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RAPORT O STANIE GMINY ŁAŃCUT 

Działając na podstawie art. 28aa ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U . z 2020 poz. 713) przedstawiam Radzie Gminy Łańcut raport o stanie Gminy Łańcut 
podsumowujący działalność za 2019 rok. 

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 Rogoźnie 
9. Zespół Szkół w Wysokiej 
10. Szkoła Podstawowa w Albigowej 
11. Szkoła Podstawowa w Handzlówce 
12. Szkoła Podstawowa w Kraczkowej 
13. Szkoła Podstawowa w Soninie 
14. Szkoła Podstawowa w Wysokiej 
15. Publiczne Przedszkole w Albigowej 
16. Publiczne Przedszkole w Handzlówce 
17. Publiczne Przedszkole w Kraczkowej 
18. Publiczne Przedszkole w Soninie 
19. Publiczne Przedszkole w Wysokiej 



Liczba mieszkańców Gminy Łańcut na dzień 31.12.2019r. wynosiła 21 713 

Miejscowość Urodzenia Zgony 
Liczba mieszkańców na dzień 
31.12.2019 r. 

Liczba mieszkańców 
31.12.2018 r. Miejscowość Urodzenia Zgony 

kobiety mężczyźni razem 

Liczba mieszkańców 
31.12.2018 r. 

A L B I G O W A 38 26 1507 1523 3030 3039 

CIERPISZ 12 12 429 441 870 860 

GŁUCHÓW 10 15 911 880 1791 1809 

HANDZLÓWKA 10 25 775 756 1531 1538 

KOSINA 32 26 1829 1816 3645 3643 

KRACZKOWA 53 35 1889 1858 3747 3740 

ROGOŹNO 9 17 594 625 1219 1205 

SONINA 36 25 1607 1539 3146 3105 

W Y S O K A 29 24 1395 1339 2734 2714 

Razem 229 205 10 936 10 777 21 713* 21 653 

* Na ogólną liczbę mieszkańców Gminy ma wpływ liczba urodzeń i zgonów oraz liczba osób 
meldujących się i wymeldowujących się 

Sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych w roku 2019 

Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu i powrotu za granicę RP 729 

Decyzje w sprawach meldunkowych 3 

Nadanie numeru P E S E L i zmiana numeru PESEL 114 

Udostępnianie danych z rejestru P E S E L i rejestru dowodów osobistych 366 

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności 567 

Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz 
udostępnienia danych z RDO 

0 

Usuwanie niezgodności w rejestrze P E S E L 405 

Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego 1560 

Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 157 

Unieważnianie dowodu osobistego w rejestrze dowodów osobistych 83 



Gmina Łańcut na koniec 2019 r. zrealizowała dochody w wysokości 104.676.832,67 zł, co stanowiło 
98.8% planu, w tym: 
- dochody własne 26.842.368,63 zł 
- subwencje budżetowe 33.360.319,00 zł 

- dotacje otrzymane przez Gminę 41.474.145.04 zł. w tym dotacje ze środków unijnych - kwota 
3.770.037,94 zł 

Wydatki na koniec 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 100.105.092,33 zł tj. 91,2% w stosunku 
do planu. Wykonanie wydatków według ważniejszych grup przedstawia się następująco: 

oświata i wychowanie 39.049.152,53 zł 39,0% 
pomoc społeczna 33.980.087.69 zł 33,9% 
inwestycje, remonty i utrzymanie dróg 7.450.890,19 zł 7,4% 
inwestycje, remonty i utrzymanie budynków komunalnych gminy 820.402,75 zł 0,8% 
administracja publiczna 6.513.689,94 zł 6,5% 
gospodarka komunalna (gospodarka ściekowa, oświetlenie dróg, 
budowa sieci wod - kan) 

5.795.087.49 zł 5,8% 

kultura 2.494.473,69 zł 2,5% 
sport 1.734.826,57 zł 1.7% 

Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki inwestycyjne wyniosły 10.437.130,47 zł tj. 10,4%. 
Realizując dochody i wydatki zaplanowane na 2019 r. Gmina Łańcut uzyskała dodatni wynik 
finansowy 4.571.740,34 zł. W wyniku pozostających na koniec 2018 r. wolnych środków z tytułu 
zaciągniętych kredytów, na koniec roku pozostała nadwyżka oraz wolne środki w wysokości 
6.882.051,45 zł. Przychody Gminy Łańcut wynosiły w 2019 r. - 4.060.311,11 zł, w tym: 
- z tytułu wolnych środków z 2018 r. - 4.060.311,11 zł. 

Rozchody Gminy Łańcut w 2019 r. wynosiły 1.750.000,00 zł i wynikały ze spłaty zaciągniętych 
w latach wcześniejszych kredytów. Gmina Łańcut na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadała nieściągnięte 
należności na kwotę 3.494.551,07 zł. 
Zobowiązania Gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 3.983.994.52 zł. 
Ponadto na koniec 2019 roku Gmina Łańcut posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu 
zaciągniętych kredytów na kwotę 6.845.000,00 zł .w tym: 

kredyt zaciągnięty w PKO S.A. na pokrycie deficytu z 2013 r. 395.000,00 zł 
kredyt zaciągnięty w PKO S.A. na pokrycie deficytu z 2014 r. 550.000,00 zł 

kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łańcucie na pokrycie deficytu w 
2015 r. 300.000,00 zł 

kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w 
2017 r. 4.800.000,00 zł 

kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w 
2018 r. 800.000,00 zł 



Rada Gminy Łańcut 
Liczba sesji Rady Gminy Liczba podjętych uchwał Liczba uchwał stanowiących akty prawa 

miejscowego 

13 169 28 

Komisje Rady Gminy 
Nazwa Komisji Liczba posiedzeń 

Komisja Rewizyjna 24 

Komisja Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy 22 

Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Ekologii 21 

Komisja do Spraw Społecznych 20 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 9 

96 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Liczba posiedzeń - 25 
Kwota wydatkowana na realizację Programu Profilaktyki Uzależnień -160.513,46 zł 

Sport zrealizowano zadania z zakresu rozwoju sportu wśród mieszkańców gminy 
w dyscyplinach: piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej, tenisa stołowego, siatkówki plażowej, 
szachów, narciarstwa zjazdowego na łączną kwotę 336 000 zł. Zadania realizowały Kluby: 
- Ludowy Klub Sportowy „Arka" Albigowa za kwotę 35.000 zł 
- Ludowy Klub Sportowy „Głuchowianka" Głuchów za kwotę 32.000 zł 
- Handzlowski Klub Sportowy „Grom-Szik" Handzlówka za kwotę 35.000 zł 
- Ludowy Klub Sortowy „Dąb" Kosina za kwotę 40.000 zł 
- Ludowy Klub Sportowy „Czarni" Kraczkowa za kwotę 42.000 zł 
- Ludowy Klub Sportowy ..Szarotka" Rogóżno za kwotę 39.000 zł 
- Ludowy Klub Sportowy „Sawa" Sonina za kwotę 50.000 zł 
- Ludowy Klub Sportowy ..Orzeł" Wysoka za kwotę 37.000 zł 
- Uczniowski Klub Sportowy „Soninianka" Sonina za kwotę 2.000 zł 
- Uczniowski Klub Sportowy „Guliwer" Kosina za kwotę 2.000 zł 
- Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Gminy Łańcut „Sportur" za kwotę 22.000 zł. 
Zrealizowano zadania remontowo-inwestycyjne w obiektach sportowych na terenie gminy: 
Wykonanie oświetlenia na obiekcie sportowym L K S „Szarotka" Rogóżno - 25 000 zł 
Budowa trybun, montaż wiat dla zawodników oraz wykonanie oświetlenia na obiekcie sportowym 
L K S „Dąb" Kosina - 130 000 zł 
Montaż wiat dla zawodników na obiekcie sportowym L K S „Orzeł" Wysoka - 10 000 zł 
Montaż wiat dla zawodników na obiekcie sportowym L K S „Arka" Albigowa - 14 000 zł 
Wykonanie ogrodzenia trybun na obiekcie sportowym L K S „Czarni" Kraczkowa - 3 000 zł 
Remont boiska treningowego na obiekcie sportowym L K S „Sawa" Sonina - 9 300 zł. 



Udzielono dofinansowania na zakup nagród dla uczestników następujących imprez sportowych: 
Podkarpacka Szachownica. Turniej Tenisa Stołowego w Soninie. Turniej Siatkówki Plażowej 
w Wysokiej, Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Łańcut, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Łańcut. Ogólnopolskie Zawody Nordic Walking oraz bieg przełajowy „Handzlowskie Ki jk i" . 
Ochrona przeciwpożarowa 
Na terenie gminy Łańcut działa 10 jednostek Ochotniczych Straży 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 kpi. 

