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Opracowanie: Urząd Gminy Łańcut 

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

jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Elektroniczna wersja 

Raportu o stanie gminy Łańcut znajduje się na stronie internetowej www.gminalancut.pl 
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Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Łańcut 

Mam przyjemność przedstawić Państwu Raport o stanie gminy Łańcut za 2021 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 2021 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 posumowaniem pracy Urzędu Gminy i jednostek 

organizacyjnych za 2021 rok. Umożliwia to pozyskanie przez Państwa informacji o naszej 

gminie zebranych w jednym dokumencie. 

 

 Z wyrazami szacunku  

Jakub Czarnota  

 

Wójt Gminy Łańcut 
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Charakterystyka Gminy Łańcut 

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 
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Liczba mieszkańców Gminy Łańcut na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 21 716 

 

 

Miejscowość 

 

Urodzenia 

 

Zgony 

Liczba mieszkańców na dzień 

31.12.2021 r. 

Kobiety Mężczyźni Razem 

Albigowa 31 34 1500 1519 3019 

Cierpisz 8 15 423 431 854 

Głuchów 13 22 921 886 1807 

Handzlówka 11 27 772 739 1511 

Kosina 33 54 1805 1778 3583 

Kraczkowa 32 44 1924 1879 3803 

Rogóżno 11 14 594 619 1213 

Sonina 22 26 1596 1551 3147 

Wysoka 34 26 1419 1360 2779 

Razem 195 262 10 954 10 762 21 716 

 

Sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych w roku 2021 

Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu i powrotu za granicę RP 545 

Decyzje w sprawach meldunkowych 9 

Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL 33 

Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL 1476 

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności 324 

Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz rejestru 

dowodów osobistych 

624 

Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego 1249 

Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 122 

Unieważnienie dowodu osobistego w rejestrze dowodów osobistych 76 
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Jednostki organizacyjne Gminy Łańcut: 

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 Albigowej 

11. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Handzlówce  

12. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej 

13. Szkoła Podstawowa w Kraczkowej  

14. Szkoła Podstawowa w Soninie 

15. Publiczne Przedszkole w Kraczkowej 

16. Publiczne Przedszkole w Soninie 

17. Gminny Żłobek w Kraczkowej 

18. Gminny Żłobek w Kosinie 

19. Ośrodek Opieki Dziennej w Wysokiej 
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Finanse  

Gmina Łańcut na koniec 2021 r. zrealizowała dochody w wysokości 123.208.088,90 zł  

co stanowiło 101,1% planu, w tym: 

- dochody własne 36.922.091,29 zł 

- subwencje budżetowe 39.198.720,00 zł 

- dotacje otrzymane przez gminę 47.087.277,61 zł, w tym dotacje ze środków unijnych – kwota 

4.081.503,14 zł 

Wydatki na koniec 2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 120.216.987,42 zł tj. 90,8%  

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

następująco: 

oświata i wychowanie 46.652.900,01 38,8% 

pomoc społeczna 39.084.515,07 32,5% 

inwestycje, remonty i utrzymanie dróg 8.578.758,96 7,1% 

inwestycje, remonty i utrzymanie budynków komunalnych 

gminy                                                                                 

795.228,71 

 

0,7% 

 

administracja publiczna 7.725.957,77 6,4% 

gospodarka komunalna (gospodarka śmieciowa, 

oświetlenie dróg, budowa sieci wod - kan) 

7.001.308,94 

 

5,8% 

 

kultura 2.876.330,01 2,4% 

sport 5.678.424,95 4,7% 

 

Z ogólnej kwoty wydatków - wydatki inwestycyjne wyniosły 13.954.291,17 tj. 11,6% 

Realizując dochody i wydatki zaplanowane na 2021 r. Gmina Łańcut uzyskała dodatni wynik 

finansowy 2.991.101,48 zł. W wyniku pozostającej na koniec 2020 roku nadwyżki budżetowej 

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

oraz wolne środki w wysokości  9.918.695,25 zł 

Przychody Gminy Łańcut wynosiły w 2021 r. – 8.509.821,77 zł, w tym: 

z tytułu wolnych środków i nadwyżki z 2020 r. – 8.509.821,77 zł 

W 2021 r. Gmina Łańcut nie zaciągała kredytów ani pożyczek.   

Rozchody Gminy Łańcut w 2021 r. wynosiły 1.582.228,00 zł i wynikały ze spłaty zaciągniętych 

w latach wcześniejszych kredytów – kwota 1.549.000,00 zł oraz udzielonej pożyczki 

długoterminowej – kwota 33.228,00 zł. 

Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2021 r. posiadała nieściągnięte należności na kwotę 

3.979.448,17 zł. 
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Zobowiązania gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 3.349.041,16 zł. 

Ponadto na koniec 2021 roku Gmina Łańcut posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu 

zaciągniętych kredytów  na kwotę 6.051.000,00 zł ,w tym: 

 

kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie 

deficytu w 2017 r.  

3.400.000,00 zł 

kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie 

deficytu w 2018 r.  

400.000,00 zł 

kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łańcucie na pokrycie 

deficytu w 2020 r.  

2.251.000,00 zł 

 

Rada Gminy Łańcut 

 

Liczba sesji Rady Gminy 

  

Liczba podjętych uchwał Rady 

Gminy  

 

Liczba uchwał  stanowiących 

akty prawa miejscowego 

 

6 143 32 

 

Komisje Rady Gminy 

 

Nazwa Komisji 
Liczba posiedzeń 

wspólne z planu pracy 

Komisja Rewizyjna 

 

10 

13 

Komisja Finansów  

i Gospodarki Mieniem Gminy 
11 

Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Ekologii 11 

Komisja do Spraw Społecznych 10 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 4 

Razem 10 49 
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Inwestycje 2021 r Kwota (zł) 

Rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Albigowej   3 941 505,00  

Budowa hali sportowej w Rogóżnie 4 947 000,00 

Remont nawierzchni placu zabaw w Rogóżnie 30 000,00  

Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Handzlówce 46 058,48  

Wymiana dachu na budynku szkoły w Głuchowie 107 650,30  

Remont budynku szkoły w Kraczkowej 113 419,73  

Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół w Rogóżnie 14 500,00  

Wykonanie ogrodzenia żłobka  w Kosinie 30 319,50  

Wykonanie altany wraz z utwardzeniem przy Zespole Szkół  

w Cierpiszu 

15 000,00  

Przebudowa kotłowni w szkole podstawowej w Kosinie 287 962,53  

Remont budynku Zespołu Szkół w Kosinie w zakresie stolarki 

drzwiowej 

7 966,40  

Remont budynku Zespołu Szkół w Rogóżnie w zakresie stolarki 

drzwiowej 

8 000,00  

Budowa basenu na Wysokiej 5 115 561,01 

Budowa oświetlenia stadionu Kraczkowa, Sonina, Albigowa 130 829,57  

Przebudowa Parku Magrysia w Handzlówce 234 747,94  

Budowa sceny plenerowej w Kosinie 837 278,79  

Ośrodek Zdrowia (zmiana sposobu użytkowania na Dzienny 

Dom Pobytu Seniora w Kosinie) 

2 378 615,00  

Przebudowa budynku na prowadzenie Gminnego Żłobka  

w Kosinie 

714 540,40  

Przebudowa budynku na prowadzenie Gminnego Żłobka  

w Kraczkowej 

849 050,00  

Przebudowa budynku wielofunkcyjnego na Ośrodek opieki 

dziennej dla seniorów w Wysokiej 

467 964,44  

Budowa sceny plenerowej w Soninie 780 267,21  

Wykonanie podjazdu przy stołówce Zespołu Szkół w Wysokiej 20 846,64  

Dostawa i montaż monitoringu sceny plenerowej w Soninie 21 000,00  

Remont budynku Ośrodka Kultury w Handzlówce 24 061,26  

Remont Budynku Społecznego w Cierpiszu 38 765,91  

Remont budynku orkiestry w Handzlówce 14 068,78  

Remont sanitariatu Ośrodka Zdrowia w Kosinie 14 231,01  

Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109871R Głuchów - 

Pastwiska w miejscowości Głuchów 

6 983 673,91  

Przebudowa drogi wewnętrznej „Koralowa” nr dz. ewid. 272/1  

w miejscowości Cierpisz 

70 942,00 
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Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 3003 i 2004/2  

w miejscowości Albigowa 

210 884 ,62  

Przebudowa drogi wewnętrznej „Do Dudziców” w miejscowości 

Kosina 

86 132,02  

Przebudowa drogi wewnętrznej „Za rzeką” w miejscowości 

Kosina 

124 673,65  

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 3353/3  

w miejscowości Krzemienica 

90 674,58  

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 928/1  

w miejscowości Sonina 

222 864,66  

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 1332, 1244/1, 

1365 w miejscowości Sonina  

85 655,25  

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 1308/1  

w miejscowości Głuchów 

144 913,76  

Przebudowa drogi wewnętrznej „Filia” w miejscowości 

Handzlówka 9 

112 427,74 

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 1112/3, 1110/4, 

1111/1, 1109/2 w miejscowości Wysoka 

55 779,43 

Remont dróg gminnych publicznych oraz wewnętrznych w 

miejscowości Handzlówka, obejmujący: 

remont przepustu w. ciągu .drogi. wewnętrznej. „Skotnik”. 

remont przepustu w ciągu drogi gminnej publicznej  nr 109866R 

„Handzlówka – Husów (Reszówka)”. 

