ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej z wyłączeniem 

jednostek organizacyjnych Państwowej Staży Pożarnej.  

 

Jednostki OSP włączone w KSRG 

Siedziba  

jednostki 

Rodzaj prowadzonych działań 

Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem 

Albigowa 21 44 2 67 

Handzlówka 7 26 0 32 

Kosina  8 26 0 33 

Kraczkowa 14 45 0 59 

Jednostki OSP spoza KSRG 

Siedziba  

jednostki 

Rodzaj prowadzonych działań Ogółem 

Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe 

Albigowa Honie 0 1 0 1 

Cierpisz 3 5 0 8 

Głuchów 5 20 0 25 

Rogóżno 0 14 0 14 

Sonina 2 31 0 33 

Wysoka 3 12 0 15 

 

Jednostki OSP Kraczkowa, Rogóżno i Handzlówka otrzymały dotacje z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Jednostka OSP Kraczkowa otrzymała 13.602,02 zł dotacji przy wkładzie ze środków z budżetu 

gminy w kwocie 1.360,22 zł.  

Jednostka OSP Rogożno otrzymała 16.596,22 zł dotacji przy wkładzie ze środków z budżetu 

gminy w kwocie 1.596, 22 zł. 

Jednostka OSP Handzlówka otrzymała 18.667,43 zł dotacji przy wkładzie ze środków  

z budżetu gminy w kwocie 3.000,00 zł. 
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Środki zostały wykorzystane na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków. 

 

Jednostki OSP Kraczkowa i Handzlówka otrzymały dotacje z Funduszu Składkowego 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

Jednostka OSP Kraczkowa otrzymała 18.400,00 zł dotacji przy wkładzie ze środków z budżetu 

gminy w kwocie 2.400,00 zł . 

Jednostka OSP Handzlówka  otrzymała 21.000 zł przy wkładzie ze środków z budżetu gminy 

w kwocie 4.000,00 zł. 

Jednostka OSP Albigowa Honie otrzymała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w kwocie 680,00 zł przy wkładzie ze środków z budżetu gminy w kwocie 

238,00 zł. 

 

Wszystkie jednostki OSP otrzymały również dotacje z budżetu państwa oraz budżetu Gminy 

Łańcut na doposażenie wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków 

 

Siedziba 

jednostki OSP 

Wysokość otrzymanej dotacji z Razem 

budżetu państwa (zł) budżetu Gminy Łańcut (zł) 

Albigowa 4.852,00 2.612,00 7.464,00 

Albigowa Honie 442,00 238,00 680,00 

Cierpisz 845,00 475,00 1.460,00  

przy wkładzie własnym 

OSP 140,00 

Głuchów 1.241,00 670,00 1.911,00 

Handzlówka 5.917,00 3.656,00 9.537,00 

Kosina  4.745,00 2.555,00 8.105,00  

przy wkładzie własnym 

OSP 805,00 

Kraczkowa 40.000,00 31.000,00 71.000,00 

Rogóżno 846,00 454,00 1.300,00 

Sonina 1.124,00 605,00 1.729,00 

Wysoka 1.090,00 588,00 1.678,00 

 

W roku 2020 na terenie Gminy Łańcut w dniu 26 czerwca w miejscowościach  

Albigowa, Wysoka, Handzlówka i Głuchów miała miejsce powódź opadowa. W akcji 
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powodziowej brały udział wszystkie jednostki naszej gminy oraz 29 jednostek z poza naszego 

terenu, w tym: OSP Husów, Białobrzegi, Budy Łańcuckie, Korniaktów Północny, Krzemienica, 

Czarna, Zalesie, Medynia Łańcucka, Rakszawa, Łańcut Przedmieście, Przędzel, Jeżowe, 

Zarzecze, Jarocin Rudnik nad Sanem, Wola Zarczycka, Grodzisko Górne , Biedaczów, 

Kuryłówka, Dąbrowica, Kulno, Ropczyce, Kolbuszowa, Lubaczów, Leżajsk, Nisko, Budy 

Łańcuckie Lewe, Medynia Głogowska, Wola Dalsza, Węgliska oraz JRG Łańcut, Jasło  

i Mielec. 

 

Planowanie przestrzenne 

 

Wydano: 

177 decyzje o warunkach zabudowy  

83 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 

23 decyzje o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy 

32 decyzje o zmianie decyzji 

Wydano 566 zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania. 

Podjęto 6 uchwał w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

- Uchwała Nr XVIII/256/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

produkcyjno- usługowego w miejscowości Głuchów. 

- Uchwała Nr XIX/272/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łańcut 

dla budowy linii elektroenergetycznej 110kV relacji Łańcut - Pruchnik. 

- Uchwała Nr XII/310/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmiany 

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na terenie gminy Łańcut dla budowy linii elektroenergetycznej 110kV relacji 

Łańcut – Pruchnik. 

- Uchwała Nr XXII/308/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. w sprawie 

uchwalenia III zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Łańcut 

- Uchwała Nr XXII/309/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia IV zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut. 
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- Uchwała Nr XXIV/338/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015 terenu 

położonego w Rogóżnie. 

 

Zamówienia publiczne  

W 2020 roku zostało przeprowadzonych 35 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

Gospodarka odpadami 

Ilość deklaracji z selektywnym odbiorem odpadów 6.006 szt. Objęto odbiorem  

i zagospodarowaniem odpadów 18.758 osób. 

Ilość deklaracji z naliczona ulgą za kompostowanie 3.156 szt.  

Ilość deklaracji dot. budynków, na których nie zamieszkują mieszkańcy 211 szt.  

Ilości odebranych odpadów selektywnych: 

 

Rodzaj odpadów Masa odebranych odpadów Mg 

Papier, tektura 14,67 

Opakowania ze szkła 393,21 

Zmieszane odpady opakowaniowe (metal, plastik 865,72 

Odpady biodegradowalne 33,94 

Razem 1 307,54 

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 

Rodzaj odpadów Masa odebranych odpadów Mg 

Opakowania ze szkła 6,910 

Odpady wielkogabarytowe 111,720 

Zużyte opony 8,542 

Papier, tektura 0,630 

Tworzywa sztuczne 1,210 

Gruz budowlany 10,590 

Razem 139,60 

 

Ilości odebranych odpadów zmieszanych – 2 944,30 Mg 

Lekarstwa – 0,137 Mg 
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„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łańcut na lata  

2013-2032”: 

W 2020 r. realizowane było zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Łańcut dofinansowane przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. 

Całkowity koszt zrealizowanego zadania na dzień rozliczenia wyniósł: 66 18/8,34 zł  

w tym koszty kwalifikowane 56 260,08 zł 

Koszty kwalifikowane zostały sfinansowane z następujących źródeł : 

- środki NFOŚiGW - dotacja - 33.094,17 zł 

- środki WFOŚiGW   - dotacja - 23.165,91 zł 

- środki Gminy Łańcut    - 9.928,26 zł 

W związku z realizacją zadania unieszkodliwiono 122,571 Mg odpadów zawierających 

azbest z 60 nieruchomości. 

Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Łańcut : 

Gmina Łańcut posiadała umowę na doraźne wyłapywanie bezdomnych zwierząt z lecznicą 

wskazaną w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Łańcut na rok 2020 - podmiot: CANVET – Lecznica Weterynaryjna 

- Grzegorz Michno, Ambulatorium Weterynaryjne – Ryszard Chudzik, ul. Piłsudskiego 40, 

37-100 Łańcut. 

Gmina Łańcut posiadała umowę na przyjmowanie i zapewnienie opieki bezdomnym 

psom i kotom ze schroniskiem wskazanym w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut na rok 2020 - podmiot: 

Dominik Rachwał – Przychodnia Weterynaryjna „Mustang”, ul. Ks. Zwierza 4, 39-100 

Ropczyce. Gmina Łańcut  zapewniła pomoc weterynaryjną i opiekę dla 111 zwierząt, w tym 

dla 36 kotów, 45 psów i 30 dzikich zwierząt. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt 

przekazano 8 zwierząt, nowych właścicieli znalazło 28 zwierząt. Koszt realizacji zadania 

objętego Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Łańcut za rok 2020 wyniósł 31.292,00 zł. 

Realizacja „Programu opieki nad Zabytkami Gminy Łańcut na lata 2017-2021” w 2020 r. 

Przeprowadzono weryfikację Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie przy następujących obiektach 

zabytkowych należących do Gminy Łańcut: 
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Dawne Przedszkole w Kraczkowej (obecnie żłobek) – roboty budowlane w zakresie 

przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na cele prowadzenia 

żłobka w miejscowości Kraczkowa. Nakłady finansowe ogółem – 809.050,00 zł, w tym: 

647.240,00 zł dotacja z budżetu państwa – Program MALUCH+, 161.810,00 zł -  środki własne 

Gminy Łańcut. 

Rządcówka w Kosinie (obecnie żłobek) – roboty budowlane w formule „Zaprojektuj-Zbuduj”  

w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania w budynku z przeznaczeniem na cele 

prowadzenia żłobka w miejscowości Kosina.  

Nakłady finansowe ogółem 650.000,00 zł, w tym: 452.359,43 zł – dotacja z budżetu państwa –

Program MALUCH+, - 197.640,57 zł – środki unijne 

 

Zasoby nieruchomości gruntowych: 

Wyszczególnienie Powierzchnia 

pod drogami gminnymi publicznymi 49,3687 ha 

pod drogami stanowiącymi własność gminy 147,1845 ha 

lasy  1,9304 ha 

tereny gminne pozostałe  102,0464 ha 

Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy ogółem             300,5300 ha 

 

Powierzchnia gruntów zajętych pod drogi będące w samoistnym posiadaniu gminy –  

83,7664 ha  

W 2020 r. nabytych zostało 33 działki o łącznej powierzchni 0,5120 ha, z tego 8 działek  

o łącznej powierzchni 0,0965 ha zakupiono, natomiast 25 działek o łącznej powierzchni  

0,4155 ha nabyto w formie darowizny. Wszystkie działki zostały przeznaczone pod drogi.  

W wyniku zasiedzenia Gmina Łańcut została właścicielem łącznie 10,7352 ha gruntów, w tym  

7,48 ha w Albigowej, 2,8752 ha w Handzlówce, 0,38 ha w Kosinie. Wszystkie zasiedzenia 

dotyczyły dróg będących do tej pory w samoistnym posiadaniu gminy.   

Sprzedano jedną działkę o powierzchni 0,0198 ha oraz udział 4630/26050 w działce nr 842/3 o 

pow. 0,0084 ha w Rogóżnie w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz trzynaście działek o łącznej pow. 1,2437 ha 

w Głuchowie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wszystkie działki zostały 

sprzedane pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 

Szacunkowa wartość zasobu nieruchomości gminnych o łącznej powierzchni 300,5300 ha 

wynosi 7 882 617,72 zł.  

Nadano numery porządkowe dla 114 nowo wybudowanych budynków. 
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Rowy melioracyjne: 

W 2020 r. spółki wodne nie zwróciły się o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Łańcut. 

Nie poniesiono również innych kosztów na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie 

gminy. 

Działalność gospodarcza: 

Liczba przedsiębiorców działających na terenie gminy Łańcut na dzień 31.12.2020 r. – 910 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ogółem ważnych na dzień 31.12.2020 r. 

– 120, wydanych w 2020 r. – 26. 

Liczba obiektów świadczących usługi hotelarskie w Gminie Łańcut na dzień 31.12.2020 r. – 

17 

Informacja w zakresie oświaty  

Zadania oświatowe w Gminie Łańcut w 2020 roku realizowane były w przedszkolach, szkołach 

podstawowych oraz jednym zespole szkół ponadpodstawowych. Przedszkola są zadaniem 

własnym gmin. W praktyce oznacza to, że wychowankowie tych placówek (poza dziećmi 

sześcioletnimi) nie są objęci subwencją oświatową. Wsparciem w postaci subwencji 

oświatowej objęci są uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych  

i ponadpodstawowych. Subwencja naliczana jest na rok kalendarzowy na podstawie danych ze 

sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września roku 

poprzedniego. Rok budżetowy trwa od stycznia do grudnia; rok szkolny trwa od września do 

sierpnia. 

 

Poniżej przedstawiono podstawowe dane dotyczące gminnej oświaty. 

Metryczka gminy. 

Metryczka gminy Rok 2020 Rok 2021 

Budżet Gminy (wykonanie 2020 i plan 2021) 122 033 465,64 zł 117 342 488 zł 

Otrzymana subwencja oświatowa 22 057 775 zł 22 977 303 zł 

Liczba uczniów (dane z metryczki oświatowej) 2016 2016 

Subwencja w przeliczeniu  na jednego ucznia 10 941,36 11 397,47 

Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 

750,801 i 854 (wykonanie 2020 i plan 2021) 

39 343 802,52 

( 32,24 % budżetu) 

44 631 547 

( 38,04 % budżetu) 

 

Wiersz 5 uwzględnia wszystkie wydatki ponoszone przez Gminę na zadania z zakresu oświaty. 

Poza bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych do większych wydatków należą: 

inwestycje i remonty; dowóz uczniów i wychowanków, w tym niepełnosprawnych  

do przedszkoli i szkół; funkcjonowanie Centrum Oświaty Gminy Łańcut; wydatki związane  



27 
 

z obciążaniem Gminy Łańcut za dzieci zamieszkałe na terenie gminy, które uczęszczają  

do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych samorządów: 

Prezentując sieć szkół i przedszkoli w Gminie Łańcut omówiono poniżej dwa kryteria podziału: 

ze względu na typy szkół oraz na organizacje szkół. Podział ze względu na typy szkół jest 

istotny, bowiem pokazuje ilość uczniów podlegających i spełniających obowiązek 

przedszkolny i szkolny; umożliwia śledzenie liczebności poszczególnych oddziałów  

w szkołach a także pozwala na śledzenie finansowania zadań oświatowych (subwencja 

oświatowa naliczana jest na uczniów począwszy od 1 klasy szkoły podstawowej). Z kolei 

podział ze względu na organizacje szkół umożliwia przede wszystkim porównanie wydatków 

poszczególnych placówek, a także porównanie zatrudnienia bowiem wszyscy pracownicy 

zatrudnieni są w poszczególnych  jednostkach organizacyjnych, którymi są zespoły szkół. 