• motopompy pływające - 1 szt. 
• motopompa szlamowa - 13 szt. 
• motopompa P05 - 11 szt. 
• motopompa P08 - 3 szt. 

piła do cięcia stali i betonu - 2 szt. 
Sprzęt wykorzystywany był w 170 interwencjach na terenie gminy oraz powiatu: 

• pożary - 45 wyjazdów, 
miejscowe zagrożenia - 124 wyjazdy. 
alarmy fałszywe - 1 wyjazd 

Udział w działaniach ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej z wyłączeniem jednostek 
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. 

Jednostki OSP włączone do K S R G 
Siedziba Rodzaj prowadzonych działań Ogółem 
jednostki Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe 

Albigowa 13 24 0 37 

Handzlówka 1 24 0 25 

Kosina 8 10 0 18 

Kraczkowa 10 25 0 35 

Jednostki OSP spoza KSRG 
Siedziba Rodzaj prowadzonych działań Ogółem 
jednostki Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe 

Albigowa Honie 0 2 0 2 
Cierpisz 2 4 0 6 
Głuchów 1 12 1 14 
Rogóżno 2 4 0 6 
Sonina 3 11 0 14 
Wysoka 5 8 0 13 



Poza wymienioną statystyką, jednostki OSP zabezpieczały: imprezy o charakterze sportowym, 
imprezy kulturalno-sportowe organizowane przez Centrum Kultury Gminy Łańcut m.in. Dzień Gminy 
Łańcut oraz inne uroczystości i imprezy lokalne. 
W zakresie działalności informacyjno-szkoleniowej zorganizowano: 
Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zwycięscy reprezentowali gminę 
na szczeblu powiatowym, gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Plastycznego oraz dni 
otwartych remiz dla dzieci i młodzieży. 7 strażaków ukończyło kurs podstawowy strażaka ochotnika. 
13 strażaków ukończyło szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP, 5 strażaków 
ukończyło szkolenie na dowódców OSP. 7 strażaków odbyło test w komorze dymowej. Dwóch druhów 
ukończyło szkolenie z zakresu zabezpieczenia lądowego LPR. 
Zrealizowano następujące zadania remontowe: 
OSP Głuchów wymiana bramy garażowej ze środków UG 6 851 zł, ze środków MSWiA 10 000 zł. 
Ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zakupiono dla OSP 
wyposażenie osobiste dla strażaków oraz brakujący sprzęt za 28 080 zł. 
Jednostki OSP: Albigowa i Kraczkowa otrzymały dotację z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników. Jednostka OSP Albigowa otrzymała 15 000 zł dotacji przy wkładzie 
ze środków z budżetu gminy w kwocie 6 250 zł. Jednostka OSP Kraczkowa otrzymała 18 000 zł 
dotacji, przy wkładzie ze środków z budżetu gminy w kwocie 2 000 zł. Środki zostały wykorzystane 
na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania bojowego. 

Jednostki OSP Rogóżno i OSP Cierpisz otrzymały dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednostka OSP Rogóżno otrzymało ponad 19 000 zł przy 
wkładzie ze środków z budżetu gminy w kwocie 1500 zł. Jednostka przeznaczyła otrzymane środki na 
zakup wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków oraz sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej. 
Na ten sam cel przeznaczyła środki jednostka OSP Cierpisz, która otrzymała 18 000 zł przy wkładzie 
ze środków z budżetu gminy w kwocie blisko 3000 zł. Jednostka OSP Kosina otrzymała środki 
zewnętrzne na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano 280 000 zł. Komendant Główny Państwowej Straży 
pożarnej przeznaczył kwotę 30 000 zł, ze środków budżetu gminy przeznaczono 479 168 zł. 

Zadania drogowe 
Przebudowy dróg gminnych o długości 3,64 km - 4 085 214,46zł 
Remonty dróg o długości 2,83 km - 594 343,17 zł, w tym dofinansowanie: 85 000,00 zł, udział własny 
Gminy Łańcut: 509 343,17 zł 
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych - 457 813,17 zł 
Inwestycje realizowane w roku 2019 (nie zakończone) 

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 obejmuje drogę o długości 1649,78m, 
Termin realizacji zadania: 22.05.2020 r.. Wartość 5 490 271,79 zł, dofinansowanie: 1 996 202,00 zł 



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

Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109871R Głuchów - Pastwiska o łącznej długości 1952,1 m. 
Termin realizacji zadania: 30.04.2021 r. Wartość zadania 6 722 932,47 zł dofinansowanie: 
4 091 911,00 zł 

Remont drogi gminnej publicznej nr 109864R „Handzlówka - Husów (Doły)" 
Termin realizacji zadania: 25.09.2020 r. Wartość zadania: 898 780,07 zł dofinansowanie: 630 196,00 
zł wykonanie remontu drogi na długości 2,377 km oraz wykonanie umocnienia poboczy. 

Remont drogi publicznej nr 109854R „Cierpisz - Wola Rafałowska" w miejscowości 
Cierpisz Termin realizacji zadania: 25.09.2020 r. Wartość zadania: 271 930,37 zł dofinansowanie: 
191 401,00 zł. Wykonanie remontu drogi na długości 0.955 km oraz wykonanie umocnienia poboczy. 
Inwestycje zrealizowane w roku 2019 

Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 2053 w km 0+000-0+278 w miejscowości Wysoka 
Wartość zadania: 177 174,49 zł, długość drogi około 278 mb, szerokość jezdni 3,0 m, kanalizacja 
deszczowa na długości 203 mb 

Przebudowa drogi do cmentarza na dz.1242 w Soninie 
Została wykonana droga o szerokości 3.0 m. nawierzchnia asfaltowa. Długość drogi ok. 570 mb. 
Wartość robót: 280 426,05 zł 

Przebudowa drogi na działce 888/1 Rogóżno 
Wykonano drogę o długość ok 200 m, szerokość 3,0 m, nawierzchnia asfaltowa. Wartość robót: 
64 706,40 zł 

Przebudowa drogi na działce 498/1 i 498/2 Rogóżno 
Wykonano drogę o długość ok 90 mb, szerokość 3,0 m, nawierzchnia asfaltowa. Wartość robót: 
35 609,39 zł 

Przebudowa drogi na dz. 2533/2 i 2534 "Budy" w Kraczkowej 
Została wykonana droga o szerokości 3.0 m, nawierzchnia asfaltowa. Długość drogi ok. 232 mb. 
Wartość robót: 172 711,95 zł 

Przebudowa drogi na dz. 1547 i 944 w Kraczkowej 
Została wykonana droga o szerokości 2,5 - 3,0 m, nawierzchnia asfaltowa. Długość drogi ok. 245 mb. 
Wartość robót: 84 740,09 zł 

Przebudowa drogi na dz. 1971 w Kraczkowej 
Została wykonana droga o szerokości 2,8 m, nawierzchnia asfaltowa. Długość drogi ok. 125 mb. 
Wartość robót: 41 281,19 zł 

Przebudowa drogi wewnętrznej "Bartkowa Górka" - Kosina 
Wykonano drogę o długości 318,40 mb, jednia szerokości 3,0 m - asfaltowa oraz pobocza 0,5 m 
Wartość robót: 195 784,02 zł 

Przebudowa drogi wewnętrznej "Do przepompowni na Pastwiskach" - Głuchów 
Została wykonana droga o szerokości 3,0 m, nawierzchnia asfaltowa. Długość drogi ok. 180 mb. 
Wartość robót: 33 836,81 zł 



Przebudowa drogi wewnętrznej "Wojnówka" - Cierpisz 
Wykonano dwa odcinki drogi: Pierwszy odcinek 398 mb, drogi odcinek 150 mb. Jezdnia szerokości 
3,0-4,0m, nawierzchnia asfaltowa Wartość robót: 358 438,87 zł 

Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 947 w miejscowości Albigowa 
Wykonano jezdnię szerokości 3,5 m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano przebudowę 
zjazdów oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75 m na całości projektowanego odcinka. Łączna 
długość przebudowy drogi wynosi ok. 280 m. Wartość zadania: 141 176,85 zł 

Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 2280 w miejscowości Albigowa 
Wykonano jezdnię szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano przebudowę 
zjazdów oraz obustronne pobocza o szerokości 0,5 m na całości projektowanego odcinka. Łączna 
długość przebudowy drogi wynosi ok. 330 m. Wartość zadania:200 106,36 zł 

Docieplenie poddasza nieużytkowego w Przedszkolu Publicznym w Soninie. 
Zakres: docieplenie poddasza nieużytkowego za pomocą otwarto komórkowej pianki eco produr 
s0310/E, grubość docieplenia 20 cm Wartość: 21 608,64 zł brutto 
Wykonanie, dostarczenie i montaż wraz z uruchomieniem automatyki do central wentylacji 
mechanicznej oraz klimatyzacji do pomieszczenia wielofunkcyjnego (jadalni) w Przedszkolu 
Publicznym w Soninie. Zakres: techniczna i informatyczna modernizacja rekuperatorów ze względu 
na nieprawidłowe i nieergonomiczne działanie urządzeń, montaż klimatyzatorów w sali zabaw 
„Kubusie" i pomieszczeniu wielofunkcyjnym (jadalni) na parterze budynku. Wartość: 25 895,41 zł 
brutto 

Inwestycje Komunalne w 2019 roku 
„Wymiana istniejących źródeł światła na L E D w budynku Urzędu Gminy Łańcut" 

wartość robót - 10 417,61 zł. brutto 
Zakres rzeczowy zadania obejmował: dostawę wraz z montażem energooszczędnych źródeł światła 
L E D T U B E w ilości: świetlówka L E D 8W - 446 szt., świetlówka L E D 14,5W - 122 szt. 

