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1. WSTĘP 

Wójt Gminy Bojanów  na podstawie art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( tj. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 713), w związku z  art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązanych 

 z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimisytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) przedstawia Radzie Gminy  raport o stanie, który 

obejmuje jego działalność w 2019 r. Zakres informacji zawartych w niniejszym dokumencie posłuży przede 

wszystkim mieszkańcom Gminy Bojanów do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Obligatoryjnym elementem procesu jest 

podejście partycypacyjne i obligatoryjna organizacja i przeprowadzenie debaty nad Raportem o stanie gminy. Informacje 

zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Bojanów do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania 

samorządu gminy, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 

Raport ma na celu dokonanie analizy poprzez stworzenie katalogu obiektywnych parametrów, które będą 

mogły być corocznie monitorowane i brane pod uwagę podczas wypracowywania i dokonywania korekt w strategii 

rozwoju samorządu. Raport o stanie gminy pozwoli na opis stanu gminy w danym roku. 

Prezentowany Raport zawiera analizę następujących obszarów tematycznych Gminy: 

• demografia 

• finanse Gminy 

• informacja o stanie mienia komunalnego 

• informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

• zasobach materialnych gminy 

• infrastrukturze komunalnej 

• ochrona środowiska 

• polityka społeczna 

• oświata 

• kultura i sport 

• turystyka i zabytki 

• realizacji uchwał rady gminy  

 

 Celem przygotowania niniejszego Raportu jest przedstawienie Radzie Gminy oraz mieszkańcom informacji 

o sytuacji gospodarczej i społecznej gminy Bojanów. W tym celu zostały zgromadzone dane o wszystkich aspektach 

funkcjonowania Gminy według stanu za rok 2019. 

Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny 

możliwości dalszego rozwoju Gminy. Jest on opisem stanu, do którego będzie się można odwoływać w trakcie realizacji strategii, 

śledząc postępy wdrażania zaplanowanych działań. Analiza zgromadzonych danych pozwoliła na zidentyfikowanie 

zarówno atutów Gminy, jak i pewnych słabych stron i problemów. Są one podstawą procesu planistycznego, bowiem atuty 

są tymi elementami, na których należy bazować planując dalszy rozwój Gminy. Z kolei usunięcie bądź zniwelowanie 
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braków i problemów to zadania, których realizacja powinna przyczynić się do lepszego zaspokajania potrzeb 

mieszkańców, a więc zwiększenia  atrakcyjności  Gminy. 

 

Informacje zebrane i przeanalizowane w niniejszym dokumencie pochodzą z wielu źródeł i są wynikiem prac 

szerokiego grona osób, reprezentujących m.in.: 

• Urząd Gminy Bojanów  

• Centrum Usług Wspólnych  

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

• Gminny Ośrodek Kultury 

• Gminna Biblioteka Publiczna 

• Gminny Zakład Usług Komunalnych  

 

 

Redaktor:  

Agnieszka Kobylarz  

Sekretarz Gminy Bojanów  
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2. INFORMACJE O GMINIE – ANALIZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZO-FINANSOWA  

BOJANÓW - GMINA NATURALNIE NOWOCZESNA  

Teren gminy Bojanów to w ponad 60% zwarte kompleksy leśne, złożone głównie z sosen, z domieszką 

dębów, jodeł, świerków, brzóz, olch i kilku innych gatunków drzew, położone nad czystą i malowniczą rzeką Łęg, 

stanowiącą piękny szlak kajakowy. Sieć wodną uzupełniają małe leśne potoki i bagna, będące siedliskiem wielu 

gatunków ptactwa wodnego i ryb. Najwyższe wzniesienia osiągają 200 m n.p.m. Strome stoki części z nich robią 

wrażenie wyższych. Kontynentalny klimat łagodzą duże rzeki – Wisła i San, płynące w pobliżu – oraz wielkie połacie 

starych lasów. Urozmaicone ukształtowanie terenu zachęca do uprawiania różnych form turystyki i rekreacyjnych 

dyscyplin sportu.  

Niewiele jest już dzisiaj takich miejsc, gdzie można unikatowe relikty świata fauny i flory. Rozległe bory, 

czyste wody i powietrze – to wizytówka  gminy Bojanów. Brak większych skupisk ludzkich i obiektów przemysłowych 

pozwolił na zachowanie najcenniejszych skarbów przyrody – wspaniałych lasów przedwiecznej puszczy. Dzięki 

racjonalnej gospodarce władz gminy, leśników i myśliwych oraz znaczącym zaangażowaniu  społeczności lokalnej 

możemy dziś oglądać i podziwiać życie wciąż dzikich mieszkańców lasu i tworzącą niezapomniane pejzaże 

roślinność. Ten bogaty i piękny skarbiec przyrody został objęty europejskim programem Natura 2000. Wszedł 

również do programu ekomuzeum w widłach Wisły i Sanu. Założenia te pozwolą na zachowanie tutejszej przyrody 

w naturalnym stanie i umożliwią obcowanie z jej skarbami. 

Położona w środkowej części Kotliny Sandomierskiej  na styku Równiny Tarnobrzeskiej i Płaskowyżu 

Kolbuszowskiego , gmina Bojanów oprócz cennych walorów  przyrodniczych, do których niewątpliwie zaliczyć 

należy naturalne i nieskażone środowisko, posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, która wpływa na 

komfort życia mieszkańców, jak również zachęca do inwestowania oraz osiedlania się na jej terenie. Na przestrzeni 

ostatnich kilkunastu  lat udało stworzyć się na terenie gminy Bojanów nie tylko dobre miejsce do życia, ale również  

do  spędzania wolnego czasu.  

Obecnie na terenie gminy  dostępnych jest 17 nowoczesnych otwartych stref aktywności, w skład których 

wchodzą: place zabaw, siłownie zewnętrzne, strefy relaksu  z urządzeniem do gry w piłkarzyki, chińczyka czy 

szachy, a w miejscowościach Laski i Stany najmłodsi mogą korzystać z mini parków  linowych.    

Dość dużą atrakcją i nowością jest pole do minigolfa, które znajduje się w pobliżu łowiska wędkarskiego 

w Stanach. Boisko ma powierzchnię ok. 20 arów i zawiera 12 pól do gry, które pokryte są nawierzchnią ze sztucznej 

trawy. A dla najmłodszych w sąsiedztwie boiska znajduje się łagodny  stok  do zjazdów na sankach oraz innych 

białych szaleństw zimowych. Miłośnicy wędkowania mogą  uprawiać swoje hobby dzięki powstałym na terenie 

gminy Bojanów na przestrzeni ostatnich lat  łowiskom wędkarskim  w miejscowościach Stany i Kołodzieje.  

Gmina Bojanów posiada również nowoczesną  i bezpieczną bazę sportową.  W sumie na jej terenie 

znajduje się 7 boisk wielofunkcyjnych, jeden orlik lekkoatletyczny w Przyszowie i pełnowymiarowa hala sportowa w 

Przyszowie oraz oddany do użytkowania w 2018 roku kompleks lekkoatletyczny w Stanach spełniający wszystkie 

wymagania MSiT, na który składają się bieżnia okrężna 4-torowej o dł. 400 m oraz bieżnia  prosta 6-torowa o 

długości 130 m, boisko  piłkarskie  o wym. 60x100 m z murawą naturalną, rzutnia do pchnięcia kulą skocznia do 

skoku w dal  i wzwyż oraz zaplecze sportowe.  

 W miejscowości Stany w sąsiedztwie kompleksu lekkoatletycznego, boiska do minigolfa oraz łowiska 

wędkarskiego w trakcie budowy  jest pełnowymiarowa hala sportowa wraz z pływalnią przyszkolną. Zadanie jest  

realizowane w ramach programu „Sportowa Polska”  Ministerstwa Sportu i Turystyki, a planowany termin oddania 

do użytkowania tej inwestycji to czerwiec 2021 r.  
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Już w październiku 2020 r. dobiegną  końca prace przy  zagospodarowaniu starorzecza w miejscowości 

Przyszów. W efekcie przedsięwzięcia na obszarze prawie 4  ha powstanie urokliwe miejsce do spędzania czasu 

wolnego ze zbiornikiem w kształcie „węża” o długości prawie 1,5 km i szerokości od 8 do 56 m wraz z infrastrukturą 

rekreacyjną:  ciągiem pieszo-rowerowym, drewnianym pomostem, wiatami, stołami, miejscem do grillowania,  

Pomimo, iż na przestrzeni ostatnich lat wiele problemów na różnych płaszczyznach życia społecznego 

udało się rozwiązać, a standard życia znacznie się podniósł, jest jeszcze wiele do zrobienia. Spotkania z 

mieszkańcami dają włodarzom gminy możliwość poznania oczekiwań co do dalszych inwestycji, zadań czy 

kierunków rozwoju naszej jednostki samorządu terytorialnego. Realizowane bądź zaplanowane do realizacji w 

budżecie gminy Bojanów i wieloletniej prognozie finansowej gminy przedsięwzięcia odpowiadają właśnie na te 

potrzeby. 

2.1 JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY  

Gmina Bojanów według stanu na dzień 31.12.2019 r. obejmuje 11 miejscowości, które wchodzą w skład 13 

jednostek pomocniczych gminy czyli sołectw tj.: 

• sołectwo Bojanów 

• sołectwo Bojanów za Rzeką 

• sołectwo Burdze 

• sołectwo Cisów Las, 

• sołectwo Gwoździec  

• sołectwo Kozły-Załęże, 

• sołectwo Kołodzieje 

• sołectwo Korabina 

• sołectwo Laski 

• sołectwo Maziarnia , 

• sołectwo Przyszów  

• sołectwo Ruda  

• sołectwo Stany 

Sołectwa tworzą strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań 

publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. 