Remont drogi wewnętrznej „Kisałówka”. 

14 198,14  

Remont dróg gminnych publicznych oraz wewnętrznych  

w miejscowości Handzlówka, obejmujący: 

remont drogi wewnętrznej „Okop” polegający na likwidacji 

przełomów. 

remont drogi wewnętrznej „Chyrów” polegający na likwidacji 

przełomów 

14 279,75  

Remont utwardzenia terenu na działce nr ewid. 1717/6 przy 

drodze gminnej publicznej nr 109860R „Albigowa przez wieś 

(obok Domu Kultury, Kościoła)   w miejscowości Albigowa 

51 257,36  

Wykonanie niwelacji terenu na działce nr ewid. 358/7  

w miejscowości Głuchów celem odprowadzenia wód opadowych 

z drogi gminnej publicznej nr 109871R „Głuchów – Pastwiska” 

w miejscowości Głuchów 

58 787,85  

Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowościach: 

Głuchów, Wysoka, obejmujący: 

Remont drogi wewnętrznej na części działki nr ewid. 316/3  

127 417,18  
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w miejscowości Głuchów.    

Remont drogi wewnętrznej na części działki nr ewid. 362/31  

w miejscowości Głuchów 

Prace remontowe rowu przy drodze wewnętrznej „Budy”  

w miejscowości Wysoka. 

Remont dróg wewnętrznych „ Na osiedlu Pastwiska” na działkach 

nr ewid. 358/16, 358/25 w miejscowości Głuchów 

43 145,94  

Remont drogi publicznej nr 109858R „Albigowa – Krzyżyk – 

Handzlówka” polegający na likwidacji przełomów 

280 774,40  

Remont przepustu wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej „Dział”  

w miejscowości Handzlówka 

31 703,25  

Remont przepustu przy drodze gminnej wewnętrznej 

„Kisałówka” w miejscowości Handzlówka 

27 550,00  

Dostawa energooszczędnych opraw oświetlenia drogowego typu 

LED 

144 788,00  

Dostawa i montaż energooszczędnych żarówek, świetlówek oraz 

opraw oświetleniowych typu LED w pięciu placówkach 

szkolnych na terenie Gminy Łańcut. 

513 000,00  

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia 

drogowego w Gminie Łańcut. 

162  913,50  

Budowa oświetlenia drogowego w m. Głuchów „Droga Malawa” 39 348,04  

Budowa oświetlenia drogowego w m. Rogóżno „Droga  

od wiaduktu w kierunku stacji kolejowej” 

29 334,31  

Budowa oświetlenia drogowego w m. Kraczkowa „Działy 

Wschodnie” 

79 700,01  

Budowa oświetlenia drogowego w m. Albigowa „Droga 

Kluzówka” i „Ciemna Ulica” 

34 164,76  

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Sonina  

i Głuchów „Droga Zablesze” 

52 660,42  

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Kosinia „Droga 

Poselska” 

23 442,83  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Albigowa 

„osiedle” – etap 2021r” 

60 000,00  

Dostawa i montaż dziewięciu wiat przystankowych na terenie 

gminy Łańcut /Albigowa – 4 szt., Głuchów – 5szt. 

77 400,00  

Wykonanie remontu nawierzchni na drodze wewnętrznej  

„Od Cmentarza” w miejscowości Handzlówka 

83 399,26  

Remont parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Kraczkowej 71 613,68  

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr ewid. 

1242 w miejscowości Sonina 

115 590,07 
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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.: realizowano projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” 

obejmujący wymianę dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła (tj. kotłów na paliwa 

stałe) zainstalowanych w budynkach mieszkańców gminy na nowe kotły: gazowe oraz na 

biomasę (5 klasa). Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (SROF). W 2021 r. przeprowadzono nabory uzupełniające dla mieszkańców 

chętnych do udziału w projekcie. W sierpniu podpisano umowę z Wykonawcą kotłów 

gazowych („NOVUM” Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej z Krosna). We wrześniu 

rozpoczęły się pierwsze wizje w budynkach, jednak ze względu na nagłą śmierć właściciela 

ww. firmy oraz niepodjęcie przez zarządcę sukcesyjnego dalszej realizacji działań umowa 

wygasła. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe wyłaniając w marcu 2022 r. kolejnego 

wykonawcę zadania (INERGIS S.A. z Częstochowy). Jednak w dniu 20.04.2022 r. ww. firma 

odstąpiła od podpisania umowy, stąd realizacja projektu ponownie została wstrzymana.  

W kwietniu 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą kotłów na biomasę. 

Ze względu na długi czas oczekiwania, wzrost kosztów (w kolejnym postępowaniu 

przetargowym) część mieszkańców zrezygnowała z udziału w projekcie. Na chwilę obecną  

złożonych zostało 167 wniosków mieszkańców, w tym 47 rezygnacji z udziału. Nadal 

uczestniczy w projekcie 120 mieszkańców. 

Wartość: 4.383.119,55 zł (ostateczna kwota zostanie ustalona na podstawie wniosków 

mieszkańców gminy, którzy zakwalifikują się do udziału w projekcie). 

Wysokość dofinansowania: 3.332.386,31 zł ze środków RPO WP 2014-2020 (ostateczna  

kwota jw.). 

W ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-

2022  przyjętego uchwałą Nr XXXIV/291/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 września 2017 r. 

zakończono rzeczową realizację części projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie 

ROF” dotyczącej Gminy Łańcut (liderem  jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego - SROF) obejmującej przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Kosinie 

(utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla Seniora), 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. 

Ze względu na zmiany w zakresach rzeczowych zgłaszane przez poszczególnych partnerów 

projektu (w tym Gminę Łańcut) nie złożono jeszcze wniosku o płatność końcową. Faktury, 

które zostaną ujęte w tym wniosku pozwolą na refundację wydatków w wysokości  
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238.311,73 zł. Wartość zadania: 8.525.122,36 zł Wysokość dofinansowania: 4.419.794,72 zł 

ze środków RPO WP 2014-2020  

GOPS w Łańcucie rozpoczął realizację projektu pn. „Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów  

w Kosinie - AKTYWNY SENIOR” obejmującego prowadzenie 8-godzinnego dziennego domu 

pobytu dla 30 seniorów z terenu Gminy Łańcut. Projekt stanowi obligatoryjne uzupełnienie 

ww. projektu inwestycyjnego w części dot. rewitalizacji Ośrodka Zdrowia  

w Kosinie. Jest niezbędny dla zapewnienia trwałości projektu inwestycyjnego. 

Wartość projektu: 1.556.387,32 zł, Wysokość dofinansowania UE –1.463.004,07 zł ze środków 

RPO WP 2014-2020 

Przygotowano i złożono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wniosek  

o dofinansowanie projektu pn. „CZAS DLA RODZINY - poprawa jakości życia rodzin z terenu 

Gminy Łańcut” skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 

obejmującego prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci oraz działania 

specjalistyczne skierowane do ich rodziców. Projekt stanowi obligatoryjne uzupełnienie części  

projektu inwestycyjnego dot. rewitalizacji basenu w Wysokiej oraz Parku Magrysia  

w Handzlówce opisanego wyżej przy realizacji LPR. Wniosek jest obecnie na etapie negocjacji 

przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wartość projektu: 553.333,98 zł, Wysokość 

dofinansowania – 489.009,15 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. realizowano projekt pn. 

„Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”  opisany wyżej przy realizacji PGN ROF, 

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

opisanego wyżej przy realizacji LPR, rozpoczęto realizację projektu pn. Dom Dziennego 

Pobytu dla Seniorów w Kosinie – AKTYWNY SENIOR” szerzej opisanego wyżej przy realizacji 

LPR opracowano i złożono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wniosek  

o dofinansowanie projektu pn. „CZAS DLA RODZINY - poprawa jakości życia rodzin z terenu 

Gminy Łańcut” opisanego wyżej przy realizacji LPR. 

W ramach przygotowań do nowego okresu programowania uczestniczono w opracowaniu 

Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030, zgodnie z uchwałą  

w sprawie przystąpienia do opracowywania Strategii Nr XXIX/465/21 Rady Gminy Łańcut  

z dnia 28 września 2021 r. 

Zgłoszono następujące projekty:  

- Przebudowa istniejących obiektów przeznaczonych pod działalność kulturalną w Gminie 

Łańcut (ośrodki kultury w Albigowej, Głuchowie i Handzlówce). 
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- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Łańcut (modernizacja przejść 

dla pieszych oraz rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie całej gminy Łańcut). 