„Rozbiórka komina węglowego przy budynku Ośrodka Kultury w miejscowości Wysoka" 
wartość robót - 20 000,00 zł. brutto Zakres rzeczowy zadania obejmował: Wykonanie rozbiórki 
murowanego komina wolnostojącego o wysokości 18 m. 

„BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE ŁAŃCUT - 2019r". wartość 
robót - 155 370,39 zł. brutto Obejmujące: ZAD. I Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze 
krajowej Nr 94 w miejscowości Kraczkowa - wartość robót - 111 016,53 zł. brutto 
Zakres rzeczowy zadania obejmował: 

- montaż słupów oświetleniowych stalowych z oprawami L E D P I K E J DOB 70W - 10 szt., 
- montaż linii oświetleniowej kablowej YAK.Y 4x35 mm2 o długości trasy - 545 mb 

- ZAD. II Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kosina wartość robót - 44 353,86 
zł. brutto Zakres rzeczowy zadania obejmował: montaż przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25 mm2 

o długości trasy - 504 mb, montaż opraw oświetleniowych typu L E D P I K E J DOB 50W - 13 kpi. 
„Remont istniejącego oświetlenia stadionu w miejscowości Rogóżno" wartość robót 

25 324,81 zł brutto Zakres rzeczowy zadania obejmował: dostawę wraz z montażem 



energooszczędnych opraw L E D na istniejących słupach w ilości: oprawy typu SOLLS 
TECHNOLOGY I L S E 240W 85x135 DEG - 16 szt. 

„Dowieszenie dodatkowej linii napowietrznej AsXSn 2x16 mm2 przy Szkole Podstawowej 
w Kraczkowej w celu całonocnego doświetlenia progów zwalniających" wartość robót 4 235,06 zł 
brutto Zakres rzeczowy zadania obejmował: montażu linii napowietrznej AsXSn 2x16 mm2 o długości 
- 465 mb 

„BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE ŁAŃCUT" wartość robót -
155 749,41 zł. brutto 
Obejmujące: Cześć 1 - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kosina „Droga Ścieżki" 
oraz „Nowe odcinki" wartość robót 66 664,10 zł. brutto 
Zakres rzeczowy zadania obejmował: montaż słupów oświetleniowych - 13 szt., montaż przewodu 
oświetleniowego AsXSn 2x25 mm2 o długości trasy - 687 mb, montaż opraw oświetleniowych L E D 
P I K E J DOB 50W - 16 kpi., naświetlacz L E D 100W -1 kpi. 

Cześć 2 - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Albigowa „Droga Wojewódzka" oraz 
„Honie" wartość robót 89 085,31 zł. brutto 
Zakres rzeczowy zadania obejmował: montaż słupów oświetleniowych - 18 szt. montaż przewodu 
oświetleniowego AsXSn 2x25 mm2 o długości trasy - 1 343 mb, montaż opraw oświetleniowych: 
L E D P I K E J DOB 50W - 16 kpi., L E D P I K E J DOB 100W - 11 kpi. 

„Przebudowa kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Rogoźnie polegająca na wymianie 
kotła gazowego na dwa kotły pracujące w układzie kaskadowym" wartość robót - 60 972,88 zł. 
brutto. Zakres rzeczowy zadania obejmował: montaż dwóch nowych kotłów gazowych Bosch 
Condens mocy 50kW każdy, wraz z niezbędnymi urządzeniami; 

„Dostawa i montaż instalacji fotówoltaicznej o mocy 17,64 kWp na dachu budynku 
stołówki Zespołu Szkół w Wysokiej" wartość robót 68 406,55 zł. brutto dofinansowanie 
w ramach RPO w wysokości 47 272,81 zł. 
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 17.67 kWp: 
Panele fotowoltaiczne 285Wp wraz z okablowaniem i konstrukcja wsporczą - 62 kpi. 

Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne przejęte przez gminę. 
Rozpatrzono pozytywnie 11 wniosków, w sprawie zwrotu kosztów poniesionych przy budowie 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Przejęto na majątek Gminy 206 mb - sieci wodociągowej, 
1 157 mb - sieci kanalizacyjnej na łączną kwotę - 146 430,32 zł. 

Inwestycje zakończone 
w 2019 r. 

zakres wartość 
zadania 

Wykonanie sanitariatów w 
parku im. Franciszka Magrysia 

w Handzlówce 

Wykonanie sanitariatów (2 - damski, męski), 
dostawa i montaż urządzeń, wykonanie instalacji 

oświetleniowej oraz uzupełnienie utwardzeń 

55 283,27 

Przebudowa budynku 
wielofunkcyjnego w 

miejscowości Kraczkowa na 
cele prowadzenia Przedszkola 

Publicznego 

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na I 
piętrze budynku wielofunkcyjnego na cele 
prowadzenia oddziałów przedszkolnych, 

wydzielenie sanitariatów, wykonanie warstw 
wykończeniowych, modernizacja instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie 

214358,63 



instalacji klimatyzacyjnej, modernizacja ciągów 
komunikacyjnych, przyłącz kanalizacyjny. 

Nadzór inwestorski 
Wykonanie trybun sportowych 
w miejscowości Kosina wraz z 

oświetleniem 

Budowa trybun sportowych dla 250 osób -
trybuna trzyrzędowa stalowa, utwardzenie terenu 

z kostki betonowej oraz podest betonowy pod 
trybunami 

116912,52 

Dostawa i montaż kabin dla 
zawodników rezerwowych na 

stadionie sportowym w 
miejscowości Kosina 

Kabina dla zawodników rezerwowych 8-
osobowa, długość 4m. pokrycie poliwęglan 

komorowy 

11222,52 

Budowa boisk 
wielofunkcyjnych o sztucznej 
nawierzchni w Gminie Łańcut 

- boiska w Soninie oraz 
Głuchowie 

boisko wielofunkcyjne, przyszkolne o 
nawierzchni poliuretanowej wraz z utwardzeniem 

dojścia piłko chwytami oraz wyposażeniem 

697 629,57 

Wykonanie otworu 
drzwiowego w budynku sali 

gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej w Kraczkowej 

otwór drzwiowy ściany zewnętrznej prowadzący 
do biblioteki wraz z podestem i schodami, 

stolarka drzwiowa, roboty naprawcze 

12 512,33 

Wykonanie oświetlenia oraz 
monitoringu na placach zabaw 

w Gminie Łańcut 

instalacje monitoringu oraz oświetlenia w 
miejscowościach Albigowa, Głuchów, 

Handzlówka, Kraczkowa, Kosina, Sonina, 
Wysoka 

54 676,84 

Inwestycje realizowane 
2019 r-2020 r. 

zakres wartość 
zadania 

Budowa boisk 
wielofunkcyjnych o sztucznej 
nawierzchni w Gminie Łańcut 

- boiska w Albigowej, 
Handzlówce, Cierpiszu 

boisko wielofunkcyjne, przyszkolne o 
nawierzchni poliuretanowej wraz z 

utwardzeniem dojścia piłko chwytami oraz 
wyposażeniem i usunięciem kolizji z sieciami 

995 476.52 

W ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
przyjętego uchwałą Nr XXI/179/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 21 września 2016 r. zrealizowano 
zadanie obejmujące montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie stołówki Zespołu Szkół w Wysokiej 
będące częścią projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF -
Etap II". ; Wartość zadania: 68.406,55 zł wysokość dofinansowania: 47.272,81 zł ze środków RPO 
WP 2014-2020. 

- realizowano 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). Wykonano 134 instalacje. Zakończenie montażu instalacji 
zaplanowano na 2020 r. Wartość zapłaconych faktur: 1.891.926,78 zł wysokość dofinansowania: 
1.477.628,10 zł ze środków RPO WP 2014-2020. 