 

2.2 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 

W skład gminy wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
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• Gminny Zakład Usług Komunalnych  

• Środowiskowy Dom Samopomocy 

• Gminny Ośrodek Kultury 

• Gminna Biblioteka Publiczna  

• Centrum Usług Wspólnych  

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Gwoźdźcu  

• Zespół Szkół w Bojanowie  

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowie Zapuściu  

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

2.3 SPRAWY OBYWATELSKIE I URZĄD STANU CYWILNEGO  

• Ewidencja ludności  

Na terenie Gminy Bojanów mieszka 7 661 osób  (stan na 31 grudnia 2019 r.). Przy czym liczba mężczyzn 

nieznacznie przewyższa liczbę kobiet – w gminie zamieszkuje 3 877 mężczyzn oraz 3 784 kobiety.  

 

Liczba mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat, ogólnie zwiększa się – od 2015 roku przybyło w Gminie Bojanów   

106 osób. Biorąc pod uwagę dane z rejestru mieszkańców, można powiedzieć, że następuje przyrost naturalny - w 

2019 roku zanotowano 54 zgony a  94 urodzeń.  

 

Migracja mieszkańców utrzymuje równowagę – zanotowano 2666 zameldowań oraz 2057 wymeldowań, 

dotyczy to zarówno zameldowań na pobyt stały i czasowy oraz tzw. migracji wewnętrznej w gminie czyli też zmiana 

adresu na terenie gminy, to daje raczej obraz ilości zdarzeń w ewidencji ludności.  

 

• Dowody osobiste 

W 2019 roku przyjęto 499  wniosków o wydanie dowodu osobistego, ponadto przyjmowane są zgłoszenia o utracie 

i uszkodzeniu dowodu osobistego oraz wydawane zaświadczenia. 

• Urząd Stanu Cywilnego 

Urząd Stanu Cywilnego w Bojanowie zajmuje się rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły na 

terenie gminy Bojanów. Od 1 marca 2015 r. rejestracji dokonuje się w Rejestrze Stanu Cywilnego w formie aktów 

stanu cywilnego. Rejestr Stanu Cywilnego jest prowadzony w Bazie Usług Stanu Cywilnego przez ministra 

właściwego do spraw informatyzacji. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik USC lub 

jego zastępca. Odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia można pobierać w dowolnym urzędzie stanu 

cywilnego. Przed wydaniem odpisu dokonuje się migracji aktu stanu cywilnego, czyli przeniesienia do Rejestru 

Stanu Cywilnego, w 2019 roku dokonano 965 migracji aktów z ksiąg papierowych do Rejestru Stanu Cywilnego 

oraz wydano 813 odpisów aktów stanu cywilnego. 

W 2019 roku sporządzono ogółem 78 akty, w tym: 

– 18 aktów urodzeń,  
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– 43  aktów małżeństw, 

– 17  aktów zgonu 

 

Ponadto przyjmowane są zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 

wydawane są zaświadczenia do zawierania małżeństw konkordatowych, zaświadczenia o stanie cywilnym, 

przyjmowane są oświadczenia o uznaniu ojcostwa oraz na bieżąco dokonuje się przypiski oraz wzmianki do aktów 

stanu cywilnego. 

Od 1 marca 2015 r. istnieje możliwość zawarcia ślubu cywilnego poza lokalem urzędu stanu cywilnego na 

terenie gminy Bojanów. Gmina stanowi bowiem okręg rejestracji stanu cywilnego. Za przyjęcie oświadczeń 

o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1000,00 zł.  

W 2019 roku udzielono 2 ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego, a od chwili wejścia w życie ustawy – 6 

ślubów poza lokalem USC. 

Zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego są zadaniami zleconymi przez administrację rządową. 

Dodatkowo Urząd Stanu Cywilnego organizuje uroczystości związane z Jubileuszami Długoletniego Pożycia 

Małżeńskiego. Uroczystości te organizowane są jeden raz w roku i cieszą się dużą sympatią Jubilatów oraz ich 

rodzin. Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Jubilaci otrzymują odznaczenia "Medal za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie", w 2019 roku 10 par małżeńskich otrzymało medale. Ponadto pisemne gratulacje otrzymują pary 

małżeńskie, które spędzili razem odpowiednio 25, 30, 35, 40 i 45 lat. 

• Kwalifikacja wojskowa 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. kwalifikację 

przeprowadzają wojewodowie przy współudziale starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz szefów 

wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wojskowych komendantów uzupełnień.  

 

W gminie Bojanów w 2019 roku wezwano do kwalifikacji wojskowej 45 mężczyzn z rocznika podstawowego 

(2000 r.) oraz 18 mężczyzn z roczników starszych (1999-1995), tzw. zaległych. 

 

 

3. INFORMACJE FINANSOWE 

3.1 STAN FINANSÓW GMINY NA KONIEC 2019 r. 

1. udział dochodów własnych w dochodach stanowi ogółem wg planu 18,10 %, wg wykonania 18,43 %. 

2. udział wydatków majątkowych w wydatkach stanowi ogółem wg planu 14,28 %, wg wykonania 13,50 %. 

3. zadłużenie ogółem 3.652.124,00 zł z tego: 

• zaciągnięte kredyty 3.652.124,00 zł, 

4. poziom wolnych środków na koniec 2019 r. wg bilansu z wykonania budżetu wynosi 1.909.287,26 zł. 

3.2 WYKONANIE BUDŻETU GMINY NA KONIEC 2019 r. 

1. wykonanie dochodów i wydatków 

• dochody wykonanie ogółem 39.867.389,83  zł (100,18 % planu) w tym: 
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− dochody bieżące 37.262.312,28 zł (100,16 % planu) 

− dochody majątkowe 2.605.077,55 zł (100,52 % planu) 

W roku 2019 w stosunku do roku 2018 nastąpił wzrost dochodów PIT o 311.312,00 zł. Poziom dochodów z tytułu 

podatków i opłat lokalnych utrzymuje się na porównywalnym poziomie w stosunku do lat poprzednich, 

z uwzględnieniem wzrostu podatku o wskaźnik inflacji. 

• wydatki ogółem 38.161.891,58  zł (95,41% planu) w tym: 

− wydatki bieżące 33.009.310,68 zł (96,27 % planu) 

− wydatki majątkowe  5.152.580,90 zł (90,23 % planu) 

2. wynik budżetu – 1.705.498,25  zł 

3. dotacje i środki na realizację projektów w ramach środków UE – 1.960.294,00 zł 

4. dochody ze sprzedaży majątku  

- plan 288.100,00 zł 

- wykonanie 285.397,97  zł 

3.3 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 5.710.414,23 zł zrealizowano w wysokości 5.152.580,90 zł tj. 90,23 % 

3.4 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 

Spłata zadłużenia następowała zgodnie z ustalonym harmonogramem, w kwotach  

 i terminach wynikających z zawartych umów. Dokonano spłaty zadłużenia na kwotę  

1.457.000,00 zł, poniesiono koszty obsługi długu na kwotę  57.058,16  zł,  

Kwota długu 

Spłata zaplanowanego zadłużenia następować będzie do końca roku 2023. W poszczególnych latach poziom zadłużenia 

kształtuje się następująco: 

• rok 2020  –   2.511.389,00 zł, 

• rok 2021  –  1.468.736,00 zł, 

• rok 2022  –  768.736,00 zł, 

• rok 2023  –   0,00 zł, 

Prognoza limitu spłaty zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 

• rok 2020 – 3,48 % przy dopuszczalnym wskaźniku 11,12 %, 

• rok 2021 – 3,22 % przy dopuszczalnym wskaźniku 12,67 %, 

• rok 2022 – 2,31  % przy dopuszczalnym wskaźniku 13,55 %, 
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• rok   2023 – 2,50  % przy dopuszczalnym wskaźniku 14,33  %, 

 

 

3.5 FUNDUSZ SOŁECKI  

We wszystkich sołectwach gminy realizowany jest corocznie fundusz sołecki. Są to środki wyodrębnione z budżetu 

gminy zagwarantowane  na  realizację  przedsięwzięć  mających  służyć  poprawie  warunków  życia  mieszkańców. Wśród 

zgłaszanych  projektów  najczęściej  znajdują  się  place  zabaw,  wymiana  przepustów,  poprawa  nawierzchni  dróg,  remonty  

budynków użyteczności publicznej. 

Planowane wydatki w kwocie 387.374,49 zł w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały 

zrealizowane w kwocie 387.316,16 zł.  