Prezentowane dane w tabelach 2-6 pochodzą ze sprawozdania SIO wg stanu na dzień  

30 września 2020 r. 

 

Typy szkół - w Gminie Łańcut funkcjonuje 9 publicznych przedszkoli; 9 publicznych szkół 

podstawowych (w każdej miejscowości znajduje się przedszkole i szkoła podstawowa) 

oraz 1 zespół szkół ponadpodstawowych w Wysokiej 

 

Struktura przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Przedszkola 

Dzieci w oddziałach Liczba (ogółem) 

2,5-l. 3-l. 4-l. 5-l. 6-l. uczniów oddz. 

PP Albigowa 6 19 32 10 0 67 3 

PP Cierpisz 0 8 11 4 11 34 2 

PP Głuchów 3 10 11 15 19 58 3 

PP Handzlówka 0 8 13 8 14 43 2 

PP Kosina 0 32 34 41 39 146 6 

PP Kraczkowa 1 31 43 26 19 120 5 

PP Rogóżno 0 7 15 14 15 51 3 

PP Sonina 4 36 25 23 23 111 5 

PP Wysoka 0 32 31 34 27 124 5 

Razem 14 183 215 175 167 754 34 
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Szkoły podstawowe - Struktura szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021. 

Szkoły podst. 

oddz.

"0" 
Uczniów w klasach 

Liczba 

(bez "0") 

 I II III IV V VI VII VIII uczn oddz. 

SP Albigowa 41 45 32 41 45 19 42 40 33 297 15 

SP Cierpisz  9 10 8 0 5 10 10 7 59 7 

SP Głuchów  22 17 15 26 13 21 31 23 168 9 

SP Handzlówka  11 21 15 16 8 18 20 10 119 8 

SP Kosina  32 36 41 33 15 74 41 37 309 17 

SP Kraczkowa 24 37 51 41 42 29 39 45 27 311 16 

SP Rogóżno  13 13 15 17 12 17 13 15 115 8 

SP Sonina  34 35 26 31 13 31 40 24 234 14 

SP Wysoka  26 33 42 28 21 22 39 35 246 12 

Razem 65 229 248 244 238 135 274 279 211 1858 106 

 

Szkoła ponadpodstawowa  - Struktura Zespołu Szkół w Wysokiej w roku szkolnym 2020/2021. 

Technikum 
Uczniów w klasach 

Liczba 

(ogółem) 

I II III IV uczniów 

Żywienia i usług gastronomicznych 

(TŻiUG) 

- pięcioletnie 

- czteroletnie 

 

 

30 

- 

 

 

19 

13 

 

 

- 

14 

 

 

- 

16 

49 

43 

Kelner (TKe) 

- pięcioletnie 

- czteroletnie 

 

- 

- 

 

6 

10 

 

- 

5 

 

- 

_- 

 

6 

15 

Hotelarstwa (TH) 

- pięcioletnie 

- czteroletnie 

 

- 

- 

 

13 

- 

 

- 

10 

 

- 

6 

 

13 

16 

Logistyk (TL) 

- pięcioletnie 

- czteroletnie  

- 

- 

- 

- 

- 

6 

- 

10 

 

0 

16 

Razem  158 
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Organizacja placówek oświatowych.  

Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych, wiele placówek oświatowych połączono  

w zespoły szkół: w Cierpiszu (przedszkole i szkoła podstawowa), w Głuchowie (przedszkole, 

szkoła podstawowa), w Kosinie (przedszkole, szkoła podstawowa), w Rogóżnie (przedszkole, 

szkoła podstawowa), w Handzlówce (przedszkole, szkoła podstawowa), w Wysokiej 

(przedszkole, szkoła podstawowa). Od 1 września 2021 r. będzie funkcjonował Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Albigowej. Pozostałe placówki funkcjonują jako jednostki 

samodzielne.  

 

Struktura organizacyjna placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łańcut w roku 

szkolnym 2020/2021.  

Placówka liczba uczniów oddz. 

PP Albigowa 67 3 

PP Kraczkowa 120 5 

PP Sonina 111 5 

SP Albigowa 338 17 

SP Kraczkowa 335 17 

SP Sonina 234 14 

ZSP Handzlówka 162 10 

ZSP Wysoka 370 17 

ZS Cierpisz 93 9 

ZS Głuchów 226 12 

ZS Kosina 455 23 

ZS Rogóżno 166 11 

ZS Wysoka 158 13 

 2 835 156 

 

Gmina Łańcut jest wciąż jednym z największych pracodawców w regionie. W roku 

2020 w samej oświacie przeciętna miesięczna liczba etatów wynosiła 491,65. Pracownicy 

administracji i obsługi – 164,09 etatów (152,86 w placówkach oświatowych i 11,23 w Centrum 

Oświaty) oraz 327,56 nauczycieli. Wśród nauczycieli największą grupę stanowią nauczyciele 

dyplomowani (56 %) i mianowani (20,70 %). Nauczyciele kontraktowi i stażyści stanowią 

odpowiednio 15,76 % i 7,54 %.  
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Wydatki na oświatę i wychowanie w Gminie Łańcut w roku 2020 wyniosły łącznie  

39 343 802,52 zł – 32,24% ogółu budżetu gminy. Z uwagi na ograniczenia funkcjonowania 

placówek oświatowych wynikające z pandemii COVID-19 planowane wydatki na oświatę 

zostały wykorzystane w 91,5 %. W wyliczeniach wydatków uwzględniono tylko te składniki, 

które dotyczą wszystkich placówek. Do wydatków zaliczono: płace brutto pracowników 

łącznie ze składkami ZUS płaconymi ze środków pracodawcy; zakupy (pomocy 

dydaktycznych, polis ubezpieczeniowych, materiałów biurowych, usług itp.); koszty energii, 

wody, gazu, węgla; bieżące remonty; odpisy na FŚS.  

 W wykazanych wydatkach znajdują się także poza oświatowe zadania, takie jak boiska 

wielofunkcyjne „Orliki” wraz z infrastrukturą; sale gimnastyczne przy szkołach, z których 

korzystają nie tylko uczniowie; ogólnodostępne place zabaw. Zadania te generują wydatki, 

które rozliczane są w kosztach utrzymania placówek oświatowych. 

 Istotne z punktu widzenia oświaty są także wydatki związane z refundacją kosztów 

utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie gminy, a uczęszczających do przedszkoli 

prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Łańcut oraz dotacje na dzieci uczęszczające do 

przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy. Wydatki w tym zakresie przedstawia 

poniższa tabela: 

 

Wykaz zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w 2020 r. 