- rozpoczęto nabór 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). Umowa o dofinansowanie została podpisana w grudniu 2018 r. Na 2019 r. 



zaplanowano rekrutację mieszkańców chętnych do udziału w projekcie (dla Gminy Łańcut 
zaplanowano 182 kotłów gazowych oraz 59 kotłów na biomasę). Realizacja projektu przewidziana na 
lata 2020-2021. Wartość: 3.862.309,50 zł (ostateczna kwota zostanie ustalona na podstawie wniosków 
mieszkańców gminy, którzy zakwalifikują się do udziału w projekcie). Wysokość dofinansowania: 
3.089.847,60 zł ze środków RPO WP 2014-2020 (ostateczna kwota jw.) . 
- rozpoczęto nabór do udziału w projekcie pn. .. Instalacja kotłów na paliwa stale w gospodarstwach 
domowych projekt parasolowy" obejmującego wymianę źródeł ciepła (na paliwa stałe) 
zainstalowanych w budynkach mieszkańców gminy na nowe piece na paliwa stałe inne jak biomasa 
(5 klasa). Na 2019 r. zaplanowano również rekrutację do udziału w projekcie (dla Gminy Łańcut 
zaplanowano 55 kotłów z automatycznym podajnikiem). Realizacja projektu przewidziana na lata 
2020-2021. Wartość: 1.277.623,88 zł (ostateczna kwota zostanie ustalona na podstawie wniosków 
mieszkańców gminy, którzy zakwalifikują się do udziału w projekcie).Wysokość dofinansowania: 
998.930,63 zł ze środków RPO WP 2014-2020 (ostateczna kwota jw.) 

W ramach realizacji 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.: 
podpisano umowę o dofinansowanie realizacji 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. Realizację zakresu rzeczowego przewidziano na lata 2020-2021. Wartość 
zadania: 7.655.774,65 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 projekt 
obejmujący montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku stołówki Zespołu Szkół w Wysokiej szerzej 
opisany wyżej przy realizacji PGN ROF. realizowano zadania 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 rozpoczęto rekrutację mieszkańców chętnych do udziału w projektach 
pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" oraz ..Instalacja kotłów na paliwa stałe 
w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy" szerzej opisanych wyżej przy realizacji PGN 
ROF rozpoczęto realizację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" szerzej 
opisanego wyżej przy realizacji LPR. 
Ponadto, przygotowano i realizowano poniższe projekty: 

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Kosina" - przygotowano 
i złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie 
obejmujący zakup samochodu dla OSP Kosina. Umowę o dofinansowanie podpisano końcem roku. 
Realizacja zaplanowana na 2020 r. Wartość projektu: 339.791,02 zł wysokość dofinansowania: 
242.644,77 zł ze środków RPO WP 2014-2020 



„INTERAKTYWNI - KOMPETENTNI - PROFESJONALNI - program wsparcia szkół 
w Gminie Łańcut" - kontynuowano realizację projektu rozpoczętego w roku 2018: zakończono 
szkolenia nauczycieli wszystkich przedmiotów w szkołach objętych wsparciem oraz realizowano 
zajęcia pozalekcyjne dla uczniów we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Łańcut. Wartość 
projektu: 2.070.845,89 zł Wysokość dofinansowania: 1.967.303,59 zł ze środków RPO WP 2014-2020 

„BEZPIECZNE SZKRABY - pierwszy żłobek w Gminie Łańcut" przygotowano i złożono do 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie obejmujący remont 
pomieszczeń byłego przedszkola w Kosinie wraz z wyposażeniem (uzupełnienie zakresu wskazanego 
do Programu Maluch+) oraz prowadzenie żłobka przez 24 miesiące (koszty funkcjonowania -
wynagrodzenia, catering, media, środki czystości). Umowa o dofinansowanie została podpisana 
w 2020 r. Realizacja zaplanowana na lata 2020-2022.Wartość projektu: 1.153.956,31 zł wysokość 
dofinansowania: 980.862,86 zł ze środków RPO WP 2014-2020 

„Ośrodek Opieki Dziennej - Pogodny Senior" przygotowano i złożono do Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie obejmujący remont pomieszczeń na parterze 
internatu i stołówki Zespołu Szkół w Wysokiej oraz prowadzenie ośrodka opieki dziennej przez 
24 miesiące (koszty funkcjonowania - wynagrodzenia, wyżywienie, koszty utrzymania obiektu). 
Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w 2020 r. Realizacja zaplanowana na lata 2020-2022. 
Wartość projektu: 1 966 955,88 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+ 
obejmujący 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. Ponadto, w Kraczkowej zakupione zostanie wyposażenie i zagospodarowany terenu wokół 
budynku. Z kolei, w Kosinie zakup wyposażenia finansowany będzie ze środków EFS (w ramach ww. 
projektu BEZPIECZNE SZKRABY . . . ) , a zagospodarowanie terenu ze środków E F R R (w ramach ww. 
projektu „Kompleksowa rewitalizacja ... " ) . Umowa dotacyjna zostanie podpisana w 2020 r. (zadanie 
roczne). Wartość projektu: 1.540.000,00 zł wysokość dofinansowania: 1.224.000,00 zł ze środków 
Programu Maluch+ 

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 109860R „Albigowa przez wieś" 
w miejscowości Albigowa - przygotowano i złożono do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie zadania obejmujący m.in. remont istniejącej nawierzchni 
(na 200 m odcinku przy Ośrodku Kultury w Albigowej) wraz z wykonaniem chodnika. Umowa 
o dofinansowanie zostanie podpisana w 2020 r. Realizacja zaplanowana na lata 2020-2021. Wartość 
zadania: 922.058,93 zł Wysokość dofinansowania: 645.441,00 zł ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych 

Budowa drogi gminnej publicznej „Albigowa - Granice" w miejscowości Albigowa -
przygotowano i złożono do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wniosek 
o dofinansowanie zadania obejmujący 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. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w 2020 r. Realizacja 



zaplanowana na lata 2020-2023 Wartość zadania: 6.218.500,00 zł wysokość dofinansowania: 
4.352.950,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 

Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Łańcut poprzez budowę boisk 
wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni - zrealizowano budowę boisk wielofunkcyjnych 
o sztucznej nawierzchni (z EPDM-u) przy szkołach w Głuchowie i Soninie. Na 2020 r. zaplanowano 
budowę boisk w Albigowej, Cierpiszu i Handzlówce. Boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, 
a w Głuchowie także do tenisa. Wartość projektu: 1.666.009,00 zł wysokość dofinansowania: 
833.000,00 zł ze środków Programu Sportowa Polska 

Doposażenie placówek kultury w Kraczkowej i Soninie podpisano umowę 
o dofinansowanie i zrealizowano cały zakres rzeczowy projektu obejmujący zakup dla ośrodków 
kultury sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, sceny mobilnej (Sonina). krzeseł i sprzętu audio 
do obsługi imprez plenerowych. Wartość projektu: 248.243,44 zł wysokość dofinansowania: 
157.957,00 zł ze środków PRO W 2014-2020 

Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sonina poprzez budowę obiektów 
służących organizacji imprez plenerowych wraz z zagospodarowaniem terenu - podpisano 
umowę o dofinansowanie projektu obejmującego budowę drewnianej sceny plenerowej, budynku 
zaplecza kuchenno-sanitarnego (drewnianego), wykonanie alejek, montaż ławeczek i grilla. W 2019 r. 
nie udało się wyłonić wykonawcy zadania. Ancksowano umowę dotacyjną przesuwając realizację na 
lata 2020-2021 r. Wartość projektu: 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 L G D Ziemia Łańcucka" przygotowano i złożono do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie obejmujący wydanie 
4 folderów przedstawiających walory turystyczne poszczególnych gmin L G D . ich tradycje kulinarne, 
historyczne oraz ludzi, którzy odznaczyli się szczególnymi zasługami na rzecz lokalnej społeczności 
oraz organizację 4 wydarzeń promocyjnych. Umowę o dofinansowanie podpisano w 2020 r. Realizację 
zadania przesunięto na 2021 r. Wartość projektu: 102 951,00 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. Wysokość 
dofinansowania: 21.600,00 zł ze środków programu Lokalny Animator Sportu 

„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie 
Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - podpisano umowę partnerską 
(lider Województwo Podkarpackie, partnerzy Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego oraz wszystkie gminy tworzące ROF) przewidująca wspólną realizację projektu 
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. Realizacja zadania przesunięta na 2021 r. Wartość 
projektu: 343.416,54 zł wysokość dofinansowania: 343.416,54 zł ze środków Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Na bieżąco współpracowano z innymi samorządami gminnymi 
w ramach: 

a) Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
b) Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łańcucka" 