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Łańcut (instalacja monitoringu 

oraz oświetlenia przestrzeni publicznych na terenie całej gminy Łańcut).  

- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gminie Łańcut (zalew w Głuchowie, Święte 

Jezioro w Rogóżnie, basen otwarty w Wysokiej, ścieżka przyrodnicza w Cierpiszu, wieża 

widokowa w Handzlówce). 

- Poprawa infrastruktury sportowej stadionów w Gminie Łańcut (budowa zaplecza sportowego 

na stadionach w Albigowej i Głuchowie oraz trybun sportowych na stadionie w Soninie). 

Ponadto, przygotowano i realizowano poniższe projekty: 

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

obejmuje 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. Realizowano część projektową zadania (realizacja w formule projektuj –

buduj). Sporządzanie dokumentacji do wydania decyzji ZRID zakończono w kwietniu 2022 r. 

Roboty budowlane zaplanowane są do listopada 2023 r. Wartość zadania: 6.048.803,34 zł 

Wysokość dofinansowania: 4.234.162,00 zł ze środków  Funduszu Dróg Samorządowych 

 

Przebudowa drogi gminnej „Na nowym osiedlu” w miejscowości Albigowa – zadanie obejmuje 

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

chodnika na całej długości, przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 877 Naklik – 

Leżajsk - Szklary. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 10.05.2021 r. Całą kwotę 

dofinansowania otrzymano w ubiegłym roku. Wartość zadania: 2.135.906,51 zł Wysokość 

dofinansowania: 1.281.543,00 zł ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

 

Rozbudowa dróg gminnych publicznych: Nr 109882R „Od przystanku PKP do stacji 

uzdatniania wody” w km 0+000 – 1+512,60,  Nr 109885R „Od drogi krajowej Nr 94 do Granic” 

w km 0+554 – 2+800 oraz Nr 109884R Kosina - Rogóżno „Puchałówka” w km 0+000 – 2+440 

w miejscowościach Głuchów, Kosina i Rogóżno - 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. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 18.03.2022 r. 

Wartość: 16.340.652,21 zł Wysokość dofinansowania: 8.170.326,00 zł ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg. Na ten sam zakres w marcu 2022 r. złożono wniosek do drugiej edycji 
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Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z wnioskowaną kwotą 

dotacji 5 mln zł. 

Przebudowa dróg łączących Gminę Łańcut z powiatem rzeszowskim (obejmuje drogi 

„Kraczkowa przez wieś” oraz „Kraczkowa Działy Zachodnie”) – wartość 9.000.000,00 zł – 

wniosek został zaakceptowany, otrzymaliśmy wstępną promesę na kwotę 8.550.000,00 zł,  

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

Na podstawie częściowego rozliczenia poniesionych kosztów otrzymano kwotę 

dofinansowania w wysokości 700.000,00 zł. Zakończenie zaplanowane na czerwiec 2023 r. 

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

Programu Sportowa Polska (FRKF) 

Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sonina poprzez budowę obiektów 

służących organizacji imprez plenerowych wraz z zagospodarowaniem terenu – zakończono 

i rozliczono całość projektu obejmującego budowę drewnianej sceny plenerowej, budynku 

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

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

2014-2020 

„Poznajemy lokalne dziedzictwo poprzez wydanie publikacji oraz organizację wydarzeń 

promujących obszar LGD Ziemia Łańcucka” – zrealizowano i rozliczono całość 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.  

Wartość zadania: 96.700,00 zł Wysokość dofinansowania: 41.700,00 zł ze środków PROW 

2014-2020 

„Ośrodek Opieki Dziennej – Pogodny Senior” – końcem września 2021 r. otworzono ośrodek 

opieki dziennej w Wysokiej obejmujący opieką 30 osób starszych (ze środków projektu 

pokrywane są koszty funkcjonowania ośrodka – wynagrodzenie personelu, wyżywienie, 

transport, dodatkowe zajęcia, wycieczki, koszty utrzymania obiektu).  

Wartość projektu: 1.810.030,57 zł Wysokość dofinansowania: 1.711.682,77 zł ze środków 

RPO WP 2014-2020 

LOKALNY ANIMATOR SPORTU – przygotowano i złożono wnioski do Instytutu Sportu 

Państwowy Instytut Badawczy o dofinansowanie kosztów zatrudnienia (w okresie od marca  

do listopada) animatorów pracujących na boiskach ORLIK w Kosinie i Wysokiej. 

Dofinansowanie otrzymał ORLIK w Wysokiej. 

Wysokość dofinansowania: 10.800,00 zł ze środków programu Lokalny Animator Sportu 
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„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie 

Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – Liderem projektu jest 

Województwo Podkarpackie, partnerami Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego oraz wszystkie gminy tworzące ROF. Kontynuowano realizację działań 

projektowych - zrealizowano studia podyplomowe z planowania przestrzennego dla 1 osoby, 

zakupiono sprzęt komputerowy, ploter i drukarkę na stanowisko ds. planowania 

przestrzennego, rozpoczęto opracowanie Strategii będącej podstawą identyfikacji obszarów  

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin ROF. Zakończenie zadania 

zaplanowano na 31.10.2023 r. Wartość projektu (dla Gminy Łańcut): 404.802,18 zł Wysokość 

dofinansowania: 404.802,18 zł ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(POWER) 

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty 

PPGR” – złożono wniosek obejmujący zakup 28 sztuk sprzętu komputerowego dla dzieci  

z rodzin popegeerowskich (5 komputerów stacjonarnych oraz 23 laptopy) Kwota na jedno 

dziecko wynosi 2.500,00 zł. W 2022 r. podpisana została umowa dotacji. Wartość projektu:  

70.000,00 zł (dotacja 100%). 

 „Poprawa stanu technicznego budynku Ośrodka Kultury w miejscowości Handzlówka poprzez 

remont pomieszczeń” - zrealizowano i rozliczono całość zadania obejmującego wykonanie 

nowych toalet w dotychczasowej sołtysówce oraz remont korytarza i klatki schodowej. 

Wartość zadania: 32.951,00 zł, Wysokość dofinansowania: 12.000,00 zł z budżetu 

Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 

2021-2025 

„Zakup wyposażenia do sali budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kraczkowa  

do przeprowadzenia inicjatywy Uniwersytetu Samorządności” – zrealizowano i rozliczono 

całość zadania obejmującego zakup wyposażenia (krzesła, stoły, projektor z ekranem, gimbal, 

kolumna aktywna, ekspres do kawy, warnik). Wartość zadania: 30.863,25 zł Wartość 

dofinansowania: 15.000,00 zł z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach 

Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. 

Na bieżąco współpracowano z innymi samorządami gminnymi w ramach Stowarzyszenia 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łańcucka”  

W ciągu całego 2021 r. kontynuowano współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w zakresie realizacji Programu „Czyste 

Powietrze”. W godzinach pracy Urzędu Gminy Łańcut udzielano wyjaśnień mieszkańcom 

zainteresowanym udziałem w Programie m.in. na temat zakresu jaki może zostać 

dofinansowany, poziomu dotacji, dokumentów niezbędnych do rozliczenia, czasu realizacji 
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przedsięwzięcia. Ponadto, udzielono pomocy w wypełnieniu, przyjęto i przekazano  

do WFOŚiGW w Rzeszowie 67 wniosków mieszkańców gminy o dofinansowanie 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz udzielono pomocy w sporządzeniu 37 wniosków 

o płatność w tym 3 wniosków z wersji programu, dla której Gmina Łańcut nie miała 

podpisanego porozumienia). W przypadku takiej potrzeby udzielano również pomocy na etapie 

oceny ww. wniosków. Przeprowadzono 3 spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy dot. 

możliwości pozyskania dotacji. 

Zapewniono pomoc w realizacji i przygotowaniu projektów organizacjom pozarządowym 

działającym na terenie Gminy Łańcut: 

Rozpoczęto prace nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030. 

Strategia jest niezbędna dla pozyskiwania środków zewnętrznych.  

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Liczba posiedzeń – 11 

Stan środków na realizację Programu Profilaktyki Uzależnień – 327.679,00 zł,  

wydatkowano – 215.334,52 zł 

Sport 

W 2021 r. zadania z zakresu rozwoju sportu realizowały następujące podmioty: 

Nazwa Klubu kwota dotacji (zł) 

Ludowy Klub Sportowy „Arka” w Albigowej   50.900  

Ludowy Klub Sportowy „Głuchowianka” Głuchów 40.687  

Handzlowski Klub Sportowy „GROM SZIK” w Handzlówce 48.400  

Ludowy Klub Sortowy „Dąb”  w Kosinie 50.250  

Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Kraczkowa 55.050  

Ludowy Klub Sportowy „Szarotka” w Rogóżnie 47.450  

Ludowy Klub Sportowy „Sawa” w Soninie 71.300  

Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” w Wysokiej 41.500  

Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Gminy Łańcut 

„SPORTUR” 

24.500  

 

Zorganizowany został Turniej o Puchar Wójta Gminy Łańcut w piłce nożnej. 