Samorząd liczba dzieci w przedszkolach Wysokość zwrotu kosztów 

Miasto Rzeszów 8 47.840,11 

Miasto Łańcut 73 608.074,00 

Gmina Gać 1 2.290,68 

Gmina Miejska Przeworsk 1 2.812,89 

Gmina Markowa 6 55.424,44 

Gmina Krasne 3 31.497,50 

Gmina Chmielnik 2 15.850,80 

Gmina Czarna 2 16.179,17 

Gmina Przeworsk 2 9.604,12 

Razem 97 789.573,71 
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Wykaz udzielonej dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie 

naszej gminy w 2020 r. 

Placówka liczba dzieci w przedszkolach 
wysokość udzielonej 

dotacji 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 

„Jaś i Małgosia” – Albigowa 

35 

 
306.202,88 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 

„Jaś i Małgosia” - Kraczkowa 

16 

(2 dzieci niepełnosprawnych) 
141.438,00 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny  

i Centrum Rozwoju „Plaster Miodu”  

w Wysokiej 

2 (dzieci niepełnosprawne) 10.033,24 

Razem  457.674,12 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut w Soninie jest zakładem budżetowym 

utworzonym dnia 1 stycznia 1996 roku na podstawie Uchwały Nr XIX/91/95 Rady Gminy  

z dnia 12.12.1995 roku. Zakład utworzony został w celu zarządzania i prawidłowej eksploatacji 

wodociągów, kanalizacji oraz zaspokajania mieszkańców w sferze zaopatrzenia w wodę oraz 

odprowadzania ścieków na Oczyszczalnię Ścieków w Woli Dalszej. W marcu 2019 roku 

Uchwałą Nr VII/96/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2019 dokonano zmian statutu 

Zakładu i poszerzono jego działalność o prace porządkowo–remontowe na terenie Gminy 

Łańcut polegające w szczególności na porządkowaniu otoczenia, przystanków autobusowych, 

utrzymaniu i konserwacji placów zabaw, koszeniu miejsc gminnych, czyszczeniu i utrzymaniu 

przydrożnych rowów, utrzymaniu przepustów pod drogami, miejscowej naprawie dróg, 

wykonywaniu urządzeń odwadniających drogi. 

Zakładem zarządza kierownik przy pomocy: głównego księgowego, kierownika sieci wod.-

kan., kasjera, monterów–konserwatorów sieci wod.–kan. oraz czterech robotników grupy 

porządkowo–remontowej. Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Zakładzie zatrudnienie wynosiło 

22 osoby, w tym 4 kobiety.   

Zakład zaopatruje w wodę ponad 21 000 mieszkańców Gminy Łańcut, w dziewięciu 

miejscowościach tj. Albigowa, Cierpisz, Głuchów, Handzlówka, Kosina, Kraczkowa, 

Rogóżno, Sonina i Wysoka oraz 5 budynków w sołectwie Malawa Gmina Krasne  

Dane na koniec grudnia 2020 roku: 

- 223,20 km czynnej sieci wodociągowej bez przyłączy – średnio miesięcznie odnotowuje się 

do 3 awarii na sieci wodociągowej,  
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- 174,09 km przyłączy wodociągowych - średnio miesięcznie odnotowuje się do 20 awarii na 

przyłączach wodociągowych,  

- 6123 podłączonych budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej.  

- Sprzedaż wody w 2020 r. wyniosła 686.890,54m3 na kwotę 2.073.065,41zł. 

Zakład utrzymuje w ciągłym ruchu: 

- 5 stacji uzdatniania wody (Albigowa, Głuchów, Handzlówka, Kosina, Kraczkowa) z ciągłym 

monitoringiem pracy urządzeń automatyki na tych stacjach (24h/dobę.). Usuwanie awarii  

i niedomagań pracy automatyki, także po godzinie 15 oraz w godzinach nocnych, w dni wolne 

od pracy i święta - średnio miesięcznie  odnotowuje się do 2 awarii automatyki na SUW.  

W roku 2020 wywieziono osady technologiczne (żelaza i manganu) z płukania filtrów  

z wszystkich Stacji Uzdatniania Wody,   

- 15 studni ujęcia wody (Albigowa, Głuchów, Handzlówka, Kosina, Kraczkowa po 3 studnie ). 

Czyszczenie pomp wymiana pomp - średnio 1 awaria w miesiącu  

- 17 strefowych przepompowni wody:   

- Albigowa  3szt., 

- Cierpisz  1szt., 

- Głuchów  1szt., 

- Handzlówka  7szt., 

- Kraczkowa  2szt.,  

- Rogóżno  1szt.,  

- Wysoka  1szt.,  

-średnio miesięcznie odnotowuje się do 10 wyjazdów do niepoprawnie działających 

przepompowni wody (sterowanie, automatyka, zapowietrzenie instalacji).  

Zakład odbiera ścieki sanitarne od:  6064 budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

poprzez 110,13km przyłączy kanalizacji sanitarnej i transportuje te ścieki na Oczyszczalnię 

ścieków w Woli Dalszej czynną siecią kanalizacji sanitarnej o długości 374,71 km, przy 

pomocy 53 zbiorczych przepompowni ścieków w poszczególnych miejscowościach:  

- Albigowa  6 szt. 

- Cierpisz  4 szt. 

- Głuchów  11 szt. 

- Handzlówka  4 szt. 

- Kosina   15 szt. 

- Kraczkowa  4 szt. 

- Rogóżno  3 szt. 

- Sonina   2 szt. 
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- Wysoka  4 szt. 

Średnio, miesięcznie odnotowuje się od 30 do 50 wyjazdów do zatkanej kanalizacji sanitarnej, 

przelewających się studzienek kanalizacyjnych (także w godzinach nocnych oraz w święta i dni 

wolne od pracy). Codziennie pracownicy dokonują przeglądu technicznego i czyszczenia kilku 

przepompowni ścieków. Nie mniej jednak miesięcznie odnotowuje się 20 do 30 wyjazdów  

do nieprawidłowo działających przepompowni ścieków (zatkane wloty pomp, tłuszcze, 

chusteczki kosmetyczne, przedmioty które nie powinny znaleźć się w sieci kanalizacji, 

czyszczenie pływaków, sond itp.) Źródłami przychodów zakładu są wpłaty za pobór wody  

i zrzut ścieków sanitarnych, rozchodami natomiast są wydatki poniesione na bieżące 

utrzymanie zakładu oraz remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

W 2020 roku Zakład odebrał od mieszkańców gminy 661.925,63 m3 ścieków sanitarnych  

i zrzucił je na oczyszczalnię ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego w Woli Dalszej.  

W roku 2020 Zakład wydał 171 warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej  

i kanalizacji sanitarnej. Dokonano odbioru 88 nowych przyłączy wodociągowych o długości 

3760 mb. i odbioru 97 nowych przyłączy kanalizacyjnych o długości 3310 mb., dokonano 

wymiany 241 wodomierzy oraz zamontowano 387 kolejnych modułów radiowych do zdalnego 

odczytu wodomierzy.  