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 w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej projektu obejmującego 
kampanię edukacyjno-informacyjną w zakresie gospodarki odpadami (zapobieganie, segregacja) 
skierowaną do placówek oświatowych, kulturalnych oraz dla mieszkańców Gminy Łańcut. Umowę 
o dofinansowanie podpisano w 2020 r. Realizację przesunięto na 2021 r. 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 w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej projektu obejmującego 
pełną konserwację pomnika Grunwald oraz zabezpieczenie muru ceglanego przy kapliczce. Umowę 
o dofinansowanie podpisano w 2020 r. Realizację przesunięto na 2021 r. Wartość projektu: 56.691,62 
zł wysokość dofinansowania: 50.739,00 zł ze środków PROW 2014-2020 

„Utworzenie 2 ścieżek spacerowo-rowerowych, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 
oraz wykonanie altany rekreacyjnej w Albigowej" (projekt realizowany przez L K S A R K A 
Albigowa) - zapewniono pomoc w realizacji całego zakresu rzeczowego projektu obejmującego 
utworzenie 2 ścieżek spacerowo-rowerowych (ścieżka „do stawów" oraz ścieżka „do Księżego Lasu" 
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół istniejącej altany) oraz budowę altany rekreacyjnej na terenie 
stadionu sportowego. Wartość projektu: 72.939,00 zł wysokość dofinansowania: 72.655,00 zł 
ze środków PROW 2014-2020 

„Utworzenie ścieżki spacerowo-rowerowej oraz wykonanie altany rekreacyjnej 
w miejscowości Sonina" (projekt realizowany przez L K S SAWA Sonina) obejmującego wykonanie 
ścieżki „szlakiem wiatraków" prowadzącej z Soniny do Kosiny oraz altany przy ścieżce - zapewniono 
pomoc w realizacji całego zakresu rzeczowego oraz w rozliczeniu projektu. Wartość projektu: 
51.000,00 zł wysokość dofinansowania: 50.500,00 zł ze środków PROW 2014-2020 

Gospodarka odpadami 
Objęto odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 18 385 osób. Deklaracji z selektywnym odbiorem 
odpadów złożyło 5 495 gospodarstw, deklaracje z nieselektywnym odbiorem odpadów złożyło 
54 gospodarstwa (101 osób.) 
Ilość deklaracji dot. budynków, w których nie zamieszkują mieszkańcy 211 szt. 
Ilość deklaracji z przyznaną Kartą Dużej Rodziny 361 szt. 



Ilości odebranych odpadów selektywnych: 

Rodzaj odpadów Masa odebranych odpadów 
Mg 

Papier, tektura 29,69 
Opakowania ze szkła 341 

Metal, plastik 442,21 
Odpady ulegające biodegradacji 46,58 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 19.6 
Odpady wielkogabarytowe 93,1 

Popiół 4,98 
Razem 957,56 

unkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). 

Rodzaj odpadów Masa odebranych odpadów 
Mg 

Opakowania ze szkła 0.16 

Odpady wielkogabarytowe 51,83 

Zużyte opony 11,05 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 0,29 

Odpady zawierające freon 1,95 

Oleje i tłuszcze 0,08 

Lekarstwa 0,14 
Środki ochrony roślin 0,01 

Farby 0,59 
Odpady betonu i gruzu 3,42 

Razem 73,55 

Ilości odebranych odpadów zmieszanych - 2075,19 Mg 
..Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łańcut na lata 
2013-2032": 
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: 106 992,76 zł, w tym 
koszty kwalifikowane 91 200 zł 

Koszty kwalifikowane zostały sfinansowane z następujących źródeł : 
- środki NFOŚiGW - dotacja - 45 600,00 zł 
- środki WFOŚiGW - dotacja - 31 920,00 zł 
- środki Gminy Łańcut - 13 680.00 zł 
- koszty niekwalifikowane - 15 792.76 zł 



W związku z realizacją zadania unieszkodliwiono 251,425 Mg odpadów zawierających azbest z 113 
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 2019 - 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 2019 - podmiot: Dominik Rachwał -
Przychodnia Weterynaryjna „Mustang", ul. Ks. Zwierza 4, 39-100 Ropczyce. 
Gmina Łańcut przekazała do schroniska dla bezdomnych zwierząt, oddała do adopcji, bądź zapewniła 
pomoc weterynaryjną i opiekę dla 69 zwierząt, w tym dla 16 kotów, 33 psów i 20 dzikich zwierząt. 
Koszt realizacji zadania objętego Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Łańcut za rok 2019 wyniósł 53 450 zł. 

Realizacja „Programu opieki nad Zabytkami Gminy Łańcut na lata 2017-2021" w 2019 r. 
Przeprowadzono weryfikację Gminnej Ewidencji Zabytków. 
Przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie przy następujących obiektach zabytkowych 
należących do Gminy Łańcut: 
Dom Ludowy w Kraczkowej - modernizacja biblioteki i zmiana sposobu użytkowania oraz zmiana 
układu pomieszczeń i przebudowa instalacji. Nakłady finansowe ogółem - 248 291,67 zł, w tym: 
41 613,30 zł dotacja z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I X , 
działanie 9.1. 206 678,37 zł - środki własne Gminy Łańcut. 

Szkoła w Kosinie - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy budynku Zespołu 
Szkół. Nakłady ogółem 14 950 zł - środki własne Gminy Łańcut. 
Pomnik „Grunwald" w Handzlówce - wykonano ..Program prac konserwatorskich pomnika 
Grunwaldu z 1910 r. w miejscowości Handzlówka - pełna renowacja pomnika wraz z bezpośrednim 
otoczeniem". Nakłady ogółem - 3 000 zł - środki własne Gminy Łańcut. 
Zasoby nieruchomości gruntowych: 

Wyszczególnienie Powierzchnia 

pod drogami gminnymi publicznymi 45,2015 ha 

pod drogami stanowiącymi własność gminy 91,5865 ha 
lasy 1,9304 ha 

tereny gminne pozostałe 152,5087 ha 
Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy ogółem 291,2271 ha 

Powierzchnia gruntów zajętych pod drogi będące w samoistnym posiadaniu Gminy -
93,8384 ha. W 2019 r. nabytych zostało 27 działek o łącznej powierzchni 1,0262 ha. z tego 8 działek 



o łącznej powierzchni 0.3905 ha zakupiono, natomiast 19 działek o łącznej powierzchni 
0,6357 ha nabyto w formie darowizny. Zakupione działki zostały przeznaczone pod drogi -
0,2058 ha, przepompownię wody i rozdzielnie energetyczną - 0,0098 ha, pod park „Magrysia" 
w Handzlówce - 0,0740 ha. pod budowę sali gimnastycznej w Rogoźnie - 0.08 ha. pod budowę 
chodnika w Kosinie - 0,0209 ha. Zdecydowana większość działek nabytych w formie darowizny 
została przeznaczona pod drogi - 0,5707 ha. Trzy działki w Kraczkowej o łącznej powierzchni 
0,0650 ha zostały przejęte za długi podatkowe i przeznaczone na ciągi pieszo-jezdne. 
Ponadto Gmina Łańcut stała się właścicielem 84 działek o łącznej powierzchni 0.5165 ha na podstawie 
decyzji Starosty Łańcuckiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi 
gminnej publicznej nr 10987IR Głuchów - Pastwiska wraz z budową i przebudową infrastruktury 
technicznej. 

Sprzedano jedną działkę o powierzchni 0.0286 ha w Albigowej w trybie bezprzetargowym 
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz trzy działki o pow. 
0,0934 ha, 0.0754 ha, 0,1715 ha w Głuchowie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Dwie 
pierwsze działki zostały sprzedane pod budownictwo mieszkaniowe, trzecia pod działalność usługową. 
W wyniku zasiedzenia nabytych zostało 28 działek o łącznej powierzchni 4.48 ha (Albigowa -
2,81 ha, Handzlówka - 0,94 ha, Wysoka - 0,73 ha), natomiast w wyniku komunalizacji nabyto 
47 działek o łącznej powierzchni 9,15 ha (Albigowa - 0,85 ha. Cierpisz. - 0.56 ha, Głuchów -
1,97 ha, Handzlówka - 0,28 ha, Kosina - 0.48 ha. Kraczkowa - 1,02 ha. Rogóżno - 0.24 ha. Sonina -
0,92 ha, Wysoka - 2,83 ha). Szacunkowa wartość zasobu nieruchomości gminnych o łącznej 
powierzchni 291,2271 ha wynosi 7 726 469,39 zł. Nadano numery porządkowe dla 106 nowo 
wybudowanych budynków. 
Rowy melioracyjne: 

Udzielona została dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łańcucie w Łańcucie w kwocie 25 000 zł na 
dofinansowanie konserwacji rowów: R - l w Głuchowie na odcinku 1 300 mb, S-4 w Wysokiej na 
odcinku 650 mb. S-7 w Wysokiej na odcinku 650 mb. konserwacja rowów A,B,C i odpływów od 
drenarki w Handzlówce na łącznym odcinku 1 100 mb. Wkład własny Gminnej Spółki Wodnej 
wyniósł 13 110,00 zł. 