Sfinansowano zabiegi aeracji stadionów: 
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- LKS „Dąb” w Kosinie za kwotę 4.230 zł 

- HKS „GROM SZIK” w Handzlówce za kwotę 4.162,35 zł 

- LKS „ORZEŁ” w Wysokiej za kwotę 2.000 zł 

Zakupiono i przekazano w użyczenie traktory do koszenia murawy dla LKS „Szarotka”  

w Rogóżnie, LKS „Czarni” Kraczkowa, LKS „Sawa” w Soninie. 

 

Organizacje pozarządowe 

W wyniku przeprowadzonych w 2021 r. konkursów ofert: 

Stowarzyszenie Nasza Gmina Łańcut otrzymało dotację w kwocie 2.527,40 zł na wsparcie 

realizacji zadania publicznego „Uczeń w formie – zdrowie w normie” - zajęcia sportowe  

z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w Gminie Łańcut. 

Stowarzyszenie Seniorów Gminy Łańcut „Aktywny Senior” otrzymało dotację w wysokości 

2.845,10 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Kampania edukacyjno – 

informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ich właściwej segregacji 

„Wszystkie śmieci nasze są”. 

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno–Wychowawczy Caritas w Wysokiej otrzymał dotację  

w kwocie 25.000 zł w związku z powierzeniem realizacji zadania publicznego pn. Dowóz 

dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Łańcut do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-

Wychowawczego Caritas w Wysokiej. 

 

Żłobki 

W 2021 r. powstały dwa żłobki gminne: 

1. Gminny Żłobek w Kraczkowej, do którego według stanu na koniec 2021 r. uczęszczało 20 

dzieci. 

2. Gminny Żłobek w Kosinie, do którego według stanu na koniec 2021 r. uczęszczało 14 dzieci. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Na terenie Gminy Łańcut działa 10 jednostek Ochotniczych Staży Pożarnych, w tym cztery 

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

Kosina, OSP Handzlówka, OSP Kraczkowa). Jednostki OSP wyposażone są w sprzęt  

do działań ratowniczo-gaśniczych, w tym: 

samochody pożarnicze ciężkie – 1 szt. 

samochody pożarnicze średnie – 5 szt. 

samochody pożarnicze lekkie – 12 szt. 

sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego – 3 kpl.  
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motopompy – 14 szt.  

pompy szlamowe - 15 szt.  

pompy pozostałe – 7 szt. 

piły motorowe – 22 szt. 

piła do cięcia stali i betonu – 5 szt.  

agregaty prądotwórcze – 13 szt. 

pozostałe (podkaszarki, wentylatory, opryskiwacze, oddymiacze i inne) – 9 szt. 

Jednostki OSP uczestniczyły w 246 interwencjach na terenie gminy oraz powiatu, w tym 

w 72 pożarach i 174 miejscowych zagrożeniach.  

 

Udział w działaniach ratowniczych jednostek OSP z terenu Gminy Łańcut : 

 

Jednostki OSP włączone w KSRG 

 

Siedziba 

jednostki 

Rodzaj prowadzonych działań 

Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy fałszywe Ogółem 

Albigowa 20 41 1 62 

Handzlówka 6 7 0 13 

Kosina 15 34 0 49 

Kraczkowa 6 29 0 35 

Jednostki OSP spoza KSRG 

Siedziba 

jednostki 

Rodzaj prowadzonych działań  

Ogółem 

Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy fałszywe 

Albigowa - 

Honie 

0 2 0 2 

Cierpisz 2 4 0 6 

Głuchów 6 17 0 23 

Rogóżno 5 4 0 9 

Sonina 5 25 0 30 

Wysoka 7 11 0 18 
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Jednostki OSP otrzymały w 2021 r. dotacje z budżetu państwa: Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz z budżetu Gminy Łańcut z przeznaczeniem na: samochód pożarniczy, sprzęt  

i wyposażenie pożarnicze, wyposażenie osobiste i ochronnego strażaków. 

 

Jednostka 

OSP 

Dotacja 

gmina 

Łańcut 

(zł) 

 

Środki 

zewnętrzne 

(zł) 

Dotacje 

razem 

(zł) 

Zakupiono 

Albigowa 

 

 
5 000 

 

5 000 Sprzęt - agregat oddymiający 

Albigowa-

Honie 

193 782 975 Wyposażenie osobiste  

i ochronne - pasy, szelki ratownicze, 

podpinki 

Cierpisz 530 1570 2 100 Sprzęt – zestaw oświetleniowy i 

reflektor 

Głuchów 1 212 2 060 3 272 Ubranie specjalne 

Handzlówka 320 000 515 000 835 000 Zakup średniego samochodu 

pożarniczego z wyposażeniem 

Kosina  

 

5 000 5 000 Sprzęt uzbrojenia  

i techniki specjalnej 

8 912 10 000 18 912 5 kompletów ubrań specjalnych 

8 979 
 

8 979 Zakup węży do agregatów 

ratownictwa drogowego LUCAS 

Kraczkowa 1 000 5 000 6 000 Wyposażenie - system selektywnego 

alarmowania 

Rogóżno 630 1 630 2 260 Wyposażenie osobiste  

i ochronne - obuwie, rękawice 

Sonina 584 1916 2 500 Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej 

– noszaki, przedłużacz, kilof, 

reflektory, sprzęt do oznakowania 

terenu akcji 

6 200 10 000 16 200 4 komplety ubrań specjalnych 

Wysoka 590 1 710 2 300 Wyposażenie osobiste i ochronne – 

kominiarki i rękawice 

5 617 9 600 15 217 Wyposażenie wozu strażackiego 

Razem 354 447 569 268 923 715 
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Planowanie przestrzenne 

 

Wydano: 

- 158 decyzji o warunkach zabudowy,  

- 65 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- 25 decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy, 

- 34 decyzje o zmianie decyzji, 

- 685 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania.  

Podjęto 4 uchwały w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego: 

- Uchwała Nr XXVI/385/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut. 

- Uchwała Nr XXVI/386/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie. 

- Uchwała Nr XXX/481/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut pod 

poszerzenie cmentarza w miejscowości Rogóżno. 

- Uchwała Nr XXX/482/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie 

uchwalenia IV zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Łańcut. 

 

Zamówienia publiczne  

W 2021 roku zostało przeprowadzonych 31 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Gospodarka odpadami 

Ilość złożonych deklaracji na odbiór odpadów – 5 631 szt. Odbiorem i zagospodarowaniem 

odpadów objęto 18 706 osób. 

Ilość deklaracji z naliczoną ulgą za kompostowanie 13 793 szt.  

Ilość deklaracji dot. budynków, na których nie zamieszkują mieszkańcy 73 szt.  

 

 

 

 



 

21 

 

Ilości odebranych odpadów selektywnych: 

Rodzaj odpadów Masa odebranych odpadów (Mg) 

Papier, tektura 15,90 

Opakowania ze szkła 412,15 

Zmieszane odpady opakowaniowe (metal, plastik 559,53 

Odpady biodegradowalne 228,82 

Razem 1 216,40 

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 

Rodzaj odpadów Masa odebranych odpadów (Mg) 

Opakowania ze szkła 3,91 

Opakowania z metali 1,28 

Odpady wielkogabarytowe 57,27 

Zużyte opony 4,29 

Papier, tektura 1,31 

Tworzywa sztuczne 12,84 

Zmieszane odpady z betonu 40,34 

Tekstylia 2,85 

Oleje i tłuszcze jadalne 0,88 

Farby 3,62 

Leki 0,35 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 5,387 

Razem 134,327 

 

Ilości odebranych odpadów zmieszanych – 2.696,40 Mg 

Decyzje środowiskowe: 

Wydane zostały decyzje środowiskowe dla następujących inwestycji: 

„Budowa drogi gminnej publicznej klasy „D” - dojazdowej Albigowa - Granice wraz z budową  

i przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Albigowa”, 

„Budowa drogi gminnej publicznej klasy D „Rogóżno - Gać” w miejscowości Rogóżno  

i Kosina,  

„Rozbudowa drogi gminnej publicznej „Puchałówka (Kosina – Rogóżno)” w miejscowościach 

Kosina i Rogóżno na terenie Gminy Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury 

technicznej”  
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„Budowa drogi gminnej publicznej klasy D „Kosina – Markowa” w miejscowości Kosina  

i Markowa, 

„Wprowadzenie na rynek nowej oferty BIOinnowacyjnych produktów w oparciu o wyniki 

przeprowadzonych prac B+R”, 

Zmiana decyzji środowiskowej wydanej przez Wójta Gminy Łańcut dla przedsięwzięcia  

pn. „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109852R Kraczkowa przez wieś oraz drogi 

gminnej publicznej nr 109851R Kraczkowa Działy Zachodnie. 