W celu poprawienia ściągalności należności Zakład wysyła upomnienia do odbiorców usług. 

W 2020 roku wysłano 347 upomnień, a jedynie w przypadkach drastycznych, sprawy 

kierowane są na drogę sądową oraz dokonuje się odcięcia dostawy mediów. Ze względu na 

pandemię Covid 19 w minionym roku nie dokonano odcięć dostawy wody. 

Z ważniejszych remontów przeprowadzonych w roku 2020 należy wyróżnić: 

- czyszczenie innowacyjną metodą ultradźwięków dwóch studni ujęcia wody Kraczkowa S-1A 

i S-3.  

- remont studni ujęcia wody Kraczkowa S-1A i Kraczkowa S-3 rozburzono izolacyjne kopce 

ziemne i zamontowano nowoczesne termoizolacyjne obudowy studzienne wraz  

z wyposażeniem,  

- wyremontowano wejścia (domki) do zbiorników wody uzdatnionej w Głuchowie,  

- odnowiono elewację na budynku Stacji Uzdatniania Wody Głuchów wyremontowano schody 

wejściowe do budynku, wykonano zadaszenie nad schodami oraz dokonano remontu płytki 

odbojowej wokół budynku,  

- wykonano izolację fundamentów, przełożono opaskę odbojową oraz odnowiono elewację 

budynku administracyjno-biurowego baza Sonina, 

- wyremontowano dziewięć studni kanalizacyjnych Ø1600 na czynnym kolektorze 

kanalizacyjnym Ø600 odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej,  
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- dokonano remontu kapitalnego przepompowni ścieków Cierpisz P-1.  

Pracownicy grupy remontowo-porządkowej składającej się z czterech pracowników  

w 2020 roku zgodnie ze Statutem Zakładu utrzymywali ciągły porządek na przystankach 

autobusowych, placach zabaw, siłowniach plenerowych, terenie wokół „Świętego Jeziora  

w Rogóżnie”, miejscach postoju rowerzystów oraz ich otoczenia. Grupa remontowa dokonała 

również takich prac jak: 

- przegląd i remont gminnych placów zabaw wraz z uzupełnieniem braków oraz utrzymaniem  

i pielęgnację zieleni,  

- letnie utrzymanie czystości wraz z odchwaszczaniem na chodnikach przy drogach gminnych 

powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Łańcut, 

- przecinkę oraz zrębkowanie gałęzi przy drogach gminnych i powiatowych na terenie Gminy,  

- montaż znaków drogowych, luster, słupków naprowadzających, tablic informacyjnych, 

- dokonali montażu siatek przeciwśnieżnych przy drogach gminnych we wszystkich 

miejscowościach naszej Gminy. 

To tylko najważniejsze prace, które w 2020 roku wykonali pracownicy Zakładu Gospodarki 

Komunalnej Gminy Łańcut. Wszystkie zadania wykonane w 2020 roku przez grupę 

porządkowo-remontową wraz z doposażeniem Zakładu kosztowały Gminę 303.581,54 

zł/brutto. Ze względu na istniejącą pandemię Covid-19, rok 2020 był rokiem bardzo trudnym 

dla Zakładu i pracowników, utrudniony kontakt z odbiorcami usług, utrudniony dostęp do 

przyłączy wewnątrz budynku, usunięcia awarii, utrudniona możliwość odczytu wodomierzy, 

(przebywanie osób na kwarantannie) praca w maseczkach, stosowanie środków 

dezynfekcyjnych itp. 

 

Realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie 

Środki finansowe poniesione w 2020 r. na wydatki w pomocy społecznej i innych 

obszarach polityki społecznej w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 39 833 

387,10 zł.  

Główne powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej w 2020 roku to: bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych.  

Łącznie bez względu na rodzaj i źródło finansowania z pomocy społecznej w ubiegłym roku 

skorzystało 399 rodziny (982 osoby).  

Zadania pomocy społecznej 
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Zadania zlecone: 

Rodzaj Świadczenia Liczba osób Kwota 

świadczeń 

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

6 36 900 

Wynagrodzenie należne  opiekunowi z tytułu sprawowania 

opieki przyznane przez sąd 

4 23 502, 26 

Zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego 

 

115 350 950,57 

 

Zadania własne 

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej: 

Rodzaj świadczenia Liczba osób Kwota 

świadczeń 

Zasiłek stały 27 141 158,83 

Zasiłek okresowy 70 150 000 

Zasiłek celowy ogółem  w tym: 203 294 820 

Zasiłek celowy przyznany w ramach wieloletniego 

rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2020 

132 282 350 

Zasiłek celowy zdarzenie losowe 21 36 000 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 28 12 524,40 

 

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej 

Rodzaj świadczenia Liczba osób Kwota 

świadczeń 

Posiłek dla dzieci 112 26 073 

Usługi opiekuńcze 7 63 725 

Odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 21 641 852,90 

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 17 33 091 

Pomoc bezdomnym 3 37 200 

Praca socjalna 

Jednym z bardzo istotnych zadań realizowanych w GOPS, na który kładzie się duży nacisk jest 

świadczenie usług w formie pracy socjalnej. Praca socjalna jest to jedna z bardzo ważnych i 
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pracochłonnych form pomocy, polegająca przede wszystkim na dotarciu do świadomości 

klienta, że pracownik socjalny chce i może mu pomóc, pod warunkiem, że on sam zaangażuje 

się w proces zmian. Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób oraz 

rodzin, którym służą w przypadkach nagłych, sytuacji kryzysowych jak i codziennych, 

osobistych problemów.  Na terenie gminy pracę socjalną w 2020 roku wykonywało 12 

pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni udzielili wsparcia w formie porad, pomocy w 

załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w utrzymywaniu kontaktu z otoczeniem. Przekazywali 

także informacje dotyczące instytucji lub organizacji, do których można się zwrócić w celu 

uzyskania oczekiwanej formy pomocy. Motywowali do korzystania z działającego na naszym 

terenie Punktu Prawno – Psychologicznego. Działania te miały na celu stymulowanie 

aktywności własnej klientów. Pracownicy socjalni objęli kontraktami socjalnymi osoby 

korzystające z pomocy społecznej, które miały na celu podniesienie skuteczności działań 

socjalnych. Określały one zobowiązania i uprawnienia w ramach wspólnie podejmowanych 

działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji.  Realizując pracę socjalną 

pracownicy współpracowali z: jednostkami pomocy społecznej, policją, sądem, Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

służbą zdrowia, szkołami, organizacjami pozarządowymi, a także z ZUS i KRUS. Pomocą 

udzieloną w postaci pracy socjalnej objęto ogółem 172 rodziny. Pomoc ta udzielana jest bez 

względu na kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, dot. poradnictwa 

specjalistycznego, prawnego, psychologicznego i pedagogicznego, obejmuje również pomoc w 

załatwieniu spraw urzędowych i bytowych.  