Odbudowano i ubezpieczono dno i skarpy rowu w Albigowej na odcinku 38 mb, który prowadzi wody 
z dużego obszaru oraz zagrażał budynkowi mieszkalnemu i gospodarczemu ( kwota 20 802.10 zł). 
Ponadto odmulono 110 mb rowu w Wysokiej, który ze względu na duży spadek terenu zalewał 
zabudowania osoby fizycznej (kwota 1 968,00 zł). 
Działalność gospodarcza: 
Liczba przedsiębiorców działających na terenie gminy Łańcut: 
- na dzień 31.12.2018 r . -924 
- na dzień 31.12.2019 r. - 1047. 
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

- ogółem ważnych na dzień 31.12.2019 r. - 88. 
- wydanych w 2019 r. - 36. 
Liczba obiektów świadczących usługi hotelarskie w gminie Łańcut nadzień 31.12.2019r. - 17. 



Planowanie przestrzenne 
Wydano: 477 decyzji o warunkach zabudowy 
78 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 
20 decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy 
24 decyzje o zmianie decyzji 
Wydano 508 zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania Podjęto 
2 uchwały w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego 

Zamówienia publiczne 
W 2019 roku zostało przeprowadzonych 37 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego. 

Oświata 
Zadania oświatowe w gminie Łańcut w 2019 roku realizowane były w przedszkolach, szkołach 
podstawowych oraz jednym zespole szkół ponadpodstawowym. 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. 

Metryczka gminy. 

Metryczka gminy Rok 2019 Rok 2020 

Budżet Gminy (wykonanie 2019 i plan 2020) 100 105 092 zł 116 386 492 zł 

Otrzymana subwencja oświatowa 22 275 844zł 22 057 775zł 

Liczba uczniów (dane z metryczki oświatowej) 2134 2016 

Subwencja w przeliczeniu na jednego ucznia 10 251,20 10 336,35 
Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 801 i 
854 (wykonanie 2019 i plan 2020) 

39 049 152 
(39,00 % budżetu) 

41 105 831 
(35.32 % budżetu) 

Poza bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych do większych wydatków należą: inwestycje 
i remonty; dowóz uczniów i wychowanków, w tym niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół; koszty 
Centrum Oświaty Gminy Łańcut; koszty związane 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. Prezentowane dane w tabelach pochodzą 
ze sprawozdania SIO wg stanu na dzień 30 września 2019 r. 

W Gminie Łańcut funkcjonuje 9 publicznych przedszkoli; 9 publicznych szkół podstawowych 
(w każdej miejscowości znajduje się przedszkole i szkoła podstawowa) oraz zespół szkół 
ponadpodstawowych w Wysokiej. 



Struktura przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2019/2020. 

Przedszkola 
Dzieci w oddziałach Liczba (ogółem) 

Przedszkola 
2,5-1. 3-1. 4-1. 5-1. 6-1. uczniów oddz. 

PP Albigowa 6 25 23 28 0 82 4 
PP Cierpisz 1 8 4 9 9 31 2 
PP Głuchów 1 6 13 19 16 55 3 
PP Handzlówka 0 12 8 15 10 45 2 

PP Kosina 0 27 39 34 33 133 6 

PP Kraczkowa 7 40 27 26 14 114 5 

PP Rogóżno 2 17 13 15 16 63 3 

PP Sonina 5 24 21 21 37 108 5 

PP Wysoka 4 30 32 24 22 112 5 

Razem 26 189 180 191 157 743 35 

Szkoły podstawowe struktura szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020. 

Szkoły podst. 

Dzieci 
oddz. 
"0" 

Uczniów w kłosach 

Liczba 

(bez "0") 
Szkoły podst. 

I // /// IV V VI VII VIII uczn. oddz. 
SP Albigowa 42 32 40 44 19 42 40 33 35 285 15 

SP Cierpisz 10 7 2 5 9 10 7 9 59 8 

SP Głuchów 18 13 25 13 22 31 23 23 168 9 

SP Handzlówka 21 16 16 9 18 21 11 16 128 8 

SP Kosina 36 41 36 16 74 42 38 35 318 17 

SP Kraczkowa 33 52 41 41 30 40 46 27 33 310 17 

SP Rogóżno 13 15 16 12 16 13 15 8 108 8 

SP Sonina 35 26 35 14 31 39 24 28 232 13 

SP Wysoka 32 42 27 20 20 39 35 24 239 13 

Razem 75 249 241 242 138 273 283 213 211 1849 108 

Szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa struktura Zespołu Szkół w Wysokiej w roku szkolnym 
2019/2020, 

Technikum 
Uczniów w klasach Liczba (ogó łem) 

Technikum 
1 II I I I I V uczniów 

Żywienia i usług gastronomicznych 

( T Ż i U G ) 19 19 

- pięcioletnie 13 14 16 21 64 

- czteroletnie 

Kelner ( T K e ) 

- pięcioletnie ' 7 7 



- czteroletnie 1 A I U e 
j 

Q 
7 

9 A 

Hotelarstwa ( T H ) 

- pięcioletnie 

- czteroletnie 

14 
Q 
y 

7 f. 0 

14 
99 zz 

1 in»ist\ U t T I 4 

- pięcioletnie 

- czteroletnie 
6 10 

0 

16 

Razem 166 

Organizacja placówek oświatowych. 

Struktura organizacyjna placówek oświatowy ch prowadzonych przez Gminę Łańcut w roku szkolnym 

2019/2020. 

Placówka liczba uczniów oddz. 

PP Albigowa 82 4 

PP Handzlówka 45 2 

PP Kraczkowa 114 5 

PP Sonina 108 5 

PP Wysoka 112 5 

SP Albigowa 327 17 

SP Handzlówka 128 8 

SP Kraczkowa 343 19 

SP Sonina 232 13 

SP Wysoka 239 13 

ZS Cierpisz 90 10 

ZS Głuchów 223 12 

ZS Kosina 451 23 

ZS Rogóżno 171 11 

ZS Wysoka 166 15 

Razem 2831 162 

Gmina Łańcut jest wciąż jednym z największych pracodawców w regionie. W roku 2019 w samej 
oświacie przeciętna miesięczna liczba etatów wynosiła 496.83. Pracownicy administracji i obsługi -
168.46 etatów (157.51 w placówkach oświatowych i 10,95 w Centrum Oświaty) oraz 328,34 
nauczycieli. Wśród nauczycieli największą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani (58,18%) 
i mianowani (21,53%). Nauczyciele kontraktowi i stażyści stanowią odpowiednio 12,71 % i 7,58 %. 
Wydatki na oświatę i wychowanie w Gminie Łańcut w roku 2019 wyniosły łącznie 39 % ogółu budżetu 
gminy. W wyliczeniach kosztów uwzględniono tylko te składniki, które dotyczą wszystkich placówek. 
Do kosztów 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 kosztach 
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; mieszkaniowy zasób gminy (mieszkania w budynkach oświatowych). 
Zadania te generują koszty, 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 oraz dotacje na dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na 
terenie naszej gminy. Wydatki w tym zakresie przedstawia poniższa tabela: 

Wykaz zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w 2019 r. 

Samorząd liczba dzieci w przedszkolach wysokość zwrotu kosztów 
Miasto Rzeszów 5 23 873,54 
Miasto Łańcut 70 539 367.00 

Gmina Białobrzegi 2 23754,04 

Gmina Kolbuszowa 1 244,20 

Gmina Markowa 6 53924,20 

Gmina Krasne 2 17 620,91 

Gmina Chmielnik 2 15 069,24 

Gmina Czarna 2 15 516,34 

Gmina Przeworsk 1 2 878,57 

Gmina Tyczyn 1 1 386.15 

Razem 92 693 634,19 

Wykaz kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy 
w2019r. 

Placówka 
liczba dzieci w 
przedszkolach 

Wysokość zwrotu kosztów 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 
„Jaś i Małgosia" - Albigowa 

24 (w tym 1 dziecko 
niepełnosprawne) 

225 217.93 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 
„Jaś i Małgosia" - Kraczkowa 

15 (w tym 1 dziecko 
niepełnosprawne) 

153 642.56 

Razem 
= = = _ = _-:-^= „-

378 860,49 

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 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 
0 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 2019 roku w Zakładzie zatrudnienie wynosiło 22 osoby, w tym 
4 kobiety. 
Zakład zaopatruje w wodę ponad 21 000 mieszkańców Gminy Łańcut w dziewięciu miejscowościach. 
Dane na koniec grudnia 2019 roku: 

- 222,35 km czynnej sieci wodociągowej bez przyłączy - średnio miesięcznie odnotowuje się 
do 3 awarii na sieci wodociągowej, 
- 170,33 km przyłączy wodociągowych - średnio miesięcznie odnotowuje się do 20 awarii na 
przyłączach wodociągowych, 
- 6035 podłączonych budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej. 
Zakład utrzymuje w ciągłym ruchu: 

- 5 stacji uzdatniania wody (Albigowa, Głuchów, Handzlówka. Kosina, Kraczkowa) z ciągłym 
monitoringiem pracy urządzeń automatyki na tych stacjach (24 godz.). Usuwanie awarii 
1 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. Raz w roku wywóz 
osadów technologicznych z płukania filtrów. 