 

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 2021 - 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 2021 - podmiot: Dominik 

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

Gmina Łańcut  zapewniła pomoc weterynaryjną i opiekę dla 124 zwierząt, w tym dla 

51 kotów, 44 psów, 3 koni i 26 dzikich zwierząt. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt 

przekazano 16 zwierząt, odnaleziono 21 właścicieli zabłąkanych zwierząt, nowych właścicieli 

znalazło 28 zwierząt. Koszt realizacji zadania objętego Programem opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut za 2021r. 

wyniósł 40.948 zł. 

Realizacja „Programu opieki nad Zabytkami Gminy Łańcut na lata 2017-2021”  

Przeprowadzono weryfikację Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie przy następujących obiektach 

zabytkowych należących do Gminy Łańcut: 

- Szkoła Podstawowa w Albigowej (dawniej Szkoła Ludowa) – roboty budowlane w zakresie 

rozbudowy budynku. Nakłady finansowe ogółem – 100 000 zł (środki własne Gminy Łańcut), 

- Szkoła Podstawowa w Kosinie – przebudowa kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe 

wraz z instalacjami c.o. Nakłady finansowe ogółem – 302 912,53 (środki własne Gminy 

Łańcut).   
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Zasoby nieruchomości gruntowych: 

Wyszczególnienie Powierzchnia (ha) 

pod drogami gminnymi publicznymi 51,9393 

pod drogami stanowiącymi własność gminy 152,8448 

lasy 2,0511 

tereny gminne pozostałe 93,2312 

Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy ogółem 300,0664 

 

Powierzchnia gruntów zajętych pod drogi będące w samoistnym posiadaniu gminy –  

83,5163 ha. W 2021 r. nabytych zostało 42 działki o łącznej powierzchni 2,2249 ha, z tego  

5 działek o łącznej powierzchni 0,2767 ha zakupiono, 28 działek o łącznej powierzchni 0,6608 

ha nabyto w formie darowizny, natomiast 9 działek o łącznej powierzchni 1,2874 ha nabyto  

w drodze zamiany. Nabyte działki zostały przeznaczone pod drogi lub pod ich poszerzenia czy 

odwodnienie. Ponadto w formie darowizny nabyto działki drogowe od Gminy Krasne (Malawa 

– dwie działki o łącznej powierzchni 0,27 ha), od Gminy Czarna (Krzemienica – działka  

o powierzchni 0,0629 ha) oraz od Gminy Chmielnik (Zabratówka – działka o powierzchni 

0,4561 ha). Aportem na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Soninie przekazano 3,6363 ha gruntu.  

W wyniku komunalizacji Gmina Łańcut została właścicielem łącznie 2,8620 ha gruntów,  

w tym  0,1547 ha w Handzlówce; 1,6058 ha w Wysokiej; 1,0115 ha w Soninie; 0,03 ha  

w Rogóżnie; 0,06 ha w Albigowej. Komunalizacja dotyczyła działek drogowych (Albigowa  

i Rogóżno), w pozostałych przypadkach dotyczyła działek rolnych. Sprzedano pięć działek  

o łącznej pow. 0,4730 ha w Głuchowie w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Wszystkie działki zostały sprzedane pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W formie 

przetargu ustnego organicznego sprzedano działkę w Soninie o pow. 0,0449 ha oraz w Kosinie 

o pow. 0,08 ha. Powyższe działki nie miały dostępu do drogi. Ponadto w formie darowizny 

przekazano Gminie Czarna działkę drogową o pow. 0,09 ha celem realizacji zadań własnych 

gminy. Szacunkowa wartość zasobu nieruchomości gminnych o łącznej powierzchni 300,0664 

ha wynosi 8 018 063,74 zł. Nadano numery porządkowe dla 119 nowo wybudowanych 

budynków. 

 

Działalność gospodarcza: 

Liczba przedsiębiorców  działających na terenie Gminy Łańcut : 

- na dzień 31.12.2021 r. – 1 667 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 
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- ogółem ważnych na dzień 31.12.2021 r. – 116, 

- wydanych w 2021 r. – 23. 

Liczba obiektów świadczących usługi hotelarskie w Gminie na dzień 31.12.2021 r. – 14 

 

Informacja w zakresie oświaty  

Zadania oświatowe w Gminie Łańcut w 2021 roku realizowane były w 9 przedszkolach,  

9 szkołach podstawowych oraz jednym zespole szkół ponadpodstawowych. Przedszkola 

stanowią zadanie własne gmin. 

 Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa zasada ustalania czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego tylko dla dzieci do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Łańcut publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. 

Wyłączenie dzieci 6-letnich z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego związane jest  

z objęciem ich od stycznia 2017 roku subwencją oświatową. Wysokość opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego poza 5 godzinnym bezpłatnym czasem pobytu dziecka  

w przedszkolu, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. 

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.  

 

Finansowanie oświaty 2021 r. (zł) 2022 r. (zł) 

Budżet Gminy (wykonanie 2021 i plan 2022) 120.216.987 112.152.990  

Otrzymana subwencja oświatowa 22.977.303  24.441.208  

Liczba uczniów (dane z metryczki oświatowej) 2016 2019 

Subwencja w przeliczeniu  na jednego ucznia 11.397 12.105 

Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 

750,801 i 854 (wykonanie 2021 i plan 2022) 

45.098.772 

(37,51 % budżetu) 

44.775.977  

(39,92 % budżetu) 

 

Wiersz 5 uwzględnia wszystkie wydatki ponoszone przez Gminę na zdania 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  
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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).  

 

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 

 

Przedszkola Struktura przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Przedszkola 

Dzieci w oddziałach (lata) 
Liczba 

(ogółem) 

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

PP Albigowa 0 22 

 

19 

 

31 

 

0 

 

72 3 

PP Cierpisz 0 9 

 

10 

 

13 

 

0 

 

32 2 

PP Głuchów 1 17 

 

11 

 

14 

 

14 

 

57 3 

PP Handzlówka 2 5 

 

10 

 

12 

 

11 

 

40 2 

PP Kosina 0 27 

 

42 

 

37 

 

42 

 

148 6 

PP Kraczkowa 0 30 

 

36 

 

38 

 

23 

 

127 5 

PP Rogóżno 0 8 

 

9 

 

15 

 

13 

 

45 2 

PP Sonina 6 40 

 

40 

 

28 

 

26 

 

140 6 

PP Wysoka 3 19 

 

36 

 

31 

 

35 

 

124 5 

Razem 12 177 213 219 164 785 34 
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Szkoły podstawowe - Struktura szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 

Szkoły podst. 

 oddz. 

"0" 
Uczniów w klasach 

Liczba 

(bez "0") 

 I II III IV V VI VII VIII uczn. oddz. 

SP Albigowa 35 29 44 32 42 44 19 43 40 293 15 

SP Cierpisz  17 9 10 8 0 6 9 10 69 7 

SP Głuchów  18 22 17 15 27 12 21 31 163 9 

SP Handzlówka  13 11 23 14 17 8 18 20 124 8 

SP Kosina  38 32 38 41 33 17 72 41 312 17 

SP Kraczkowa 18 39 37 50 41 42 29 39 45 322 16 

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

SP Sonina  25 36 36 25 31 13 31 40 237 13 

SP Wysoka  29 26 34 40 28 21 22 38 238 12 

Razem 53 223 230 253 241 239 137 272 278 1873 105 

 

Szkoła ponadpodstawowa - Struktura Zespołu Szkół w Wysokiej w roku szkolnym 2021/2022 

Technikum Liczba uczniów w klasach Liczba 

(ogółem) 

uczniów 

I II III IV 

Żywienia i usług gastronomicznych 

(TŻiUG) 

 

- pięcioletnie 26 28 17 0 71 

- czteroletnie 0 0 14 13 27 

Kelner (TKe)   

- pięcioletnie 0 0 7 0 7 

- czteroletnie 0 0 7 5 12 

Hotelarstwa (TH)  

- pięcioletnie 0 0 13 0 13 

- czteroletnie 0 0 0 10 10 

Logistyk (TL)  

- pięcioletnie 0 0 0 0 0 

- czteroletnie 0 0 0 6 6 

Razem 146 
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Organizacja placówek oświatowych.  

Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych, większość placówek oświatowych 

funkcjonuje jako 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). Ponadto w 2021 roku powstał Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Albigowej, w którego skład weszły szkoła podstawowa i przedszkole. 

Pozostałe placówki funkcjonują jako jednostki samodzielne.  

 

Struktura organizacyjna placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łańcut w roku 

szkolnym 2021/2022.  

 

Placówka 

 

liczba uczniów 

 

oddz. 

PP Kraczkowa 127 5 

PP Sonina 140 6 

SP Kraczkowa 340 17 

SP Sonina 237 13 

ZSP Albigowa 400 20 

ZSP Handzlówka 164 10 

ZSP Wysoka 362 17 

ZS Cierpisz 101 9 

ZS Głuchów 220 12 

ZS Kosina 460 23 

ZS Rogóżno 160 10 

ZS Wysoka 146 11 

Razem 2857 153 

 

W roku 2021 w samej oświacie przeciętna miesięczna liczba etatów wynosiła 479,80. 