Dnia 26 czerwca 2020 r. Gminę Łańcut dotknęła powódź błyskawiczna, w wyniku której straty 

w gospodarstwach domowych ponieśli mieszkańcy z 4 wsi tj.: Albigowa, Głuchów, 

Handzlówka, Wysoka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał wypłat zasiłków 

celowych z tytułu zdarzenia losowego dla 115 rodzin na łączna kwotę 350 950,57 zł. 

Dodatkowe wsparcie zapewnione zostało z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 

35 000,00 zł dla 20 rodzin. 

 

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poza realizacją świadczeń 

pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

Ośrodek wypłaca zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, 

świadczenia rodzicielskie i świadczenia alimentacyjne. 
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Rodzaj świadczenia 

Wydatki  2020 r. Liczba świadczeń 2020 r. 

razem 
w tym: w ramach 

koordynacji 
razem 

w tym:  w ramach 

koordynacji 

Zasiłki rodzinne 1 944 067 11 016 17 544 96 

Dodatki do zasiłków 

rodzinnych 
1  047 036 4 232 9 152 41 

Zasiłki pielęgnacyjne 1 413 433 16 620 6 551 77 

Świadczenia pielęgnacyjne 2 051 210 63 803 1 148 52 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 107 562 0 178 0 

Zasiłek dla opiekuna 57 860 0 94 0 

Świadczenie rodzicielskie 665 631 0 757 0 

Jednorazowa zapomoga z 

tytułu urodzenia się dziecka 
200 000 X 200 X 

Razem 7  486 799 95 671 35 624 266 

Fundusz alimentacyjny 397 820 x 949 x 

Razem 7 884 619 95 671 36 573 266 

 

Od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów 

odprowadzana jest składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jak również składka na 

ubezpieczenie zdrowotne.  

W 2020 r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe za 87 osób na kwotę 452 342,00 zł, 

składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osób na kwotę 33 920,00 zł.  

Zadaniem wynikającym z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów  jest podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych mieszkających na 

terenie Gminy w celu poprawienia skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.  

W wyniku prowadzonych działań wobec dłużników alimentacyjnych w 2020 r. została 

wyegzekwowana kwota 102 291,35 zł. 

Działania te polegają na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych u dłużnika, odebraniu 

oświadczenia majątkowego, przekazywaniu komornikowi sądowemu informacji mających 

wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, zobowiązaniu dłużnika do zarejestrowania się 

jako bezrobotny, kierowaniu wniosku do starosty o podjęcie działań zmierzających  
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do aktywizacji zawodowej dłużnika oraz skierowanie dłużnika do robót publicznych, 

kierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika, a w przypadku odmowy 

przez dłużnika przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia  

majątkowego, odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy podjęcia prac 

publicznych lub uchylania się od nich, Ośrodek wydaje decyzję o uznaniu dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się, a następnie składa wniosek do prokuratury o ściganie  

za przestępstwo określone w art.209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny. 

Ustawa nakłada również obowiązek umieszczania listy dłużników alimentacyjnych  

w krajowym rejestrze długów. W/w postępowania przeprowadza się w stosunku do wszystkich 

dłużników zamieszkałych na naszym terenie. W 2020 r. w ramach aktywizacji zawodowej 

skierowano do prac społecznie użytecznych 30 osób w tym w pierwszej kolejności 4  dłużników 

alimentacyjnych.  

 

Karta dużej rodziny 

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Ośrodek jest obsługa Ogólnopolskiej Karty Dużej 

Rodziny. Program trwa od 01.06.2014 r. i oferuje ulgi i zniżki dla rodzin, w których wychowuje 

się co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia kontynuujących 

naukę. Od dnia 01.01.2019 r. program został rozszerzony:  mogą z niego korzystać również 

rodzice, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez 

względu na wiek dzieci w chwili składania wniosku. W 2020 roku  do Ośrodka wpłynęło 85 

wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny - zostało wydanych 290 kart w formie tradycyjnej 

i 172 karty w formie elektronicznej. Łącznie od początku funkcjonowania Programu  wydano 

Karty Dużej Rodziny 917 rodzinom. 

 

Świadczenie wychowawcze „500+” 

Ośrodek realizuje również ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci, która do polskiego prawa wprowadziła od 01.04.2016 r. świadczenie wychowawcze, 

nazywane popularnie ,,świadczeniem 500+”. Od 01.07.2019 r. świadczenie wychowawcze 

przyznawane jest na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody.  

W 2020 r. w naszym Ośrodku zostało złożonych 385 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego, z tego 218 wniosków zostało przekazanych drogą elektroniczną – był to 

okres zasiłkowy  w kontynuacji za rok 2019/2021  Ośrodek wydatkował na świadczenia 

wychowawcze kwotę 26 722 652,92 zł. Tą formą pomocy zostało objętych 4743 dzieci i 2694 

rodzin. W 2020 r. łącznie ze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz 

świadczeń z funduszy alimentacyjnego skorzystało 3237 rodzin. 
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Świadczenie „ za życiem ” 

Innym zadaniem wykonywanym przez Ośrodek jest realizacja ustawy z dnia 4 listopada 2016r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”, która m.in. wspiera jednorazową pomocą 

finansową rodziny, w których na świat przyszło dziecko z ciężkim i nieodwracalnym 

upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą zagrażającą jego życiu. Wysokość wsparcia wynosi 

4000,00 zł i w 2020 r. w naszej Gminie z takiej pomocy skorzystało 7 rodzin na kwotę 28 000zł. 

 

Świadczenie „dobry start” 

Kolejnym zadaniem, które Ośrodek realizuje od 01.07.2018 r. jest świadczenie „Dobry Start”, 

czyli jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. 

W 2020 r. w naszym Ośrodku zostało złożonych 2026 wniosków o przyznanie świadczenia 

„Dobry Start”, z tego 1325 wniosków zostało przekazanych drogą elektroniczną. Ośrodek 

wydatkował w 2020 r. na świadczenie „Dobry Start” kwotę 898 650 zł, tą formą pomocy zostało 

objętych 2 996 dzieci. 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym  

Od lipca 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje kolejne zadanie, którym jest 

prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Łańcut. Zadanie to zostało przejęte od Centrum Oświaty Gminy Łańcut. W 2020 r. 