Realizacja w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco: 
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LP. SOŁECTWO 
PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE W 2019 

ROKU 

PLAN NA 2019 

ROK 

 

WYKONANE ZADANIE 

NA 31.12.2019 ROK 

PODSUMOWANIE 

WYKONANYCH WYDATKÓW W 

PODZIALE NA SOŁECTWA 

31.12.2019 ROK 

1. Bojanów Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w 
Bojanowie 

42.690,60 42.690,60 42.690,60 

2. Bojanów za Rzeką 

Remont Świetlicy Wiejskiej 5.000,00 5.000,00 

36.625,36 
Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej 7.000,00 6.997,56 

Zakup  i dostawa kruszywa na bieżące 
uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych 

w sołectwie Bojanów za Rzeką 

24.628,53 24.627,80 

3. Laski Zagospodarowanie terenu przy otwartej 
strefie aktywności 

23.010,23 23.000,05 23.000,05 

4. Korabina Remont budynku po byłej szkole w 
miejscowości Korabina 

25.230,14 25.228,49 25.228,49 

5. Kozły – Załęże Remont przepustu w miejscowości Stany 
ul. Kozły 

21.942,97 21.941,99 21.941,99 

6. Stany 

Zakup wyposażenia do budynku zaplecza 
sportowego  

9.500,00 9.499,83 

42.690,42 

Budowa altany rekreacyjno-
wypoczynkowej z grillem 

33.190,60 33.190,59 

7. Kołodzieje  Remont drogi gminnej działka nr ewid. 
4488 w sołectwie Kołodzieje 

17.033,55 17.033,55 17.033,55 

8. Przyszów  

Przebudowa drogi wewnętrznej na 
działce nr ewid. 3056 wraz z 

utwardzeniem placu manewrowego  na 
działce nr ewid. 3058/2 w miejscowości 

Przyszów 

40.000,00 40.000,00 

42.689,03 

Zakup i dostawa kruszywa na bieżące 
uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych 

w sołectwie Przyszów 

2.690,60 2.689,03 

9. Maziarnia 

Doposażenie Domu Kultury  4.000,00 4.000,00 

26.937,50 

Zagospodarowanie terenu po byłej szkole 
podstawowej w Maziarni 

 

22.937,77 
22.937,50 

10. Gwoździec 

Wykonanie ogrodzenia przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu  

25.600,00 25.600,00 

36.329,37 

Wykonanie monitoringu przy PSP w 
Gwoźdźcu 

5.400,00 5.400,00 

Zakup i dostawa kruszywa na bieżące 
uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych 

w sołectwie 

2.329,70 2.329,37 

Odmulanie rowów przy drogach gminnych 
w sołectwie Gwoździec 

3.000,00 3.000,00 

11. Cisów Las Budowa ogrodzenia przy świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Cisów Las 

18.485,03 18.485,03 18.485,03 

12. Burdze Zagospodarowanie terenu przy placu 
zabaw 

22.284,49 22.284,49 22.284,49 

13. Ruda 

Zakup i montaż monitoringu 3.000,00 2.960,00 

31.380,28 
Budowa ogrodzenia przy świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Ruda 
13.000,00 13.000,00 

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Ruda 

15.420,28 15.420,28 
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4. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BOJANÓW  

4.1 DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI. 

W skład mienia Gminy wchodzą grunty o powierzchni 765,6279 ha, których ogólna wartość ustalona na podstawie 

średnich cen nieruchomości w poszczególnych miejscowościach oraz częściowo na podstawie wycen dokonanych 

przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 25.784.171,29 zł 

Powierzchnie nieruchomości będących własnością Gminy w poszczególnych miejscowościach wynoszą :  

Numer obrębu 

 

Miejscowość 

 

Powierzchnia nieruchomości 

1.  Cisów Las 24,6900  

2.  Laski 98,5365 

3.  Korabina 48,8818  

4.  Gwoździec 49,2319  

5.  Maziarnia 18,8084 

6.  Bojanów 96,9755 

7.  Stany 180,1513 

8.  Przyszów 248,3525 

 

 

 

 

 

4.2 STRUKTURA UŻYTKÓW NA TERENIE GMINY BOJANÓW  

1. pastwiska, rola, lasy, nieużytki oraz woda płynąca - powierzchnia 581,9909 ha,   co stanowi 76 % 

całości nieruchomości będących własnością gminy  
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2. drogi - powierzchnia 171,1045 ha, co stanowi 22 % całości nieruchomości będących własnością gminy  

3. działki budowlane- powierzchnia 13,2918 ha, co stanowi 2 % całości nieruchomości będących własnością 

gminy  

 

 

Gmina jest właścicielem 32 nieruchomości zabudowanych budynkami: 

 

 Budynki Liczba 

 

1.  Świetlice wiejskie w Cisowym Lesie, Korabinie, Laskach i Przyszowie Rudzie 4 

2.  Budynki domów kultury (Maziarnia, Gwoździec, Stany, Bojanów, Przyszów) 5 

3.  Obiekty sportowe- stadiony z szatniami w Bojanowie, Stanach i Przyszowie  3 

4.  Budynki OSP (Przyszów Burdze, Korabina, Stany, Gwoździec i Laski) 4 

5.  Budynki Środowiskowego Domu Samopomocy i Urzędu Gminy 2 

6.  Obiekt administracyjno- usługowy oraz garaż 2 

7.  Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 1 

8.  
Budynki szkół i przedszkola (Bojanów, Przedszkole Bojanów wraz ze świetlicą, Stany, 

Gwoździec, Przyszów) 
5 

9.  Budynek po byłej szkole w Maziarni 1 

10.  Budynek biblioteki w Bojanowie 1 

11.  Budynek PSZOK w Stanach 1 
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12.  Budynki SUW i oczyszczalni  2 

13.  Budynek socjalny 1 

 

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności  

o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, 

akcjach oraz posiadaniu.  

 

Gospodarka byłym mieniem gminnym odbywa się poprzez wspólne użytkowanie gruntów w poszczególnych 

miejscowościach – m. in. także poprzez wypas zwierząt na pastwiskach. Sposób korzystania z pastwisk oraz prawa 

i obowiązki użytkowników określa przedmiotowa uchwała Rady Gminy. 

Ponadto nieruchomości gminy znajdują się w trwałym zarządzie, dzierżawie, najmie, użytkowaniu wieczystym 

i użytkowaniu oraz użyczeniu :  

Lp. Tytuł 
Powierzchnia 

nieruchomości 

1. Trwały zarząd (5 budynków) – Szkoły i budynek przedszkola 6,14 ha 

2. Dzierżawy  298,3988 ha 

3. Najem lokali użytkowych i mieszkalnych 517,12  m2 

4. Użytkowanie wieczyste 18,84ha 

 

 

Jeden budynek znajduje się w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

Nieruchomości gminne są oddanie w użyczenie instytucjom, bądź stowarzyszeniom z terenu Gminy tj.:  

1. Ochotniczym Stażom Pożarnym 

2. Gminnemu Ośrodkowi Kultury 

3. Gminnej Bibliotece Publicznej  

4. Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

5. Centrum Usług Wspólnych 

6. Stowarzyszeniu Bojanowskie Koło Wędkarskie „Stary Łęg” 

7. Kołu Gospodyń Wiejskich w Korabinie 

Inne obciążenia takie, jak: wierzytelności, udział w spółkach i akcjach w stosunku do mienia komunalnego nie 

istnieją. Dwie nieruchomości obciążona służebnością przechodu i przejazdu. 

4.3 DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 

W okresie sprawozdawczym zmienił się stan mienia komunalnego w związku z:  

• sprzedażą gruntów o powierzchni 1,7618 ha ;  

• wygaśnięciem bądź rozwiązaniem oraz zawarciem nowych umów najmu i dzierżawy.  

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz 

z wykonywania posiadania.  
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Lp. Tytuł wykonywania prawa własności Dochody netto 

1. Sprzedaż nieruchomości gminnych 273 121,55 

2. Dzierżawy i najem lokali użytkowych i mieszkalnych 94 688,84 

3. Użytkowanie wieczyste 408 751,08 

4.  Słuzebność przejazdu 2 703,00 

 RAZEM 779.264,47 

 

5. KSZTAŁTOWANIE I PROWADZENIE POLITYKI PRZESTRZENNEJ NA TERENIE GMINY 

5.1 MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

Plan miejscowy uchwala Rada Gminy, przy czym Wójt sporządza projekt planu miejscowego. 

W roku 2019 zakończona została procedura uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów : 

- Przyszów Burdze I 

- Przyszów Kąty 

Procedury uchwalania planów są czasochłonne w związku z koniecznością przygotowania opracowań oraz 

uzyskania opinii i uzgodnień. Uchwalenie planów zazwyczaj przebiega w okresie dłuższym niż 1 rok kalendarzowy.  

 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYJĘTYCH PLANÓW: 

 

Nazwa MPZP Powierzchnia obszaru 

Przyszów Burdze I 0,34 ha 

Przyszów Kąty 0,64 ha 

RAZEM : 0,98 ha 

 

 

5.2 DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY  

Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu 

budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, wymaga ustalenia w drodze decyzji, warunków zabudowy. 
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W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. złożonych zostało 77 wniosków o wydanie decyzji z zakresu warunków 

zabudowy. 67 wniosków dotyczyło decyzji o warunkach zabudowy, 10 wniosków dotyczyło wydania decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Ponieważ wydanie decyzji jest poprzedzone uzyskaniem uzgodnień załatwianie spraw nie jest możliwe w terminie 

miesięcznym, stąd wydane zostały 68 decyzje dotyczące spraw z roku 2019 oraz 15 decyzji dotyczących wniosków 

złożonych w roku 2018.  Spośród złożonych wniosków 1 został wycofany przez inwestora. Z powodu niespełnienia 

warunków wymaganych ustawą toczy się również jedno postępowanie w sprawie decyzji odmawiającej wydania 

warunków zabudowy.  

 

 

 

5.3 SPRAWY GEODEZYJNE 
 

W Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Gminy Bojanów prowadzone były sprawy 

związane z ustalaniem spornych granic – czyli sprawy rozgraniczenia nieruchomości. W roku 2019 zostało 

złożonych 9 wniosków, z czego w przypadkach 3 rozgraniczeń Wójt Gminy wyznaczony został przez Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu do prowadzenia spraw z terenu gminy Jeżowe. Procedura postępowania 

rozgraniczeniowego w części administracyjnej zobowiązuje do wyznaczenia geodety, który po przeprowadzeniu 

prac w terenie przedkłada Wójtowi dokumenty stanowiące podstawę do wydania odpowiedniej decyzji. Ponieważ 

dokumenty przedkładane przez geodetę muszą spełniać wymogi nałożone przez ustawę Prawo geodezyjne 

i kartograficzne oraz odpowiednie rozporządzenia stąd w większości przypadków postępowania są długotrwałe.  