Pracownicy administracji i obsługi – 159,54 etatów (146,19 w placówkach oświatowych i 13,35 

w Centrum Oświaty) oraz 320,26 nauczycieli. Wśród nauczycieli największą grupę stanowią 

nauczyciele dyplomowani (56,99 %) i kontraktowi (18,52 %). Nauczyciele mianowani  

i stażyści stanowią odpowiednio 17,99 % i 6,50 %.  

Wydatki na oświatę i wychowanie w Gminie Łańcut w roku 2021 wyniosły łącznie  

45.098.772,92 zł – 37,51 % ogółu budżetu gminy. W wyliczeniach wydatków uwzględniono 
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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 ZFŚS.  

 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 2021 r. 

Samorząd 
Liczba dzieci  

w przedszkolach 

Wysokość zwrotu kosztów 

(zł) 

Miasto Rzeszów 8 61.927,20  

Miasto Łańcut 88 879.891,40  

Gmina Gać 1 7.664,76  

Miasto Przeworsk 1 2.728,06  

Gmina Markowa 6 52.841,96  

Gmina Krasne 2 19.391,82  

Gmina Chmielnik 2 11.385,80  

Gmina Czarna 2 16.384,30  

Gmina Przeworsk 4 28.631,96  

Razem 114 1.080.847,26  
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Wykaz udzielonej dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie 

naszej gminy w 2021 r. 

Placówka 
liczba dzieci w 

przedszkolach 

Wysokość udzielonej 

dotacji (zł) 

Niepubliczne Przedszkole 

Integracyjne „Jaś i Małgosia” – 

Albigowa 

42 357.665,88  

Niepubliczne Przedszkole 

Integracyjne „Jaś i Małgosia” - 

Kraczkowa 

27  (w tym 2 dzieci 

niepełnosprawnych) 
245.056,68  

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny 

i Centrum Rozwoju „Plaster 

Miodu” w Wysokiej 

14 (dzieci 

niepełnosprawne) 
622.895,08  

Przedszkole Specjalne „Niebieska 

Kraina” w Soninie 

6 (dzieci 

niepełnosprawne) 
342.902,77  

Razem  1.568.520,41  

 

W 2021 roku na realizację zadań oświatowych gmina pozyskała środki zewnętrzne na realizację 

przedsięwzięć istotnych dla rozwoju gminnej oświaty:  

Program Szkoła 

Kwota 

pozyskanych 

środków (zł) 

Wkład 

własny 

(zł) 

Rezerwa 0,4% 

subwencji   

Szkoła Podstawowa im. ks. W. 

Krakowskiego w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Handzlówce 

71.176 0 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w 

Cierpiszu 
57.010 0 

Narodowy Program 

Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 

Przedszkole Publiczne w Kraczkowej 3.000 750 

Przedszkole Publiczne w Soninie 3.000 750 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Kraczkowej 
12.000 3.000 

Szkoła Podstawowa im. ks. W. 

Krakowskiego w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Handzlówce 

4.000 1.000 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Wysokiej 

12.000 3.000 
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Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół im. 

Anny Jenke w Rogóżnie 
2.500 625 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. 

św. Królowej Jadwigi w Głuchowie 
4.000 1.000 

Przedszkole Publiczne w  Zespole Szkół w 

Cierpiszu 
2.000 500 

Rządowy Program 

"Aktywna Tablica" 

Szkoła Podstawowa im św. Jana Bosko w 

Zespole Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej 
14.000 3.500 

 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. 

św. Królowej Jadwigi w Głuchowie 
35.000,00 8.750 

 

 

  

Szkoła Podstawowa 

im.ks.W.Krakowskiego w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Handzlówce 

14.000 3.500 

 

 

Technikum w Zespole Szkół im. T. 

Kościuszki w Wysokiej 
14.000 3.500 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Kraczkowej  
35.000 8.750 

 

 

  

Laboratoria 

Przyszłości 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Kraczkowej 
96.600 0  

Szkoła Podstawowa im. ks. A. 

Tyczyńskiego W Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Albigowej 

87.900 0  

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Wysokiej 

71.400 0  

Szkoła Podstawowa w Zepole Szkół w 

Kosinie 
93.300 0  

Szkoła Podstawowa im. kpt. W. Nycza w 

Soninie 
71.100 0  

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkól im. 

Anny Jenke w  Rogóżnie 
60.000 0  

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w 

Cierpiszu 
30.000 0  

Szkoła Podstawowa 

im.ks.W.Krakowskiego w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Handzlówce 

60.000 0  

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. 

św. Królowej Jadwigi w Głuchowie 
60.000 0  
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Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z/s 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 do Oczyszczalni 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 terenów gminnych, czyszczeniu  

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

dróg, wykonywaniu urządzeń odwadniających drogi. 

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 2021 roku: 

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

się do 3 awarii na sieci wodociągowej,  

• 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 2021 r. wyniosła 686 890,54m3 na kwotę brutto 2 073 065,41 zł. 

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.). Średnio 

miesięcznie  odnotowuje się do 2 awarii automatyki na SUW. W roku 2021 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 3 szt., 

- Cierpisz 1 szt., 

- Głuchów 1 szt., 
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- Handzlówka 7 szt., 

- Kraczkowa 2 szt.,  

- Rogóżno 1 szt.,  

- Wysoka 1 szt.,  

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 110,13 km przyłączy kanalizacji sanitarnej i transportuje te ścieki do Oczyszczalni 

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. 

- 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 2021 roku Zakład odebrał od mieszkańców gminy 661 925,63 m3 ścieków sanitarnych  

i zrzucił je do oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego w Woli Dalszej.  

W roku 2021 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. W celu 

poprawienia ściągalności należności Zakład wysyła upomnienia do odbiorców usług. W 2021 

roku wysłano 347 upomnień, a jedynie w przypadkach drastycznych, sprawy kierowane są na 
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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-biurowym baza Sonina, 

- wyremontowano dziewięć studni kanalizacyjnych Ø1600 na czynnym kolektorze 

kanalizacyjnym Ø600 odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej,  

- dokonano remontu kapitalnego przepompowni ścieków Cierpisz P-1.  

Pracownicy grupy remontowo-porządkowej w 2021 roku utrzymywali ciągły porządek na 

przystankach autobusowych, placach zabaw, siłowniach plenerowych, terenie wokół 

„Świętego Jeziora w Rogóżnie”, miejscach postoju rowerzystów oraz ich otoczeniu. Grupa 

remontowa dokonała również takich prac jak: 

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

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 z nazwami ulic.   

 

Realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie  

Środki finansowe poniesione w 2021 r. na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach 

polityki społecznej w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły: 38 257 497,61 zł. 

 

Główne powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej w 2021 roku to: bezrobocie, 

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

wychowawczych zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych.  
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Łącznie, bez względu na rodzaj i źródło finansowania z pomocy społecznej, w ubiegłym roku 

skorzystało 180 rodzin (488 osób).  

 

Zadania pomocy społecznej - Zadania zlecone: 

 

Rodzaj Świadczenia Liczba 

rodzin 

Kwota 

świadczeń (zł) 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

6 39.215 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania 

opieki przyznane przez sąd 

6 50.154 

 

Zadania własne 

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej: 

 

Rodzaj świadczenia Liczba 

rodzin 

Kwota 

świadczeń (zł) 

Zasiłek stały 25 134.897 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 25 11.261 

Zasiłek okresowy 68 128.527 

Zasiłek celowy ogółem w tym: 153 271.820 

Zasiłek celowy przyznany w ramach wieloletniego 

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

2019-2023 

119 250.294 

Zasiłek celowy jednorazowy i specjalny zasiłek celowy 34 21.526 

 

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej 

Rodzaj świadczenia Liczba 

rodzin 

Kwota 

świadczeń (zł) 

Posiłek dla dzieci 55 23.606 

Usługi opiekuńcze 5 38.950 

Odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 18 622.785 

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 7 33.709 

Pomoc bezdomnym 3 39.000 
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Praca socjalna 

Praca socjalna jest to jedna z bardzo ważnych i 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 2021 roku wykonywało 12 pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni 

udzielali 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. Pomocą udzieloną w postaci 

pracy socjalnej objęto ogółem 64 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.  

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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 Wydatki 2021 r. (zł) Liczba świadczeń 2021 r. 