wypłacono  stypendia szkolne dla 56 dzieci  na kwotę 101 016,68 zł, w tym dla 6 dzieci zasiłek 

szkolny na kwotę 3 348,00 zł. Dla dzieci w wieku szkolnym, których gospodarstwa domowe 

zostało poszkodowane w wyniku powodzi Ośrodek wypłacił zasiłki losowe na cele edukacyjne 

dla 77 dzieci, na kwotę 51 000 zł. Przyznanie świadczenia z pomocy społecznej wiąże się  

z koniecznością przeprowadzenia wywiadu rodzinnego środowiskowego w miejscu 

zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Wywiady te sporządzane były nie tylko dla potrzeb 

naszego Ośrodka, ale również na prośbę Ośrodków Pomocy Społecznej z całego kraju,  

w odpowiedzi dla sądów, prokuratury, policji i innych jednostek. W 2020 r. liczba 

przeprowadzonych wywiadów środowiskowych wyniosła 1650. Kompleksowe udzielenie 

pomocy wymaga szeregu czynności administracyjnych począwszy od przyjęcia wniosku, 

każdorazowego sporządzenia wywiadu środowiskowego rodzinnego w miejscu zamieszkania, 

zebranie dokumentów, opracowanie i wydanie decyzji, wysłanie jej za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, sporządzenie list wypłat, wypisywanie przekazów. Prowadzenia 

ewidencji świadczeniobiorców, akt osobowych każdej rodziny korzystającej z pomocy, 
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sporządzanie druków zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ubezpieczenia społecznego  

i zdrowotnego, sporządzanie meldunków i sprawozdań. Wszystkie te czynności wykonują 

pracownicy socjalni i inspektorzy zatrudnieni w Ośrodku. Istnieje obowiązek samodzielnego 

pozyskiwania danych niezbędnych do rozpatrzenia spraw klientów poprzez system Emp@tia 

umożliwiający m.in. pozyskiwanie danych z baz danych zakładu ubezpieczeń społecznych, 

urzędu pracy, ewidencji ludności, urzędu skarbowego. Do obsługi realizowanych zadań 

wykorzystywane są programy komputerowe: POMOST (pomoc społeczna), SEPI (pomoc 

społeczna),  AMAZIS (świadczenia rodzinne), NEMEZIS (fundusz alimentacyjny), IZYDA 

(świadczenia wychowawcze), KDR (karta dużej rodziny) PŁATNIK (ubezpieczenia społeczne), 

MINERWA (program „Dobry start”).  

W zakresie pomocy społecznej wydano 3 623 decyzji  administracyjnych, w zakresie  

świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego świadczenia wychowawczego oraz 

świadczenia „Dobry Start” wydano łącznie 4 390 decyzji administracyjnych i informacji.  

Realizacja programów: 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łańcucie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W myśl tej ustawy wspieranie rodziny 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacja 

pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach 

administracji rządowej. W 2020 r. Gmina poniosła odpłatność za pobyt 7 dzieci w rodzinie 

zastępczej.  Asystent współpracował z 16 rodzinami mającymi trudności w wypełnianiu ról 

rodzinnych, z czego 10 rodzin zostało zobowiązanych do współpracy z asystentem przez sąd 

rodzinny. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie Gminy Łańcut na lata 2017-2020  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie prowadzi zadania wynikające z  Ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zarządzeniem Wójta Gminy Łańcut  

z dnia 21 września 2011 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny Gminy Łańcut, który m.in. 

realizuje działania określone w w/w programie, diagnozuje zjawiska przemocy w rodzinie, 

podejmuje działania w środowiskach zagrożonych przemocą w szczególności poprzez procedurę 

„Niebieskiej Karty”. Do przewodniczącego tut. Zespołu wpłynęło 37 Niebieskich Kart. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 (FEAD) Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie 



41 
 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W organizowaniu tego 

przedsięwzięcia Gminę Łańcut cały czas wspierają samorządowcy, sołtysi i wolontariusze, 

którzy pomagają w załadunku i rozładunku samochodów z żywnością. Pomocy udzielają 

również strażacy OSP. Pracownicy ośrodka pomocy społecznej zajmowali się zarówno 

kwalifikowaniem osób do tego programu, wydawaniem skierowań, jak również dystrybucją 

żywności w poszczególnych sołectwach przy wsparciu niektórych sołtysów i wolontariuszy. 

Programem objęte  zostały  wszystkie sołectwa Gminy Łańcut.  W 2020 r.  wydano żywność dla 

ok. 780 osób w  ilości ok. 36 ton. 

Projekt pn.   Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Łańcucie” – Uchwała nr XL/367/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 23.04.2018 r.  

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.   Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie” dofinansowanego ze środków Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita 

wartość projektu wynosi 276 752,73 zł z czego 84,28 % stanowią środki z Unii Europejskiej,  

a 15,72 % środki z budżetu państwa. Gmina Łańcut nie ponosi żadnych kosztów związanych  

z realizacją w/w projektu. Celem projektu była poprawa skuteczności oraz efektywności pomocy 

społecznej na terenie Gminy Łańcut poprzez wdrożenie nowego modelu organizacyjnego 

polegającego na rozdzieleniu zadań administracyjnych Ośrodka od pracy socjalnej i świadczenia 

usług socjalnych oraz poprzez optymalizację wykorzystania potencjału osób zatrudnionych  

w GOPS w Łańcucie. Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 30.09.2019 r. Grupą docelową 

projektu byli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie. Trwałość w/w 

projektu utrzymuje się do 31.03.2021r. Powyższe programy oraz projekty wpisują się w cele  

i zadania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łańcut na lata 

2014- 2020. Ogłoszony stan epidemii COVID-19 spowodował konieczność wypracowania 

nowych form pomocy i poszukiwania rozwiązań, nie tylko na szczeblu rządowym lecz także 

samorządowym, w tym lokalnym. W związku z tym Gmina Łańcut przystąpiła do realizacji 

Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Celem programu 

jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów z terenu gminy Łańcut w wieku 70 lat i więcej, którzy 

w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. 

poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów  podstawowej potrzeby. Usługa 

wsparcia polega na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym 

artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej.  Od początku ogłoszenia epidemii tut. 

Ośrodek nawiązał współpracę  z Wojskami Obrony Terytorialnej, policją, podmiotami 

prywatnymi (lokalni przedsiębiorcy, właściciele sklepów), organizacjami pozarządowymi, 
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parafiami w celu jak najlepszego zabezpieczenia osób potrzebujących pomocy - w związku  

z koniecznością odbycia izolacji lub kwarantanny.  

W roku 2020 r. Rada Gminy Łańcut podjęła następujące Uchwały: 

UCHWAŁA NR XVIII/258/20 RADY GMINY ŁAŃCUT z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łańcut na lata 2020-2022. 

UCHWAŁA NR XVIII/259/20 RADY GMINY ŁAŃCUT z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań 

własnych gminy obejmujące pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki 

okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu.  

UCHWAŁA NR XXII/311/20 RADY GMINY ŁAŃCUT z dnia 18 września 2020 r.  w sprawie 

utworzenia Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej. 

UCHWAŁA NR XXII/312/20 RADY GMINY ŁAŃCUT  z dnia 18 września 2020 r. w sprawie 

zawarcia porozumienia z Gminą Grodzisko Dolne w przedmiocie realizacji zadania publicznego 

polegającego na świadczeniu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach i Filię w 

Zmysłówce usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy 

Łańcut.  