- 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 lszt., Głuchów lszt., Handzlówka 7szt., Kraczkowa 2szt., Rogóżno lszt., 
Wysoka lszt., 

- średnio miesięcznie odnotowuje się do 10 wyjazdów do niepoprawnie działających przepompowni 
wody (sterowanie, automatyka, zapowietrzenie instalacji). 
Zakład odbiera ścieki sanitarne od: 
5967 budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania poprzez 106.82 km przyłączy kanalizacji 
sanitarnej i transportuje te ścieki na Oczyszczalnię ścieków w Woli Dalszej, czynną siecią kanalizacji 
sanitarnej o długości 373,67 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 nie 



prawidłowo działających przepompowni ścieków (zatkane wloty pomp, 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 roku 2019 Zakład wydał 136 warunków technicznych przyłączenia do sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Dokonano odbioru 88 nowych przyłączy wodociągowych 
0 długości 3570 mb i odbioru 88 nowych przyłączy kanalizacyjnych o długości 3260 mb, dokonano 
wymiany 1149 wodomierzy, oraz zamontowano 1519 kolejnych modułów radiowych do zdalnego 
odczytu wodomierzy. 
W celu poprawienia ściągalności należności Zakład wysyła upomnienia do odbiorców usług. W 2019 
roku wysłano 257 upomnień, a jedynie w przypadkach drastycznych sprawy kierowane są na drogę 
sądową oraz dokonuje się odcięcia dostawy mediów. W minionym roku ze względu na opieszałość 
w zapłacie dokonano 12 odcięć dostawy wody. Z ważniejszych remontów przeprowadzonych na sieci 
wodociągowej w roku 2019 należy wyróżnić remont kolektora tłocznego łączącego studnie ujęcia 
wody w Kosinie ze Stacją Uzdatniania Wody w Kosinie. Również w Kosinie dokonano czyszczenia 
innowacyjną metodą ultradźwięków trzech studni ujęcia wody Kosina S - l . S-2. S-3. Zakupiono dwie 
kompletne obudowy studzienne wraz z wyposażeniem, które zamontowano na studniach ujęcia wody 
Kosina S- 1 i drugą na początku br. studnia ujęcia wody Kraczkowa S-2. Również w 2019 roku 
pracownicy Zakładu dokonali remontu płytki odbojowej wokół budynku przepompowni wody 
Głuchów oraz malowania elewacji na budynku przepompowni. Pracownicy grupy remontowo-
porządkowej składającej się z czterech pracowników w 2019 roku zgodnie ze Statutem Zakładu 
utrzymywali ciągły porządek na przystankach autobusowych oraz w ich otoczeniu. Uzupełnili braki 
w wiatach przystankowych oraz je umyli. Grupa remontowa dokonała również takich prac jak: 

- remont pomieszczenia w Ośrodku Kultury z przeznaczeniem na bibliotekę w miejscowości Kosina. 
- przegląd i remont gminnych placów zabaw wraz z uzupełnieniem braków oraz utrzymanie 
1 pielęgnację zieleni. 
- prowadziła letnie utrzymanie czystości wraz z odchwaszczaniem na chodnikach przy drogach 
gminnych powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Łańcut. 
- pracownicy działu grupy remontowej przenieśli bibliotekę z Ośrodka Kultury Kraczkowa do Szkoły 
Podstawowej, 
- z ważniejszych zadań, które wykonali wyróżnić należy przecinkę gałęzi przy drogach gminnych 

i powiatowych na terenie Gminy. 
- oraz dokonali montażu siatek przeciwśnieżnych przy drogach gminnych we wszystkich 
miejscowościach naszej Gminy. 
Wszystkie zadania wykonane w 2019 roku przez grupę porządkowo-remontową wraz z doposażeniem 
Zakładu kosztowały Gminę 280.405,59 zł/brutto. Rok 2019 był rokiem nauki, wdrażania się, 
wypracowywania schematów oraz rozpoznawania problemów i potrzeb w zakresie prac remontowo-
porządkowych, dzięki któremu wypracowaliśmy harmonogram prac na rok bieżący jak i na lata 
przyszłe. To tylko najważniejsze prace, które w 2019 roku wykonali pracownicy Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Gminy Łańcut. Z powyższego raportu wynika jak ważnym ogniwem w Gminie jest 
Zakład Gospodarki Komunalnej z/s w Soninie. Z roku na rok wzrasta długość sieci jak również liczba 



mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, mieszkańcy mają coraz większe 
wymagania co do standardów życia oraz poprawy estetyki i wyglądu swoich miejscowości. 

Realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie 
Środki finansowe poniesione w 2019 r. na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki 
społecznej w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 33 958 398,48 zł. 
Główne powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej w 2019 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 352 rodziny (1053 osób). 

Zadania zlecone 
Rodzaj Świadczenia Liczba 

osób 
Kwota 

świadczeń 

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

7 45 022 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki 
przyznane przez sąd 

4 16 940 

Zadania własne - Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej 

Rodzaj świadczenia Liczba 
osób 

Kwota 
świadczeń 

Zasiłek stały 29 171 031 
Zasiłek okresowy 94 159 992 
Zasiłek celowy ogółem w tym: 168 281 314 
Zasiłek celowy przyznany w ramach wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2020 

147 261 741 

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej 
Rodzaj świadczenia Liczba 

osób 
Kwota 
świadczeń 

Posiłek dla dzieci 171 87 111 

Usługi opiekuńcze 11 69 400 
Odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 25 672 649 

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 17 33 091 

Praca socjalna 
Jednym z bardzo istotnych zadań realizowanych w OPS. na który kładzie się duży nacisk jest 
świadczenie usług w formie pracy socjalnej. 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 wykonuje 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, ochroną zdrowia, szkołami, a także z ZUS 
i K R U S . 

Pomocą udzieloną w postaci pracy socjalnej objęto ogółem 432 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. 
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, św iadczenia rodzicielskie 
i świadczenia alimentacyjne. 

Wydatki 2019r. Liczba św iadczeń 2019r. 

razem 
w tym: w ramach 
koordynacji 

razem 
w tym: w ramach 
koordynacji 

Zasiłki rodzinne 2 271 219 16 224 20 695 139 

Dodatki do zasiłków rodzinnych 1 178 674 3 672 9 983 43 

Zasiłki pielęgnacyjne 1 209 374 10 457 6 387 55 

Świadczenia pielęgnacyjne 1 634 415 37 992 1 046 35 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 117 483 0 193 0 

Zasiłek dla opiekuna 58 460 0 95 0 

Świadczenie rodzicielskie 488 871 8 553 561 10 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka 

202 000 X 202 X 

Razem 7 160496 76 898 39 162 282 



Wydatki 2019r. Liczba świadczeń 2019r. 

razem 
w tym: w ramach 
koordynacji 

razem 
w tym: w ramach 
koordynacji 

Fundusz alimentacyjny 379 394 X 934 X 

Razem 7 539 890 76 898 40 096 282 

Od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów 
odprowadzana jest składka na ubezpieczenie emerytalno- rentowe jak również składka 
na ubezpieczenie zdrowotne. W 2019r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe za 85 osób 
na kwotę 376 251,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób na kwotę 22 691,00 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 2019r. została wyegzekwowana kwota 
82 105,00 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 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 2019 r. w ramach aktywizacji zawodowej skierowano do prac 
społecznie użytecznych 30 osób w tym w pierwszej kolejności dłużnicy alimentacyjni. 

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 2019 r. w naszym Ośrodku Karty Dużej Rodziny zostały wydane 333 rodzinom. 
Łącznie od początku funkcjonowania Programu wydano Karty Dużej Rodziny 865 rodzinom. 
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+" 



W 2019 r. w Ośrodku zostało złożonych 2853 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego, z tego 1379 wniosków zostało przekazanych drogą elektroniczną. Ośrodek 
wydatkował na świadczenia wychowawcze kwotę 21 449 286,00 zł. Tą formą pomocy zostało objętych 
4562 dzieci i 2746 rodzin. 

W 2019 r. łącznie ze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszy 
alimentacyjnego skorzystało 3249 rodzin. 
Innym zadaniem wykonywanym przez Ośrodek jest realizacja ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 
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 2019 r. 
w naszej Gminie z takiej pomocy skorzystały 4 rodziny. 