W roku 2019 złożonych zostało 29 wniosków o wydanie decyzji w sprawie podziału nieruchomości, w tym 

na wniosek Gminy Bojanów wydane zostały 4 decyzje zatwierdzające podział. Wszystkie wnioski załatwiane były 

niezwłocznie, zgodnie z żądaniami strony.  

6. INFORMACJA O PRZEBIEGU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  

Atrakcyjność gminy Bojanów oraz poziom życia mieszkańców stale wzrastają dzięki projektom/inwestycjom  

konsekwentnie realizowanym przez władze samorządowe. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują działania 

mające na celu budowę sieci kanalizacji sanitarnej, infrastruktury sportowej i turystyczno-rekreacyjnej. Wiele z tych 

zadań realizowanych jest dzięki dotacjom jakie gmina skutecznie pozyskuje m.in. z funduszy unijnych. 
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6.1 WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W GMINIE W 2019 

W 2019 roku w gminie realizowano inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej, budowy infrastruktury sportowej 

 i rekreacyjnej. Zakończona została przebudowa szkoły w Gwoźdźcu. Część z tych zadań zrealizowano dzięki dotacjom 

jakie gmina pozyskała z funduszy unijnych oraz Ministerstwa Sportu. 

30 kwietnia 2019 r. podpisana została umowa na roboty budowlane dotyczące zadania pod nazwą: „Budowa 

hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów” . Pełnowymiarowa hala sportowa wraz z basen 

 o łącznej powierzchni użytkowej  1 629,94 m2  zostaną dobudowane do istniejącego  budynku szkoły podstawowej. 

 Projekt zakłada budowę basenu do podstawowej nauki pływania dzieci w ramach zajęć szkolnych  

i pozaszkolnych, a w godzinach popołudniowych dla wszystkich mieszkańców gminy Bojanów. Wymiary niecki basenowej 

to 8,5x16,6, a głębokość 1,35 m. Podstawowymi założeniami projektu budowy basenu są stosunkowo niskie koszty 

utrzymania i eksploatacji basenu, co sprawia, iż taka inwestycja staje się realna nawet dla gminy Bojanów, która do tej 

pory ze względów finansowych nie mogła pozwolić sobie na budowę basenu kąpielowego. A co warto podkreślić 

korzystanie z basenów w sąsiednich miejscowościach było niejednokrotnie kłopotliwe i jednocześnie kosztowne.  

Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę przekraczającą 8 mln złotych, a dotacja Ministerstwa Sportu i 

Turystyki wynosi 4 085 700 złotych. 

Wizualizacja Hali Sportowej oraz basenu w Stanach inwestycji, której budowa rozpoczęła się maju 2019 roku.  

 

Prace przy budowie hali i basenu przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
Planowany termin oddania inwestycji do użytku to III kwartał 2021 r. 

 
Inwestycją zasługująca na bardziej szczegółowe omówienie jest również projekt pn. Zagospodarowanie 

starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego 

 i gatunku” na realizację którego gmina Bojanów pozyskała dofinansowanie jeszcze w 2018 roku w kwocie  
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1 151 768,86 zł  w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Umowa na realizacje tego zadania została podpisana po 

przeprowadzeniu postepowania przetargowego w jeszcze I kwartale 2019  r., a prace w terenie rozpoczęły się dopiero w 

miesiącu wrześniu 2019 r. z uwagi na okres lęgowy ptaków. Projekt obejmuje przede wszystkim roboty ziemne dające w 

efekcie powiększenie i pogłębienie istniejącego starorzecza. Wynosząca 2,42 ha powierzchnia starorzecza w wyniku prac 

ziemnych zostanie powiększona o 0,94 ha. Łączna powierzchnia powiększonego starorzecza wyniesie zatem 3,36 ha. 

Zbiornik będzie miał kształt „węża” o długości 1303 m i szerokości od 8 do 56 m. W ramach projektu powstaną również 

dwie wiaty rekreacyjne ze stołami i ławkami oraz miejscem do grillowania. Wzdłuż starorzecza powstanie ciąg pieszy 

rekreacyjny – częściowo jako chodnik z tłucznia, a na odcinku ponad 400 m również jako pomost o konstrukcji drewnianej 

– co uatrakcyjni całość projektu. W ramach projektu wykonanych zostanie również 8 tablic edukacyjnych, które 

rozmieszone zostaną wzdłuż ścieżki spacerowej oraz przy wiatach rekreacyjnych, tworząc ścieżkę edukacyjną.  

 

Wizualizacja projektu Zagospodarowania starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony 

 i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku 

 

Prace przy zagospodarowaniu starego koryta rzeki Łęg przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem 

Ważnym punktem na mapie gminnych inwestycji w roku 2019 była rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej  

w Gwoźdźcu. 1 września 2020 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowej części szkoły podstawowej w Gwoźdźcu. Prace przy 

budowie nowego skrzydła szkoły trwały od  czerwca 2018 roku i zakończyły się zgodnie z zaplanowanym 

harmonogramem robót w lipcu 2019 r.   Istniejący drewniany budynek szkoły, który nota bene właśnie 1 września 1949 

roku czyli 70 lat temu został oddany do użytkowania, zyskał pięć nowoczesnych sal, w tym jedną przeznaczoną do zajęć 

z wychowania fizycznego oraz dwie łazienki.  
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6.2  SZCZEGÓŁOWY WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH :  

Nazwa zadania Termin realizacji 
Koszt 

całkowity 
[zł] 

Uzyskane 
dofinansowa-

nie [zł] 

Źródła 
finansowania 

inwestycji 

 
Budowa placu zabaw oraz siłowni 

zewnętrznej w sołectwie 
Kołodzieje 

2019 54 783,00 10 000,00 PPOW – budżet 
województwa 
budżet gminy 

 
Budowa Otwartych Stref 

Aktywności na terenie gminy 
Bojanów w miejscowościach 

Maziarnia, Stany i Burdze 
 

2019 364 998,00 150 000,00 MSiT 
budżet gminy 

Budowa boiska wielofunkcyjnego                    
w msc. Korabina 
 
 
 

2018-2019 340 247,85 - budżet gminy 

 
Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w gminie Bojanów dla 
miejscowości Przyszów, 

Maziarnia, Stany ul. Krochowa 
oraz budowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Przyszów 
 

2017-2019 4 422 306,23 1 998 488,00 
 

PROW 2014-2020 
budżet gminy 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w gminie Bojanów dla 
miejscowości Przyszów, Ruda i 

Pietropole 
 

2018-2021 8 421 665,35 - Budżet gminy 

Rozbudowa budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu 

 

2018-2019 1 266 337,24 - budżet gminy 

Budowa hali sportowej wraz z 
przyszkolną pływalnią w 
 Stanach, gm. Bojanów 

 

2019-2021 8 236 571,00 4 085 700,00 
 

Ministerstwo Sportu 
Budżet gminy 

Zagospodarowanie starego koryta 
rzeki Łęg w Przyszowie w celu 

ochrony i przywrócenia 
właściwego stanu siedliska 
przyrodniczego i gatunku 

 

2019-2020 1 379 529,08 1 151 768,86 RPO WP 2014-2020 
Budżet gminy 
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Ponadto w 2019 r. Gmina pozyskała dotacje w wysokości:  

➢ 357 492 zł  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Adaptacja 

zabytkowego parku w Bojanowie”. Inwestycja została  realizowana w 2020 r.  

 

 
 
 

  
 
 

Zabytkowy Park Podworski odzyskał swoją świetność 

 
 

W ramach zadania wykonane zostały nowe alejki parkowe  dla pieszych, stylowe oświetlenie, ławki parkowe oraz 

koszy na śmieci. Ponadto zrealizowanych  zostało szereg zabiegów pielęgnacyjnych w zakresie istniejącego 

drzewostanu parkowego. Teren parku zyskał również nowe nasadzenia. Warto podkreślić, że cały obszar Parku 

objęty jest monitoringiem wizyjnym, który tworzą urządzenia do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej 

rejestracji obrazów. 

 
 

 

6.3 BIEŻĄCE REMONTY ORAZ MODERNIZACJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ, MELIORACYJNEJ  

 

• DROGI 

W 2019 roku gmina Bojanów  wyremontowała w technologii asfaltowej następujące odcinki dróg: 

• droga gminna Kołodzieje  na odcinku 165 m, (wartość zadania 34.613,52 zł) 

•  droga gminna  Stany Załęże na odcinku 760 m, (wartość zadania 188.672,63 zł.) 

• droga gminna  Bojanów ul. 3- go Maja na odcinku 383 m, (wartość zadania 81.201,02 zł) 
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• droga  gminna Stany ul. Smugowa I na odcinku 82 m, (wartość zadania  23.796,90 zł) 

• droga gminna  Stany ul. Smugowa II na odcinku 63 m, (wartość zadania 19.114,90 zł) 

• droga gminna  Przyszów Staw – Przyszów Burdze na odcinku 420 m. (wartość zadania 107.925,51 zł) 

• Parking Przyszów od strony przedszkola. (wartość zadania 62.734,82 zł) 

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy. Wartość zadania to  518.059,30 

złotych brutto. Remontem współfinansowanym ze środków  Funduszu Dróg Samorządowych objęte zostały: ulica 

3 Maja w Bojanowie, odcinek drogi  Przyszów Staw - Przyszów Burdze oraz Stany Załęże – Moskale, wartość 

dofinansowania wyniosła 300.492,00 zł.  