Podsumowując należy podkreślić, że zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z pomocy 

społecznej. Na pierwszym miejscu pojawiły się gospodarstwa 1 osobowe czyli osoby samotne, 

którym pomoc społeczna jest udzielana. Nadal jednym z najbardziej narastających problemów 

jest konieczność zapewnienia całodobowej opieki osobom, które z różnych przyczyn takiej 

opieki wymagają. Z rozeznania pracowników socjalnych wynika, że w najbliższych latach będzie 

wzrastało zapotrzebowanie na tę formę pomocy. Należy  podkreślić, że praktycznie co rok 

wzrasta odpłatność za domy pomocy społecznej, która ustalana jest na podstawie faktycznych 

kosztów utrzymania i prowadzenia domu. Obecnie pełna miesięczna odpłatność za pobyt  

w domu pomocy społecznej kształtuje się w granicach 3 500 – 4 500 zł. Skierowanie do domu 

pomocy społecznej jest tą formą pomocy, po którą Ośrodek sięga dopiero w ostateczności. 

Zgodnie z art.53 ustawy o pomocy społecznej –osobie, która ze względu na trudną sytuację 

życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu  

w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę 

całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej 

rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy 

– może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym. Zgodnie z obecnym stanem prawnym 

rozwiązaniem tego problemu mogłoby być rozszerzenie oferty pomocy Ośrodka Pomocy 

Społecznej o mieszkania chronione lub centra opiekuńczo-mieszkalne. Uwagę zwrócić należy 

także na sytuację powodzi w gminie Łańcut w 2020 r. i brak mieszkań tymczasowych, które 
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mogłyby być zabezpieczeniem w przyszłości w podobnych przypadkach. Zapewnienie miejsc  

w mieszkaniu chronionym czy tymczasowym jest bowiem zadaniem własnym gminy o 

charakterze obowiązkowym. Mimo, iż w ostatnich latach obserwujemy tendencję spadkową 

jeżeli chodzi o świadczenia z pomocy społecznej to aktualna sytuacja kryzysowa wywołana 

przez COVID-19 ma również negatywny wpływ na sytuację zdrowotną i bytową wielu rodzin. 

Należy przypuszczać, iż zwiększy się liczba osób wymagających wsparcia nie tylko 

materialnego, ale również psychologiczno-terapeutycznego. Aktualnie trudno określić jaki 

będzie koszt tych zadań. 

 

CENTRUM KULTURY GMINY ŁAŃCUT 

Centrum Kultury Gminy Łańcut jest samorządową instytucją kultury. Prowadzi 

działalność edukacyjną i animacyjną dla wszystkich grup wiekowych. W skład centrum 

wchodzi 8 ośrodków kultury, 9 bibliotek publicznych. Mieszkańcy gminy Łańcut wykazują 

bardzo duże przywiązanie do tradycji. Widoczna jest współpraca wielu podmiotów tj. kół 

gospodyń, stowarzyszeń, seniorów. Wszystkie te elementy i społeczności współtworzą  

i współorganizują gminną kulturę. 

Każdego roku biblioteki wzbogacają swoje księgozbiory o nowe tytuły zakupione  

ze środków własnych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Duża część 

księgozbiorów pochodzi z  darowizn. Działania bibliotek to także promocja czytelnictwa, lekcje 

biblioteczne, konkursy, prezentacje czy wystawy. Centrum posiada także własną pracownię 

krawiecką i kostiumernie. Powstają tam oryginalne kostiumy dla zespołów tanecznych i stroje 

ludowe. Tam też odbywa się ich reperacja. To bardzo żmudna i czasochłonna praca. 

Wybrane wydarzenia kulturalne w gminie Łańcut w 2020 roku 

W związku z sytuacją epidemiologiczną działalność Centrum Kultury była mocno 

ograniczona. Z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego ośrodki prowadziły zajęcia, biblioteki 

też kiedy tylko było to możliwe funkcjonowały zgodnie z wytycznymi. Udało się zorganizować 

5 września 2020 r. wojewódzki przegląd zespołów obrzędowych i ludowych „Ritual” 

dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury. Z programu dotacyjnego 

„Niepodległa” zostały przeprowadzone koncerty patriotyczne w szkołach i przedszkolach  

na terenie gminy. W ramach tych środków udało się zorganizować dwa duże koncerty  

w miejscowościach Albigowa i Wysoka.  

Remonty w placówkach Centrum Kultury Gminy Łańcut w 2020 roku 

Malowanie: sali widowiskowej, korytarza, pokoju kierownika, sceny w budynku Ośrodka 

Kultury w Kosinie. 

Malowanie pomieszczeń kuchennych w Ośrodku Kultury w Wysokiej. 
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Doprowadzenie wody bieżącej i wykonanie fragmentu kanalizacji w pomieszczeniach 

kuchennych w Ośrodku Kultury w Kraczkowej. 

Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach pomieszczeń kuchennych w Ośrodku Kultury  

w Kraczkowej. 

Malowanie sali widowiskowej w Ośrodku Kultury w Kraczkowej. 

Rozpoczęcie tapicerowania krzeseł w Ośrodku Kultury w Kraczkowej. 

Ułożenie fragmentu kostki brukowej i zamontowanie uchwytu na rowery obok Ośrodka 

Kultury w Soninie. 

Demontaż paneli podłogowych w pomieszczeniach O.K. w Głuchowie. Naprawa podłoża  

i ułożenie nowych paneli ,montaż listew przypodłogowych. 

Malowanie: sali widowiskowej, pomieszczeń kuchennych, sal na I piętrze oraz pomieszczeń 

WC w Ośrodku Kultury w Głuchowie. 

Ułożenie płytek ceramicznych na schodach (parter do WC) w Ośrodku Kultury w Głuchowie. 

Naprawa uszkodzonego fragmentu elewacji budynku Ośrodka Kultury w Kosinie 

 

biblioteki księgozbiór czytelnicy wypożyczenia  

na zewnątrz 

odwiedziny 

Albigowa 10 231 370 3124 1713 

Cierpisz 6 725 171 3739 1276 

Głuchów 7 785 264 3909 1514 

Handzlówka 8 498 223 50992 1417 

Kosina 8 634 395 6115 2067 

Kraczkowa 9 299 320 6746 2405 

Rogóżno 6 355 89 715 269 

Sonina 6 988 318 4202 1661 

Wysoka 14 253 215 5417 1847 

Razem 78768 2 365 39139 14169 

 

 

 

Tabela przedstawia dane z działalności bibliotek 

Miejscowość Imprezy 

kulturalne 

W tym 

Plenerowe 

Łącznie 

uczestników 

Zespoły 

artystyczne 

Członkowie 

zespołów 
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Albigowa 8 0 1290 7 69 

Cierpisz 5 0 215 2 10 

Głuchów 30 1 1300 6 53 

Handzlówka 6 2 520 4 61 

Kosina 2 1 470 1 27 

Kraczkowa 4 0 465 5 123 

Rogóżno 4 0 240 4 33 

Sonina 36 0 1181 5 100 

Wysoka 26 1 2680 9 194 

Razem 121 5 8361 43 670 

 