  

razem w tym: w 

ramach 

koordynacji 

razem w tym: w 

ramach 

koordynacji 

Zasiłki rodzinne 1.528.214 3.752 13 898 34 

Dodatki do zasiłków rodzinnych z 

tego z tytułu: 

799.299 3.550 7 439 28 

urodzenia dziecka 49.422 1.000 53 1 

opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu 

wychowawczego 

148.851 0 398 0 

samotnego wychowywania dziecka 36.747 0 211 0 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

104.773 830 1 029 9 

rozpoczęcia roku szkolnego 77.148 200 847 2 

podjęcia przez dziecko nauki w 

szkole poza miejscem 

zamieszkania, z tego w związku z: 

131.191 0 2 055 0 

zamieszkaniem w miejscowości, w 

której znajduje się szkoła 

1.582 0 14 0 

dojazdem do miejscowości, w 

której znajduje się szkoła 

129.609 0 2 041 0 

wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

251.167 1.520 2 846 16 

Razem: 

zasiłki rodzinne z dodatkami 

2.327.513 7.302 21 337 62 

Zasiłki pielęgnacyjne 1.462.316 22.879 6 775 106 

Świadczenia pielęgnacyjne 2.660.060 97.265 1 373 50 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 75.398 0 122 0 

Zasiłek dla opiekuna 32.600 0 54 0 

Świadczenie rodzicielskie 526.323 0 599 0 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka 

152.000 X 152 X 

 

Razem 

 

7.236.210 

 

127.446 

 

30 412 

 

218 

Fundusz alimentacyjny 383.305 X 896 X 

 

Razem 

 

7.619.515 

 

127.446 

 

31 308 

 

218 

 



 

37 

 

 Od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów 

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

na ubezpieczenie zdrowotne.  

 W 2021 r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe za 104 osoby na kwotę 582 391, 64 zł, 

składki na ubezpieczenie zdrowotne za 28 osób na kwotę 39 982,19 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 2021 r. została 

wyegzekwowana kwota 142 515,59 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  

do aktywizacji zawodowej dłużnika oraz skierowanie dłużnika do robót publicznych, 

kierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika. 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 2021 r. w ramach aktywizacji zawodowej 

skierowano do prac społecznie użytecznych 30 osób w tym w pierwszej kolejności 3 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 2021 roku do Ośrodka 

wpłynęło 119 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny - zostało wydanych 308 kart  
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w formie tradycyjnej i 313 kart w formie elektronicznej. Na terenie Gminy Łańcut od czasu 

wprowadzenia programu do końca 2021r. z Karty Dużej Rodziny korzysta 1035 rodzin – 4213 

osób.  

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 2021 r. w naszym Ośrodku zostało złożonych 2974  wnioski o ustalenie prawa  

do świadczenia wychowawczego, z tego 2205 wniosków zostało przekazanych drogą 

elektroniczną – był to okres zasiłkowy na rok 2020/2021. Ośrodek wydatkował na świadczenia 

wychowawcze kwotę 26.530.593,26 zł. Tą formą pomocy zostało objętych 4954 dzieci i 2890 

rodzin. Od stycznia 2022 roku zadania z zakresu świadczenia 500 + przejął ZUS, Ośrodek  

do końca okresu zasiłkowego tj, 31.05.2022 r. będzie realizował wypłatę przyznanych 

świadczeń, jednak obsługa tego zadania nie ulegnie zupełnemu wyłączeniu, nadal w zakresie 

zadań pozostaje prowadzenie postępowań w obszarze koordynacji oraz weryfikacji sposobu 

należycie wydatkowania przyznanych świadczeń. W 2021 r. łącznie ze świadczeń rodzinnych, 

świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 3387 

rodzin. 

 

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  

4.000,00 zł i w 2021 r. w naszej Gminie z takiej pomocy skorzystało 2 rodziny na kwotę 

8.000,00 zł. 

 

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 2021 r. 
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wypłacono  stypendia szkolne dla 74 dzieci na kwotę 71.579,01 zł, w tym dla 6 dzieci zasiłek 

szkolny na kwotę 3.720,00 zł., co daje łącznie 75.299,01 zł.  

 Przyznanie świadczenia z pomocy społecznej wiąże się z koniecznością 

przeprowadzenia rodzinnego wywiadu 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 2021 r. liczba przeprowadzonych wywiadów 

środowiskowych wyniosła 604.  

W zakresie pomocy społecznej wydano 460 decyzji administracyjnych, w zakresie  

świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego wydano 

łącznie 4 315 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 2021 r. Gmina ponosiła odpłatność 

za pobyt 7 dzieci w rodzinie zastępczej. Asystent współpracował z 18 rodzinami mającymi 

trudności w wypełnianiu ról rodzinnych, z czego 13 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  

38 Niebieskich Kart. 

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

W 2021 r. Gmina Łańcut realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

(POPŻ). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020. W organizowanie tego przedsięwzięcia 
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zaangażowani byli radni Gminy Łańcut, sołtysi, strażacy OSP, pracownicy Urzędu Gminy 

Łańcut, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża – Rejon 

Przeworsk i wolontariusze, którzy pomagali w załadunku i rozładunku transportów  

z żywnością. Dystrybucja żywności realizowana była na terenie miejscowości Wysoka  

w miesiącu lutym, kwietniu i czerwcu 2021 roku. Kwalifikacją, wydawaniem skierowań oraz 

także bezpośrednim wydawaniem żywności zajmowali się pracownicy Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łańcucie. W 2021 roku wydano żywność dla 858 osób, 304 rodzin w ilości ok. 

57,11 ton. W ramach Programu zostały przeprowadzone dla 30 uczestników cztery rodzaje 

działań towarzyszących. Podmiotem realizującym te działania był Oddział Rejonowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża w Przeworsku 

 

Wsparcie i działania kierowane dla dzieci i młodzieży 

W ramach zapewnienia dla dzieci i młodzieży atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego 

tutejszy Ośrodek wytypował 12 dzieci z terenu Gminy Łańcut do wzięcia udziału  

w wypoczynku letnim, skierowanym do dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich 

dochodach. Wyjazd finansowany był ze środków Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

Podpisano porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Inspiracji i Rozwoju 

PERSPEKTYWA - dzięki czemu GOPS w Łańcucie w 2021 roku realizował program 

pn. ,,Zainspirowani do działania – wolnego czasu nie marnujemy w działania się angażujemy!”. 

Była to III edycja dofinansowanego przez fundacje PZU programu mającego na celu włączyć 

do aktywnego uczestnictwa w życie społeczności lokalnej i kultury młodzież i dzieci szkolne. 

W warsztatach udział wzięło 98 dzieci z 9 miejscowości Gminy Łańcut. 

W ramach współpracy z Centrum Kultury Gminy Łańcut tutejszy Ośrodek zainicjował 

pod patronatem Wójta, konkurs dla dzieci i młodzieży pt. ,,Mój List do Św. Mikołaja”. Konkurs 

był koordynowany przez GOPS i został zakończony wspólną zabawą mikołajkową, w której 

udział wzięło 183 dzieci z terenu Gminy Łańcut. Konkurs oraz zabawa animacyjno-

integracyjna połączona z działaniami z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie oraz 

przeciwdziałania uzależnieniom cieszyła się pozytywnym odbiorem, była również okazją  

do podjęcia próby animowania społeczności lokalnej, budowania pozytywnych postaw 

rodzicielskich oraz rówieśniczych. 

Wsparcie i działania kierowane do niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Łańcut 

GOPS Łańcut pozyskał środki w wysokości 34.668,34 zł z PFRON w ramach Modułu IV 

programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”  

W okresie od lipca do grudnia 2021r, realizowana była: 
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- rehabilitacja w miejscu zamieszkania dla 10 mieszkańców Gminy Łańcut posiadających 

znaczny stopień niepełnosprawności - wartość wsparcia – 24.000 zł;  

- hipoterapia dla 20 dzieci z niepełnosprawnością - wartość wsparcia – 9.600zł; 

- zakupione środki ochrony osobistej na kwotę – 1.068,34 zł. 

Program w 100% finansowany ze środków PFRON. 

 Pod koniec roku 2021 Gmina Łańcut za pośrednictwem tutejszego Ośrodka złożyła dwa 

wnioski dotyczące wsparcia i opieki osób niepełnosprawnych. Wnioski dotyczyły Programu 

,,Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 i ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 

2022. Programy te będą realizowane w Gminie Łańcut w roku 2022. 

 

Wsparcie i działania kierowane dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy 

Łańcut 

W ramach działań mających na celu poprawę sytuacji bytowej rodzin i osób samotnie 

mieszkających, tutejszy Ośrodek przy współpracy innych organizacji podejmował dodatkowe 

formy działalności. Podpisana została umowa trójstronna pomiędzy Gminą Łańcut - Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu oraz 

Spółdzielnią Socjalną Jawor w Hadlach Szklarskich w ramach projektu ,,Nawigator II - 

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej" finansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki czemu 

w okresie od 19.04.2021 r. do 07.05.2021 r. dostarczano posiłki do miejsca zmieszania dla  

45 mieszkańców Gminy Łańcut. Wartość otrzymanego wsparcia to 11.524,50 zł.  