 

 

Nową nawierzchnię z podbudową z kruszywa łamanego zyskały drogi dojazdowe do gruntów rolnych: działka nr 

ewid. 762, 1018,846, 853 na odcinku prawie 1 km w Bojanowie (łącznik ul. Polna i Podleśna), działka nr ewid. 

4512/1 w Kołodziejach o długości ponad pół kilometra oraz działka nr ewid. 2832 miejscowości Przyszów na 

długości prawie 400 metrów.  

Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu modernizacji dórg dojazdowych do gruntów rolnych 

współfinansowanych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 150 tys. zł . Koszt całkowity zadania 

wyniósł prawie 230 tys. zł. 

 

  

 

Na koniec roku 2019 na terenie gminy Bojanów mamy 209 km. dróg, z czego 145 km. jest drogami 

publicznymi natomiast 64 km. jest drogami  wewnętrznymi. W technologii asfaltowej wykonanych mamy 

ponad 51 km dróg. 
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• BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG i ROWÓW 

Jak co roku tak i w roku 2019 gmina przeznaczyła środki w wysokości 88.031,10 zł na  zakup kruszywa do 

bieżącego utrzymania dróg gruntowych. 

W 2019 roku wykonano koszenia poboczy przy drogach gminnych za kwotę 7.500,00 zł 

 

W 2019 roku wykonano zabieg odkomarzania metodą oprysku i zadymienia z zastosowaniem produktu 

biobójczego Aspermet 200 EC, na terenie Gminy Bojanów. Koszt 11.070,00 zł. W 2019 roku  wybudowano wiatę 

przystankowo-turystyczną wraz z utwardzeniem terenu wiaty w miejscowości Maziarnia.  Koszt 15.000,00 zł. 

W ramach utrzymania rowów wykonano odmulenie rowów melioracyjnych na długości 2423 m na  kwotę 

20.500,00 zł. 

 

6.4 OŚWIETLENIE ULICZNE  

W 2018 roku dbając o bezpieczeństwo mieszkańców zmodernizowano i uzupełniono  

o dodatkowe oświetlenie w tym: 

o Montaż 1 sztuki lampy ulicznej w miejscowości Korabina. 

o Montaż 1 sztuki lampy ulicznej na ulicy Parkowej w miejscowości Bojanów. 

o Montaż 3 sztuk lamp ulicznych wraz z dobudową linii n/n na odcinku 280 m w miejscowości Bojanów na 

ulicy Podleśnej i Wilczej. 

o Montaż 1 sztuki lampy ulicznej wraz z dobudową linii n/n na odcinku 150 m w miejscowości Przyszów na 

ulicy Jana Pawła II. 

o Montaż 1 sztuki lampy ulicznej w miejscowości Przyszów na ulicy Zapuście. 

o Montaż 2 sztuk lamp ulicznych wraz z dobudową linii n/n na odcinku 180 m w miejscowości Przyszów na 

ulicy Ogrodowej. 

o Montaż 1 sztuki lampy ulicznej w miejscowości Laski. 

o Montaż 1 sztuki lampy ulicznej wraz z dobudową linii n/n na odcinku 150 m w miejscowości Korabina. 

o Montaż 1 sztuki lampy ulicznej w miejscowości Bojanów na ulicy Ługowej. 

o Montaż 1 sztuki lampy ulicznej wraz z dobudową linii n/n na odcinku 70 m w miejscowości Stany na ulicy 

Smugowej. 

Wartość wyżej wymienionych przedsięwzięć opiewa na kwotę 30.000,00 zł. 

 

• DECYZJE ADMINISTRACYJNE 

W 2019 roku wydano w ramach funkcjonowania Referatu Infrastruktury Technocznej nastepujące decyzje 

administracyjne:  

o 55 decyzji administracyjnych na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych. 

o 14 decyzji administracyjnych na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. 

o 23 decyzji  administracyjnych na opłatę stałą za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych. 
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7. INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA  

 

ZAOPATRZENIE W WODĘ 
 

W skład gminnego systemu zaopatrzenia w wodę wchodzą: Stacja Uzdatniania Wody w Rudzie, 

Przepompownia Wody w Rudzie, Przepompowania Wody w Korabinie i  sieć wodociągowa wykonana z rur z 

tworzywa sztucznego. 

Długość sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej, bez przyłączy  wynosi  łącznie 135,5 km i  wzrosła 

w stosunku do roku poprzedniego o 0,8 km. Liczba przyłączy wodociągowych wynosi 2020, w tym do budynków 

mieszkalnych 1944( wzrost o 23 przyłącza).  

Zużycie wody w roku 2019 wyniosło 170,0 tys. m3 w tym 165,4 tys. m3 wody zużyły gospodarstwa 

domowe, a  4,6 tys. m3 pozostali odbiorcy.  W porównaniu do roku 2018 zużycie wody wzrosło o 4,3 %. 

W 2019 roku GZUK wydał 51 opracowań warunków przyłączenia do sieci wodociągowej. Jakość wody 

była badana według uzgodnionego przez Sanepid Stalowa Wola  harmonogramu, na zlecenie GZUK, przez SGS 

Polska Sp. z o.o. Warszawa  i przez Sanepid Stalowa Wola. Wszystkie badania dały wynik pozytywny, zgodny z 

obowiązującymi normami.  

 

Cena za 1 m3 dostarczonej odbiorcom wody pozostała w roku 2019 na niezmienionym poziomie  

i wynosiła 2,38 zł z podatkiem VAT. 

 
W 2019 roku kolejne budynki w naszej gminie zyskały możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej. 

Tym razem ponad 440 m sieci wybudowano w Stanach na ulicy Kozły.  Zadanie realizowane było w październiku 

i listopadzie, a koszt robót wyniósł ponad 72 tys. złotych. 

 

OCZYSZCZANIE I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
 

W skład gminnego systemu oczyszczania ścieków wchodzą: Oczyszczalnia Ścieków w Stanach, 

przepompownie ścieków w Stanach, Bojanowie, Maziarni, Kołodziejach i Przyszowie w łącznej ilości 51 sztuk i sieć 

kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur z tworzywa sztucznego. 

Długość sieci kanalizacyjnej bez przyłączy, na terenie Gminy Bojanów wynosi na koniec 2019 r. 72,7 km 

i wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o  19,0 km. Liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 816,  

w tym do budynków mieszkalnych 766 ( wzrost o 170 przyłączy). Ilość oczyszczonych ścieków w 2019 r. 

wyniosła 68,0  tys. m3.W roku 2019 GZUK wydał 19 sztuk opracowań warunków technicznych przyłączenia do sieci 

kanalizacyjnej. Jakość odprowadzanych ścieków była badana zgodnie z obowiązującymi przepisami na zlecenie 

GZUK przez akredytowane laboratorium analityczne SGS Polska Sp. z o.o. Warszawa. Wyniki badań w roku 2019 
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były pozytywne tzn. nie przekraczały dopuszczalnych w aktualnie obowiązującym  pozwoleniu wodnoprawnym 

wartości parametrów. 

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków wynosiła w 2019 roku 5,05 zł z podatkiem  VAT i nie wzrosła  

w porównaniu z rokiem 2018. 

 

 
 
 

W 2019 roku kontynuowany był proces kanalizowania obszaru gminy Bojanów. Nowe odcinki sieci zostały 

wykonane w miejscowościach  Przyszów i Ruda. Środki na budowę tego etapu kanalizacji pochodzą w całości  

z budżetu Gminy. W sierpniu  2019 roku Gmina złożyła wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę kolejnych nitek kanalizacji w Stanach na ul. Krochowej 

oraz w Przyszowie. 

 
8. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Gmina Bojanów położona jest w dorzeczu rzeki Łęg. Przeważającą część gminy stanowią tereny leśne i 

zakrzewione. Lasy występują w zwartych kompleksach położonych zarówno w zachodniej i wschodniej części 

gminy. Wśród różnorodnych siedlisk  leśnych, od borów suchych po bagienne, zachowały się tereny lasu o 

charakterze puszczańskim. Lasy te położone są na terenach morenowych i wydmowych o korzystnych warunkach  

wilgotnościowych. Cały teren gminy jest terenem nizinnym zalesionym, w 60,3% i mało zróżnicowanym pod 

względem ukształtowania fizycznego. W dużej mierze obszar gminy tworzy obszar chroniony Natura 2000. Obszar 

ten stanowi bardzo cenną ostoję wielu gatunków ptaków. Należą do nich: nur rdzawoszyi, nur czarnoszyi, bąk, 

bączek, ślepowron, czapla biała, czapla purpurowa, bocian czarny, bocian białym, podgorzałka, trzmielojad, kania 

czarna, bielik, gadożer, błotniak stawowy, orlik krzykliwy, rybołów, kobczyk, sokół wędrowny, kropiatka, zielonka, 

derkacz, żuraw, batalion, dubelt, rybitwa rzeczna, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, lelek, zimorodek, kraska, 

dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, dzięcioł białogrzbiety, lerka, świergotek polny, podróżniczek, 

jarzębatka, muchołówka mała, gąsiorek, ortolan, cietrzew, dzięcioł białoszyi. Na terenie Puszczy Sandomierskiej 

można spotkać niezwykłe bogactwo zwierząt , w tym bardzo rzadkie i zagrożone w Polsce. Symbolem tego terenu 