Zadaniem nowym, które Ośrodek realizuje od 01.07.2018 r. jest świadczenie Dobry start, czyli 
jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. 

W 2019 r. w naszym Ośrodku zostało złożonych 2016 wniosków o przyznanie świadczenia 
Dobry start, z tego 889 wniosków zostało przekazanych drogą elektroniczną. Ośrodek wydatkował 
w 2019 r. na świadczenie Dobry start kwotę 904 950.00 zł. tą formą pomocy zostało objętych 3017 
dzieci. 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 2019 r. wypłacono stypendia 
szkolne dla 62 dzieci na kwotę 60 621.00 zł, w tym dla 3 dzieci zasiłek szkolny na kwotę 1860,00 zł. 
Przyznanie jakiegokolwiek świadczenia 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 2019 r. liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych wyniosła 1502. Faktyczne 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, 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 Empatia 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 3537 decyzji administracyjnych, w zakresie świadczeń 
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2428 decyzji, łącznie wydano 5965 decyzji 
administracyjnych, 2016 informacji o przyznaniu świadczenia Dobry Start oraz 2428 informacji 
o przyznaniu świadczenia wychowawczego 500+. 

Realizacja programów: 
- Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 
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 2019 r. Gmina poniosła odpłatność za pobyt 8 dzieci w rodzinie zastępczej. Asystent 
współpracował z 17 rodzinami mającymi trudności w wypełnianiu ról rodzinnych. 

- 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 2005r 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 32 Niebieskie Karty. 

- 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 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. Dystrybucją żywności w poszczególnych 
sołectwach zajmują się pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz niektórzy 
sołtysi i wolontariusze. Programem objęte zostały wszystkie sołectwa Gminy Łańcut. W 2019 r. wydano 
żywność dla ok. 1060 osób w ilości ok. 40 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 jest 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 są pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie. Powyższe programy oraz projekty wpisują się 
w cele i zadania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łańcut na lata 
2014- 2020. 

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 problem mogłoby być rozszerzenie oferty pomocy Ośrodka Pomocy 
Społecznej o mieszkania chronione i mieszkania socjalne. Zapewnienie miejsc w mieszkaniu 
chronionym 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 będzie miała również negatywny wpływ na sytuację 
zdrowotną i bytową wielu rodzin. 

Działalność Kultura 
Centrum Kultury prowadzi działalność edukacyjną i animacyjną dla wszystkich grup wiekowych. W 
skład centrum wchodzi 9 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 pracownie krawiecką 
i kostiumernie. Powstają tam oryginalne kostiumy dla zespołów tanecznych i stroje ludowe. Tam też 
odbywa się ich reperacja. 

Wybrane wydarzenia kulturalne w 2019 roku 
Orszak Trzech Króli (Sonina, Albigowa, Kosina, Rogóżno, Kraczkowa), Koncert noworoczny, 
Wystawa grafiki i malarstwa studentów Wydziału Sztuki UR (Albigowa), Koncert kolęd orkiestry dętej, 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Soninie, Widowisko „Jasełka" (Sonina), Festiwal kolęd 
i Pastorałek (Kraczkowa), Koncert kolęd (Głuchów), 
X I X Podkarpacka Szachownica (Wysoka), Koncert noworoczny (Wysoka), ..Zapusty, zapusty, 
chrupiący chruścik" - powiatowy konkurs kulinarny KGW w Kosinie, 
Uroczyste Obchody 100. Rocznicy Bohaterskiej Śmierci Płk. Leopolda Lisa-Kuli (Kosina), Spotkanie 
z kulturą chińską w Kosinie, Turniej w tenisa stołowego dla uczczenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
połączony z ekspozycją sylwetek Żołnierzy Podziemia (Sonina), 
Wystawa i kiermasz sztuki i rękodzieła ..Wielkanocne Tradycje" w Albigowej, Podsumowanie 
gminnego konkursu na Palmę Wielkanocną (Wysoka), „Koncert wiosenny" w Handzlówce, Koncert 
piosenek do słów poezji Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II w Wysokiej, 
Obchody 3-go Maja, Smaki i aromaty z galicyjskiej chaty - powiatowy konkurs kulinarny KGW 
w Soninie, X I Przegląd Pieśni Maryjnych w Cierpiszu, 
Parafiada w Wysokiej, Parafiada w Albigowej, 35-lecie Orkiestry Dętej i Straży Grobowej w Wysokiej. 
„Weekend z rodziną" w Głuchowie, Parafiada Kraczkowej, Dzień Gminy w Albigowej, Powstanie 
muralu z wizerunkiem płk. Leopolda Lisa-Kuli (Kosina) Podsumowanie konkursu ..Piękna i bezpieczna 
Zagroda" (Handzlówka), Festyn rekreacyjno-sportowy (Handzlówka), X X Jubileuszowy Festiwal 
Kwiatów w Albigowej. Jarmark z Piosenką Biesiadną w Rogoźnie, Polanie znad Dniepru w Wysokiej 
(w ramach Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie) Obchody 75 
rocznicy Powstania Warszawskiego w Handzlówce, obchody 650-lecia lokacji wsi Kraczkowa, Dożynki 
w Rogoźnie, Albigowej, Soninie oraz Głuchowie 90-cio lecie K G W Sonina. Narodowe Czytanie 
(Cierpisz, Głuchów, Sonina, Handzlówka), Pożegnanie Lata na Ludowo. Konkurs na pierogi z kapustą 
i na pary taneczne w kujawiaku w Wysokiej. Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Handzlówce, 
Jubileusz 15 - lecia działalności zespołu tanecznego „Quest" z Głuchowa, Uroczyste odsłonięcie muralu 
z wizerunkiem ppłk. Ignacego Szpunara, Cykl spotkań we wszystkich miejscowościach gminy Łańcut 
„Zaangażowany Senior" wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywny Senior, Zamknij Lato w Słoiku w 
Kraczkowej, Ogólnopolskie zawody Nordic Walking i bieg przełajowy w Handzlówce, „Święto chleba" 
- impreza regionalna KGW w Głuchowie, 85 lecie KGW w Cierpiszu Niepodległościowy Rajd Nordic 
Walking w Handzlówce, Święto Niepodległości - gł. obchody w Kosinie, Wieczór patriotyczny w 
Wysokiej, Jubileusz 35-lecia Klubu Seniora w Wysokiej, Podsumowanie projektu „Zaangażowany 
Senior" Spotkanie z misjonarzem ks. Jackiem Tendejem (Handzlówka), Wystawa sztuki i rękodzieła 
„Czas Bożego Narodzenia w Albigowej, Podsumowanie konkursu kronik „Kronika jako zwierciadło 



życia i działalności K G W " w Albigowej, Turniej Piłki Siatkowej w Kraczkowej, Jubileusz 25-lecia 
chóru Fraza w Kosinie 

Remonty w placówkach 
Albigowa: malowanie pomieszczeń biurowych i korytarza 

Cierpisz: demontaż kuchni węglowej, wykonanie wylewki i układanie płytek w pomieszczeniu 
kuchennym 
Głuchów: tynkowanie piwnicy, ułożenie kamienia w korytarzu (koło toalet) 
Kosina: malowanie pomieszczeń biblioteki, montaż lamp oświetleniowych, dołożenie brakujących 
paneli podłogowych, malowanie regałów na książki 
Rogóżno: malowanie pomieszczeń biblioteki, korytarza oraz toalety, zamontowanie bojlera, wykonanie 
części kanalizacji. W każdym ośrodku i bibliotece zmodernizowana została infrastruktura 
teleinformatyczna. 

Biblioteki Księgozbiór Czytelnicy 
Wypożyczenia 

na zewnątrz 
Odwiedziny 

Albigowa 10 680 409 4 292 2 694 
Cierpisz 6 643 238 5 443 2 731 
Głuchów 7 660 320 6 406 2 639 

Handzlówka 8 188 270 7 524 2 378 
Kosina 8 594 399 5 830 3 465 

Kraczkowa 9 140 392 6 060 2 526 
Rogóżno 6 865 186 3 375 1 870 

Sonina 6 890 378 6 779 3 908 

Wysoka 14431 300 6 431 2810 

Razem 79 091 2 892 52 140 25 021 

Miejscowość Imprezy w tym Łącznie Zespoły Członkowie 
kulturalne Plenerowe uczestników artystyczne zespołów 

Albigowa 46 6 15200 9 114 

Cierpisz 12 3 1440 3 21 
Głuchów 35 9 4935 8 64 
Handzlówka 9 990 5 73 
Kosina 20 4 1740 4 81 
Kraczkowa 32 8 7558 6 173 
Rogóżno 9 690 4 32 
Sonina 32 4 1870 6 112 
Wysoka 81 10050 9 175 
Razem 276 34 44473 54 826 

Jakutmtzarnota 
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