W okresie świąt Bożego Narodzenia przeprowadzono zbiórkę żywności i produktów 

przemysłowych pod postacią akcji pn. ,,Dobro Łączy”. Inicjatorem przedsięwzięcia był GOPS 

Łańcut, w akcji aktywny udział brało także Centrum Kultury Gminy Łańcut. Zbiórka 

prowadzona była w 24 sklepach na terenie Gminy Łańcut, które wyraziły zgodę na podjęcie tej 

wspólnej akcji. Zaangażowała się także część placówek oświatowych, dzięki czemu dzieci  

i młodzież mogła wykazać się postawą godną do naśladowania tj. niesienia pomocy na rzecz 

innego człowieka. Dzięki hojności mieszkańców gminy zebrano ok. 800 kg żywności oraz 

artykułów przemysłowych, które trafiły w formie paczki świątecznej do 70 najbardziej 

potrzebujących rodzin z terenu gminy. 

Tak, jak w ubiegłych latach, GOPS w okresie świąt Bożego Narodzenia aktywnie angażuje się 

we współpracę ze Stowarzyszeniem Wiosna przy projekcie społecznym Szlachetna Paczka.  

W 2021 roku objęła pomocą 4 rodziny z terenu Gminy Łańcut. 
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Rozwój usług społecznych dla osób starszych 

W ramach wsparcia dziennego dla seniorów w 2021 roku na terenie Gminy Łańcut powstały 

dwa domy dziennego pobytu. Pierwszy na terenie miejscowości Wysoka – Ośrodek Opieki 

Dziennej – POGODNY SENIOR. Z usług placówki korzysta 27 seniorów. Drugi ośrodek 

wsparcia znajduje się w miejscowości Kosina – Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów  

w Kosinie – AKTYWNY SENIOR. Do placówki uczęszcza 21 seniorów – stan na koniec roku 

2021. 

GOPS Łańcut w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Seniorów Gminy Łańcut 

„Aktywny Senior” rozpoczął akcję dystrybucji kart informacyjnych – „Kopert Życia” (około 

300 szt.) dzięki którym możliwe będzie podniesienie bezpieczeństwa seniorów i osób 

niepełnosprawnych w sytuacji zagrożenia życia i interwencji służb medycznych. Karta zawiera 

istotne informacje o dotychczasowych chorobach, przyjmowanych lekach, a także osobach  

do kontaktu, które należy powiadomić w razie potrzeby. Razem ze stowarzyszeniem w ramach 

sekcji wolontariatu przeprowadzono akcję „Odzież dla mieszkańca” – dzięki czemu wsparciem 

w tej formie zostało objętych 17 rodzin z terenu Gminy Łańcut. 

 

Realizacja Programu ,,Wspieraj Seniora” 

Trwająca kolejny rok sytuacja epidemiologiczna spowodowała konieczność wypracowania 

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

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

,,Wspieraj Seniora”. Program był realizowany w ramach zadania z zakresu pomocy 

społecznej. Celem Programu było zapewnienie usługi wsparcia seniorów z terenu gminy 

Łańcut, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. 

Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły 

podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej (koszty zakupów 

pokrywał senior). W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 18 seniorów. 

Od początku ogłoszenia epidemii tut. Ośrodek nawiązał współpracę z Wojskami Obrony 

Terytorialnej, policją, podmiotami prywatnymi (lokalni przedsiębiorcy, właściciele sklepów), 

organizacjami pozarządowymi, parafiami w celu, jak najlepszego zabezpieczenia osób 

potrzebujących pomocy - w związku z koniecznością odbycia izolacji lub kwarantanny, 

pozwoliło to na szybkie i sprawne zabezpieczenie potrzeb mieszkańców.  

 

Realizacja Narodowego Programu Szczepień 

W okresie trwania pandemii Covid-19 w 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Łańcucie koordynował pomoc osobom niepełnosprawnym w organizacji transportu  
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do punktów szczepień. Z tej bezpłatnej formy pomocy w 2021 roku skorzystało 

17 niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Zadanie realizowane z dotacji rządowej na łączną 

kwotę 8.700,61 zł. 2 października 2021 roku w ramach finału zawodów z cyklu Pucharu 

Podkarpacia Nordic Walking, został zorganizowany przy współudziale tutejszego Ośrodka 

punkt informacyjny, promujący szczepienia przeciw Covid-19. W ramach tego wydarzenia 

zostało zorganizowanych wiele konkursów z nagrodami dla dzieci i młodzieży.  

Wymienione realizowane programy oraz projekty wpisują się w cele i zadania Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łańcut 2021-2030. 

 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  

4.000 – 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.  

 

Centrum Kultury Gminy Łańcut jest samorządową instytucją kultury. Prowadzi działalność 

edukacyjną i animacyjną dla wszystkich grup wiekowych. W skład Centrum wchodzi  

9 ośrodków kultury, 9 bibliotek publicznych. W roku 2021 działalność CK przeniosła się także 

do szkół. Program „Kulturalna świetlica” to forma bezpłatnych zajęć dla uczniów, prowadzona 

na terenie placówek oświatowych przez Centrum Kultury Gminy Łańcut.  

W ramach realizowanego projektu pracownicy Centrum Kultury sprawują opiekę nad 

zapisanymi uczestnikami, organizują zajęcia rozwijające zainteresowania najmłodszych. Dużo 

radości sprawiają dzieciom zajęcia plastyczne, NA KTÓRYCH  pracują z masą solną, bibułą, 

kolorują, także śpiewają. Są też lekcje tematyczne związane z aktualnymi świętami, czy porą 

roku. Chcemy, aby dzieci mogły się odprężyć po kilku godzinach nauki i miło spędzić czas  
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w oczekiwaniu na rodziców. Zorganizowaliśmy „ferie z kulturą” dla dzieci ze szkół 

podstawowych. Uczestniczyło w nich prawie 200 dzieci z terenu gminy.  

Mieszkańcy gminy Łańcut wykazują bardzo duże przywiązanie do tradycji. Widoczna 

jest współpraca wielu podmiotów tj. kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, seniorów. Każdego 

roku biblioteki wzbogacają swoje księgozbiory o nowe tytuły zakupione ze środków własnych  

oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Duża część księgozbiorów pochodzi  

z darowizn. Działania bibliotek to także promocja czytelnictwa, lekcje biblioteczne, konkursy, 

prezentacje czy wystawy. Centrum Kultury Gminy Łańcut realizuje zadania statutowe  

w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz tworzenia warunków dla rozwoju 

amatorskiego ruchu artystycznego. Ważnym elementem działalności instytucji, która będzie 

wciąż rozwijana jest szereg działań historycznych i etnograficznych. Centrum posiada także 

własną pracownię krawiecką i kostiumernię. Powstają tam oryginalne kostiumy dla zespołów 

tanecznych i stroje ludowe. Tam też odbywa się ich reperacja. To bardzo żmudna  

i czasochłonna praca. 

Głównym założeniem działalności Centrum Kultury Gminy Łańcut jest zaspokajanie 

potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz wspomaganie ich rozwoju w zależności  

od zainteresowań kulturalnych. Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych  

i dotyczy różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.  W naszych 

placówkach odbywają się próby licznych zespołów muzycznych, spotkania kulturalne, zajęcia 

artystyczne dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Współpracujemy z licznymi podmiotami 

m.in. szkołami i placówkami oświatowymi, innymi instytucjami kultury, placówkami pomocy 

społecznej, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i obywatelskimi oraz 

przedsiębiorstwami prywatnymi.  

Poza organizacją imprez kulturalnych Centrum  Kultury prowadzi działalność 

kulturalną w zakresie wspierania i rozwoju kulturalnego funkcjonujących grup artystycznych 

np. grupy teatralne, muzyczno-instrumentalne, wokalne, folklorystyczne i taneczne. Biorąc pod 

uwagę sytuację epidemiczną i ograniczenia w spotykaniu, stawiamy mocno na rozwój  

w dziedzinie organizowania zajęć i prób, również online. W tym celu utworzyliśmy studio 

Megafon, naszą telewizję.  

Remonty w placówkach Centrum Kultury Gminy Łańcut w 2021 roku na kwotę……… 
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Biblioteki Księgozbiór Czytelnicy 
Wypożyczenia  

na zewnątrz 
Odwiedziny 

Albigowa 9440 360 5211 2255 

Cierpisz 6814 150 3671 1110 

Głuchów 7899 264 4813 1732 

Handzlówka 8843 240 6584 2461 

Kosina 8864 386 10029 3500 

Kraczkowa 9440 253 5974 2083 

Rogóżno 5680 265 2306 1467 

Sonina 7131 365 6292 2109 

Wysoka 14381 354 6892 2143 

Razem 78492 2637 51772 18860 

 

 

Dane z działalności bibliotek za rok 2021 

 

Miejscowość Imprezy 

kulturalne 

plenerowe Łącznie 

uczestników 

Zespoły 

artystyczne 

Członkowie 

zespołów 

Albigowa 11 2 1580 10 165 

Cierpisz 0 0 0 0 0 

Głuchów 33 7 2840 5 59 

Handzlówka 8 4 1070 4 65 

Kosina 11 3 2528 5 61 

Kraczkowa 14 1 1950 6 133 

Rogóżno 7 4 195 3 37 

Sonina 31 5 5091 4 95 

Wysoka 20 5 5350 10 183 

Razem 135 31 20604 47 

 

798 
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