jest modliszka zwyczajna – w innych regionach kraju praktycznie nie występują, tu zaś spotykana jest na terenie 

całej Puszczy Sandomierskiej. Ssaki reprezentowane są, poza gatunkami pospolitymi w tym łownymi takimi jak 

jelenie, sarny, daniele, dziki także przez gatunki rzadsze takie jak np. wilki, wydry, bobry, orzesznice, popielice i 

chomiki europejskie. Gady, takie jak: jaszczurka zwinka i żyworodna, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata i 

padalec. Wśród płazów możemy spotkać tu wszystkie gatunki żab, ropuch, kumaka nizinnego, rzekotkę drzewną i 

traszkę grzebieniastą. Ponadto w Puszczy Sandomierskiej odnotowano około tysiąca gatunków roślin 
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naczyniowych. Klimat występujący na terenie gminy Bojanów zbliżony jest do klimatu umiarkowanego, właściwego 

dla północnej części województwa podkarpackiego, łagodzony jeszcze przez duże obszary lasu ,a więc jest 

korzystny dla upraw wszystkich roślin.   Pod względem ukształtowania terenu, na obszarze gminy Bojanów możemy 

wyróżnić dwa kluczowe elementy morfologiczne: szerokie dno doliny rzecznej Łęgu, powierzchnia plejstoceńskich 

teras akumulacyjnych. Dno doliny rzeki Łęg rozgranicza gminę na dwie części.    

Pod względem geologicznym teren gminy położony jest w obrębie dużej jednostki geologicznej Polski –

Zapadliska Przedkarpackiego. Jest to rozległe obniżenie tektoniczne wypełnione trzeciorzędowymi osadami 

miocenu morskiego, zalegającymi na utworach starszych. Zapadlisko powstało w końcowej fazie ładowania 

geosynkliny karpackiej. Utwory je wypełniające wykształcone są w głębokomorskiej fakcji iłów i łupków. Ostatnim 

ogniwem utworów trzeciorzędowych są iły krakowieckie, których strop występuje na głębokości 2,0 - 14,0 m. p.p.t. 

Iiły krakowieckie przykryte są utworami czwartorzędowymi reprezentowanymi przez plejstoceńskie osady 

akumulacji wodnolodowcowej reprezentowane oraz utwory rzeczne w obniżeniach terenowych. 

8.1 INFORMACJA O REALIZACJI PLANÓW I PROGRAMÓW 

• PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BOJANÓW NA LATA 2016 –2019 z perspektywą 

do roku 2023 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Bojanów Nr XV/124/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. jest dokumentem 

analizującym istniejący stan poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego gminy Bojanów oraz 

przedstawiającym cele i zadania konieczne do realizacji w poszczególnych obszarach interwencji w celu 

zachowania dobrego stanu środowiska, a tam gdzie konieczna jest jego poprawa przedstawione zostały działania 

naprawcze. Przyjęte w programie cele uwzględniają konieczność realizacji zarówno lokalnych priorytetów ochrony 

środowiska jak i strategii działań wynikających z programów wyższego szczebla. 

Gmina prowadzi szereg działań wynikających z przyjętego Programu:  

- edukacja społeczeństwa w zakresie szkodliwości emisji z palenisk domowych, w których 

spalane są odpady, w tym opakowania, 

– modernizacja i budowa dróg, 

– utrzymanie we właściwym stanie dróg oraz obiektów mostowych, którymi przemieszczają się transporty 

substancji niebezpiecznych 

– budowa chodników przy drogach, 

– termomodernizacja obiektów, 

– doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczo- gaśniczy, 

– rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej, 

– sukcesywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 

– rozwinięcie systemu selektywnego zbierania, sortowania i odzysku odpadów komunalnych, 

– usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, 

– tworzenie ośrodków rekreacji w naturalnych warunkach z zachowaniem walorów przyrodniczych, 

– wprowadzenie zadrzewień, zakrzewień wzdłuż dróg oraz utrzymanie istniejącej zieleni, 

Ponadto w 2019 roku dokonano zakupu 70 sztuk sadzonek z gatunku żywotnik zachodni, sadzonki zostały 

posadzone w miejscowości Ruda przy świetlicy wiejskiej.  

W okresie jesiennym ogłoszone były komunikaty, przypominające o zakazie wypalania śmieci. Mając na celu 
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uświadomienie oraz rozpowszechnienie wśród mieszkańców sołectw informacji w zakresie spalania odpadów przez 

osoby fizyczne w nieprzystosowanym do tego celu kotłach przydomowych. Spalanie odpadów powoduje znaczące 

emisje do powietrza substancji szkodliwych. 

 

• PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BOJANÓW 

Celem Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojanów jest zaplanowanie 

usunięcia oraz unieszkodliwienie poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest. Podczas inwentaryzacji 

spisano oraz oceniono wyroby znajdujące się na terenie Gminy Bojanów.  

W zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi  Gmina Bojanów w 2017 i 2019 roku realizowała zadania pn. 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojanów” . Zadanie miało na celu likwidację azbestu i 

wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Bojanów.  

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji w 2016 roku  stwierdzono, że na terenie Gminy Bojanów znajduję 

się łącznie 1126,51 Mg wyrobów zawierających azbest,                                                                                    

Na terenie Gminy Bojanów na dzień 31.12.2019  łącznie  jest 1001,054 Mg wyrobów zawierających azbest 

pozostałych do unieszkodliwienia.  

W wyniku realizacji zadania w 2017 roku  udało nam się  osiągnąć efekt ekologiczny, określony jako masa 

unieszkodliwionych odpadów w ilości 97,08 Mg z tego:  

- demontaż, pakowanie , transport, utylizacja wyrobów zawierających azbest– 62,89 Mg 

- odbiór, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 34,19 Mg 

W ramach  projektu  uczestniczyło czterdziestu siedmiu wnioskodawców.  Całkowity koszt zadnia wyniósł 38.302,92 

zł.Natomiast w wyniku realizacji zadania  w 2019 roku udało nam się osiągnąć efekt ekologiczny,                      

określony jako masa unieszkodliwionych odpadów w ilości 39,500 Mg z tego: 

- demontaż, pakowanie , transport, utylizacja wyrobów zawierających azbest– 13,245 Mg 

- odbiór, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 26,255 Mg 

W ramach  projektu  uczestniczyło dwudziestu dwóch wnioskodawców.  Całkowity koszt zadnia 

wyniósł 15.299,15 zł. Zadania zostało zrealizowane dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, który po raz kolejny realizuje Program priorytetowy 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: „Ogólnopolski program finansowania 

usuwania wyrobów zawierających azbest". 

• PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BOJANÓW  

przyjęty uchwałą Nr XX/168/2017 Rady Gminy Bojanów z dnia 16 lutego 2017 roku określa wartości bazowe 

zużycia energii i emisji CO2 na terenie gminy Bojanów w roku bazowym 2010 i w roku kontrolnym 2015, a także 

przedstawia Plan działań przyczyniających się w roku 2020 do: 

- redukcji emisji gazów cieplarnianych; 

- zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych; 

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności 

energetycznej. 

Wśród zrealizowanych działań znajdują się:  

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bojanów”, 

- Poprawa efektywności energetycznej budynków dwóch szkół podstawowych Gminy Bojanów w miejscowościach 

Stany i Bojanów w drodze termomodernizacji budynków”, 
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- „Przebudowa budynków po byłych szkołach na świetlice wiejskie w Laskach i Cisowym Lesie oraz budowa 

świetlicy wiejskiej w Korabinie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”, 

- „Przebudowa i remont budynków po byłych szkołach na Dom Kultury i Bibliotekę w Stanach oraz świetlicę wiejską 

w Przyszowie Ruda”. 

9. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Ustawa z 

dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw  

(Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm.) nałożyła na samorządy władztwo nad odpadami wytwarzanymi na terenie gminy.  

Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami.  

W 2019 r. Gmina Bojanów przeprowadziła postępowanie przetargowe na odbiór i transport odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych oraz z Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych z miejscem zagospodarowania w Zakładzie Mechaniczno – Biologicznego 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli. Usługę odbioru i transportu odpadów świadczył Zakład 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Pysznica. Odpady komunalne z terenu gminy odbierane były w postaci 

zmieszanej i selektywnej jeden raz w miesiącu według harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości. 

Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych obowiązywały worki w kolorze czarnym  

i pojemniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub zielonym: 

a) pojemniki o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 

b) worki o pojemności 60 l, 80 l, 120 l; 

Do gromadzenia odpadów komunalnych podlegających selektywnemu zbieraniu obowiązywały worki o pojemności 

60 l, 80 l, 120 l i pojemniki 120 l w kolorze: 

a) zielonym – przeznaczone na odpady ze szkła ( szkło białe i kolorowe) , w tym odpady opakowaniowe ze 

szkła oznaczone napisem „Szkło” 

b) żółtym – przeznaczone na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw 

sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”  

c) niebieskim – przeznaczone na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury, oznaczone napisem „Papier” 

d)  brązowym – przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów, oznaczone napisem „Bio” 

Przeterminowane leki odbierane były z apteki zlokalizowanej w miejscowości Bojanów ul. Szkolna 4.  

Z nieruchomości odebranych zostało 761,024 Mg odpadów komunalnych. 
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Wychodząc naprzeciw wymogom ustawowym w 2015 r. gmina wybudowała i oddała do użytkowania Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, którym zarządza gmina. Zrealizowane zadanie pozwoliło na 

wdrożenie wzorcowych rozwiązań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mieszkańcy mają 

możliwość we własnym zakresie oddania odpadów komunalnych (tj. opakowania z papieru i tektury, opakowania z 

tworzyw sztucznych, opakowania z metali, opakowania ze szkła, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz 

odpady budowlano-remontowe (z remontu prowadzonego we własnym zakresie) nie ponosząc z tego tytułu 

dodatkowych opłat. Ponadto w 2019 r. Gmina Bojanów przeprowadziła mobilną zbiórkę odpadów 

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD i RTV. W PSZOK zebranych zostało 215,235 Mg odpadów. 

Właściwa segregacja odpadów „u źródła” sprawia, że gmina wywiązuje się z obowiązku osiągania wymaganych 

prawem poziomów recyklingu.  

 

 

10. BEZPIECZEŃSTWO 

Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych jest jednym z zadań własnych gminy. Na 

ten cel gmina przeznacza rocznie ok 150 tys. zł. 
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Rok 2019 był rokiem w którym dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu udało się pozyskać nowy lekki 

samochód ratowniczo gaśniczy MERCEDES BENZ  4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Gwoźdźcu. Całkowity koszt zakupu to 390.000,00 zł.  Jest to w historii OSP pierwszy, fabrycznie nowy samochód 

ratowniczo‑gaśniczy. Pozyskanie samochodu dla straży jest ogromnym wzmocnieniem  potencjału tej jednostki. 

Bez wątpienia przyczyni się do poprawy warunków pracy naszych strażaków. Pojazd jaki znalazł się na 

wyposażeniu jednostki z Gwoźdźca jest nowoczesny, terenowy, z napędem na obie osie i blokadą międzymostową. 

Spełnia też unijne standardy w zakresie ekologii. Może pomieścić jednorazowo 1 tys. litrów wody. Na wyposażeniu 

jest między innymi maszt oświetleniowy, wyciągarka. 

 

Źródła finansowania do zakupu samochodu: 

- środki WFOŚiGW     - 175.000,00  zł 

- środki własne Dotowanego    -      7.000,00 zł 

- Gmina Bojanów      -  160.000,00 zł 

- Powiat Stalowowolski     -    40.000,00 zł 

- Nadleśnictwo Rudnik     -      5.000,00 zł 

- Nadleśnictwo Nowa Dęba    -      1.500,00 zł 

- Nadleśnictwo Rozwadów     -      1.500,00 zł 

 
Poniżej przedstawiamy tabelę obrazującą zagrożenia i liczbę zdarzeń z rozbiciem na poszczególne gminy  
w naszym powiecie w 2019 roku. 

 

Gmina 

2019 ROK 

Rodzaj zdarzenia 

Razem Pożar Miejscowe Zagrożenia Alarm fałszywy 

Powiat  stalowowolski 1200 450 695 55 

m. Stalowa Wola 594 142 408 44 

Gm. Bojanów 121 43 76 2 

Gm. Pysznica 143 98 42 3 

Gm. Radomyśl n/Sanem 97 48 46 3 

Gm.  Zaklików 76 25 50 1 

Gm.  Zaleszany 169 94 73 2 
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11. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BOJANÓW W ROKU 2019” 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Bojanów w roku 2019 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Bojanów Nr IV/42/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. 

 i jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji zadań wymienionych w ustawie  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Bojanów. 

Priorytetowe zadania programu na 2019 rok przedstawiały się następująco: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,  

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie gminy Bojanów, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Bojanów, 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt , 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,  

6) usypianie ślepych miotów , 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  z udziałem zwierząt; 

 

Funkcję koordynatora programu pełni Wójt Gminy Bojanów za pośrednictwem pracownika 

odpowiedzialnego za zapobieganie bezdomności zwierząt gospodarskich i domowych. W 2019 r. w budżecie gminy 

wyodrębniono środki finansowe na zapobieganie bezdomności zwierząt gospodarskich i domowych w wysokości 

15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 

 Z zaplanowanych środków do końca 2019 roku pokryte zostały następujące wydatki: 

• opieka całodobowa (usługi weterynaryjne) – 4.894,50 zł 

• zakupy (karma dla zwierząt) – 1.563,00 zł 

• przekazanie do schroniska (ośrodek rehabilitacji zwierząt chronionych) – 600,00 zł 

 W 2019 roku na zapobieganie bezdomności zwierząt wydano łącznie 7.057,50 zł. 

 

12. POLITYKA SPOŁECZNA  

12.1 POMOC SPOŁECZNA  

Jednostką realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bojanowie, 37 – 433 Bojanów ul. Parkowa 5. Pomoc społeczna jest określana jako „instytucja polityki społecznej 

Państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia”. Zgodnie z obowiązującą 

ustawą o pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej zatrudniają pracowników socjalnych jako realizatorów 

pomocy społecznej- nie mniej niż 1 pracownik na 2000 mieszkańców. Na koniec grudnia 2019 roku gmina liczyła 7 

661 mieszkańców, GOPS w Bojanowie spełnia warunek ustawy, ponieważ zatrudnia 5 pracowników socjalnych, 

w przeliczeniu na pełny etat –jest to 4,12. W 2019 roku pracownicy socjalni udzielili pomoc w postaci pracy socjalnej 

dla 90 rodzin (223 osoby w rodzinach), przeprowadzili 433 wywiadów środowiskowych niezbędnych do wydawania 

decyzji ustalających prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Ponadto na wniosek organów upoważnionych 
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(OPS-y, Sądy, PCPR-y) przeprowadzają wywiady alimentacyjne. 

Pełne zestawienie środowisk objętych pomocą według powodów zawiera poniższa tabela. 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 
Liczba osób  

w rodzinach 

Ubóstwo 84 231 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomność 0 0 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 22 130 

Bezrobocie 44 135 

Niepełnosprawność 81 215 

Długotrwała choroba 46 118 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym: 

– rodziny niepełne 

– rodziny wielodzietne 

5 

 

 

3 

1 

21 

 

 

10 

5 

Przemoc w rodzinie 2 5 

Alkoholizm 1 2 

Narkomania 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu 

karnego 
1 1 

Zdarzenie losowe 11 36 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

 

 

Informacja na temat udzielonych świadczeń w ramach zadań własnych – finansowanych z budżetu gminy została 

zamieszczona w poniższej tabeli. 

Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy – budżet gminy 

L.p. Rodzaj świadczenia L. osób L. świadczeń Koszty (w zł) 

 

1. 

Zasiłki celowe i w naturze 84 

 

 

105 

 

 

43 346,34 

 

 

2. 

Odpłatność Gminy za pobyt w domu pomocy 

społecznej 

 

7 53  124 912,27 

 

Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 to wsparcie dla 

najuboższych mieszkańców. Dzięki środkom finansowym z programu, przy aktywnym współudziale placówek 

oświatowych gmina zapewnia gorący posiłek dla dzieci i młodzieży. Program współfinansowany był z budżetu 

państwa, koszt dofinansowania wyniósł 76.413,04 zł.  
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Świadczenia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

Lp Rodzaj świadczenia L. osób L. świadczeń Koszty (w zł) 

1. Posiłki 133 13 733 38 413,00  

2. Zasiłki celowe  67 367 57 103,00 

Koszt programu 95 516,00  

 

Informacja na temat udzielonych świadczeń w ramach zadań własnych – finansowanych z budżetu Państwa została 

zamieszczona w poniższej tabeli. 

Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy -budżet Wojewody 

L.p. Rodzaj świadczenia L. osób L. świadczeń Koszty (w zł) 

 

1 

Zasiłki stałe w tym przyznane dla: 

- samotnie gospodarującej 

- pozostającej w rodzinie 

51 528 278 128,00 

43 459 257 068,00 

8 69 21 060,00 

2 

Zasiłki okresowe w tym z powodu: 

 

Bezrobocia 

Długotrwałej choroby 

Niepełnosprawności 

Inne 

 30 153 76 249,00 

18 108 51.033,00 

2 10 7 339,00 

7 19 9 615,00 

3 16 8 262,00 

 

12.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Usługi opiekuńcze – budżet Gminy 

L.p. Rodzaj świadczenia L. osób L. świadczeń 
Koszty (w zł ) 

 

1 Usługi opiekuńcze 10 2.081 41 744,18 

W roku 2019 usługi były świadczone przez 2 osoby zatrudnione w GOPS Bojanów ( 2 osoby na umowę zlecenie) 

 

Stypendia szkolne – budżet państwa oraz budżet Gminy 

L.p. Rodzaj świadczenia L. osób L. świadczeń 
Kwota świadczeń  

(w zł ) 

1 Stypendia szkolne 65 X 975 440,00 

 

Budżet państwa dofinansował stypendia szkolne w wysokości 66.818,00 zł, budżet gminy 8.622,00  zł.  

 

12.3 UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I SPOŁECZNE 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne osób 

pobierających zasiłek stały. W 2019 roku składkami objęto 43 osoby, kwota składek wyniosła 22.342,00 zł (budżet 



 

 

RAPORT O STANIE GMINY BOJANÓW ZA 2019 ROK 

 

 
BOJANÓW – GMINA NATURALNIE NOWOCZESNA                       Strona | 33 

 

Wojewody). 

Mieszkańcy Gminy nie posiadający ubezpieczenia i nie mający ustalonego prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej mogą ubiegać się o wydanie decyzji ustalającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze 

środków publicznych. Decyzje, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika GOPS wydawane 

są na 90 dni, a następnie przesyłane do Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. W 2019 roku wydano 6 

decyzji pozytywnych.  

12.4 DOM OPIEKI DZIENNEJ W MAZIARNI 

 

 

  

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie realizuje projekt pn „Dom Opieki Dziennej w Maziarni, 

Gmina Bojanów”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu 

do usług społecznych i zdrowotnych. 

Celem projektu jest wzrost samodzielności 30 osób z terenu gminy poprzez utworzenie dla nich miejsc opieki w 

ośrodku zapewniającym wsparcie. 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 752 084,00 zł w tym: 

• środki europejskie – 1 489 271,40 zł 

• dotacja celowa – 174 868,20 zł 

• wkład własny – 87 944 ,40 zł 

Dom Opieki Dziennej mieści się w dawnym budynku po szkole podstawowej w Maziarni, który został 

wyremontowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do wszystkich pracowni zostało zakupione 

nowe wyposażenie, z którego seniorzy mają możliwość korzystania. Seniorzy aktywnie uczestniczą we wszystkich 

zajęciach, wymieniając się doświadczeniami w różnym zakresie i o różnej tematyce. Spotykają się z ciekawymi 
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ludźmi, psychologiem, pielęgniarką dietetykiem, a także innymi. W ramach aktywności własnej poszerzają wiedzę, 

umiejętności, które zdobywają na zajęciach i warsztatach, a także wspólnie planują nowe działania, szukają 

inspiracji w prasie i Internecie. 

 

 

12.5  WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina musi zatrudniać co najmniej 

1 asystenta rodziny. Gmina spełnia wymogi ustawowe, asystent rodziny sprawował opiekę nad 7 rodzinami 

W 2019 roku Wójt Gminy Bojanów przystąpił do programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. „Program asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. Na wynagrodzenie asystenta rodziny otrzymano i 

wydatkowano kwotę 20.872,00 zł w ramach rezerwy budżetu państwa. Pozostałą kwotę związaną z zatrudnieniem 

asystenta rodziny w wysokości 13.415,00 zł. pokryto z budżetu Gminy Bojanów. 

RODZINY ZASTĘPCZE 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje obowiązek uczestniczenia w wydatkach związanych z pobytem 

dzieci z naszej gminy w placówkach opiekuńczo wychowawczych. oraz rodzinach zastępczych. W 2019 roku w 

placówkach przebywało 1 dziecko, natomiast w rodzinach zastępczych było 6 dzieci. Koszt tego zadania pokrywany 

jest z budżetu gminy i w roku 2019 wyniósł 31 716,54 zł. 

 

USTAWA Z DNIA 29 LIPCA 2005 ROKU O PRZECIWDZIAŁANIU 

PRZEMOCY W RODZINIE (DZ.U. 2015, POZ. 1390) 

 

System przeciwdziałania przemocy w rodzinie koncentruje się wokół obszarów: profilaktyka, edukacja 

społeczna, ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, oddziaływanie na osoby stosujące przemoc.  

Główne zadania realizuje Zespół Interdyscyplinarny powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Bojanów. W skład 

zespołu wchodzi 9 osób- przedstawiciele sądu, policji placówek oświatowych, służby zdrowia, komisji ds. 

rozwiązywania problemów alkoholowych, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych. W 2019 roku 

zarejestrowano 8 przypadków przemocy w rodzinie- Niebieskie Karty były zakładane przez Policję – 5, GOPS – 2, 

Placówkę oświaty - 1 

 Działania profilaktyczne polegające na promowaniu  i wdrażaniu prawidłowych metod wychowawczych, 

odpowiednich postaw wobec przemocy oraz kompetencji społecznych zostały zaplanowane w  Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022 

Największa rolę w realizacji programu mają szkoły działające na terenie Gminy Bojanów, które prowadzą w 
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różnej formie działania (m.in. warsztaty, spotkania, programy, lekcje biblioteczne, godziny wychowawcze), które 

wpisują się w gminny program przeciwdziałania przemocy, Działania w w/w Programie realizuje również Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Cyklicznie co roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest organizatorem „Spotkania Opłatkowego” dla osób 

starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy.  

  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie realizuje również „Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa Podprogram 2018”. W ramach programu Ośrodek wydał skierowania do Polskiego Komitetu Pomocy 

Społecznej w Stalowej Woli dla 130 osób. Osoby te mogą korzystać z pomocy w formie produktów żywnościowych. 

Gmina Bojanów współuczestniczy w kosztach realizacji tego programu (4 000 zł). 

 
13. GMINNY PROGRAM ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma na celu tworzenie spójnego 

systemu działań profilaktycznych zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych patologii związanych 

z alkoholem i przeciwdziałaniu problemom już istniejącym. Zamierzeniem programu jest ukierunkowanie dzieci 

i młodzieży na właściwe formy spędzania wolnego czasu, między innymi poprzez sport, wypoczynek letni i zimowy 

jak również zabawę i edukację. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pełniła swe zadania do końca 2019 roku 

w następującym składzie: 

Maria Stanisławska   – Przewodnicząca Komisji 

Joanna Karbarz – Górka   – Sekretarz Komisji 

Ireneusz Święty    – Członek Komisji 

Robert Sałęga    – Członek Komisji 

Anna Rachwał    – Członek komisji 

Barbara Figura    – Członek Komisji  

Do dnia końca 2019 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkała się na 

dziewięciu (9) posiedzeniach, za które nie pobrano wynagrodzenia. Od 1 marca 2019 r. działa Punkt Konsultacyjny, 

który ma swoją siedzibę w budynku Biblioteki Gminnej w Bojanowie przy ul. Tarnobrzeskiej 3. Wynagrodzenie z tego 

tytułu wyniosło 3.600,00 zł.  

W ramach profilaktyki zatrudniono osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo dzieci w drodze na basen, 

która pełniła tę funkcję do 31.08.2019 r. Wynagrodzenie z tego tytułu wraz z pochodnymi wyniosło 9.843,71 zł 

W dniu 30.01.2019r. został ogłoszony otwarty konkurs na wsparcie realizacji 2 zadań  
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z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , a mianowicie: 

 

➢ Organizacja wypoczynku  

➢ Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży  

W ramach pierwszego zadania dofinansowano oferty:  

✓ Uczniowski Klub Sportowy NIKE – „Zielona Szkoła” – 5.000,00 zł. 

W ramach drugiego zadania dofinansowano oferty: 

✓ Stowarzyszenie Edukacyjno – Sportowe EDUSPORT – Powiedzmy AUF Wiedersehen nudzie! – 

5.000,00 zł; 

✓ Stowarzyszenie Mieszkańców BLIŻEJ SIEBIE w Korabinie – Eko – warsztaty sposobem na nudę 

– organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych podczas letnich wakacji – 

3.000,00 zł; 

✓ Stowarzyszenie Współpracy Międzypokoleniowej MAZIARZE – Smacznie, zdrowo, kolorowo – 

zajęcia artystyczno – kulinarne sposobem na profilaktykę – 3.000,00 zł; 

✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Przyszowie Zapuściu – Budujemy mosty – cykl zajęć edukacyjnych, 

artystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – 5.000,00 zł. 

W ramach profilaktyki do 30.06.2019 r. wpłynęły następujące oferty własne organizacji pozarządowych o wsparcie 

realizacji zadania publicznego: 

✓ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Gwalberta i św. Telki w Stanach – Organizacja wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży – 5.000,00 zł. 

✓ Stowarzyszenie Na Skrzydłach Kultury – Taniec, teatr, zabawa – zajęcia rekreacyjno – sportowe dla 

dzieci i młodzieży – 5.000,00 zł.  

We wrześniu przeprowadzono kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Do kontroli wyznaczono 14 

punktów w tym 3 lokale gastronomiczne. Skontrolowano 12 punktów (2 punkty były nieczynne) z czego 2 stanowiły 

lokale gastronomiczne. W czasie kontroli stwierdzono następujące uchybienia: 

⎯ brak wyznaczonego stoiska na alkohol, 

⎯ zamieszczanie reklam alkoholu w sklepach lub ich obrębie. 

Wydano następujące zalecenia: 

⎯ wyznaczenie i poustawianie alkoholu na wyodrębnionym do tego celu stoisku, 

⎯ usunięcie reklam alkoholu ze sklepu lub jego obrębu. 

Za przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych członkowie GKRPA nie pobrali 

wynagrodzenia.  

Ze środków finansowych pochodzących z opłat za posiadane zezwolenia na alkohol sfinansowano: 

⎯ zakup materiałów profilaktycznych – 589,00 zł, 

⎯ nagrody dla dzieci i młodzieży – 5.353,13 zł, 

⎯ przewóz dzieci – 3.149,12 zł, 

⎯ zakup strojów sportowych dla dzieci biorących udział w turnieju piłki nożnej – 3.496,30 zł, 

⎯ zakup artykułów spożywczych na pikniki dla dzieci i młodzieży – 2.305,46 zł, 

⎯ zakup sprzętu sportowego – 6.799,62 zł, 

⎯ opłaty sądowe – 1.536,00 zł, 

⎯ wynajem urządzeń rekreacyjnych i parku rozrywki dla dzieci podczas organizacji pikniku 

profilaktycznego – 3.630,00 zł, 

⎯ dofinansowanie programu Szkolny Klub Sportowy – 1.050,00 zł,  
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⎯ zakup paczek mikołajkowych dla dzieci biorących udział w spotkaniach organizowanych 

w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży – 2.758,31 zł 

⎯ udział członków GKRPA w programie szkoleniowym z zakresu bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym – 2.460,00 zł. 

W ramach profilaktyki co roku uchwalany jest także Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii. Środki 

przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku wyniosły 3.000,00 zł. 

W ramach tych środków zakupiono sprzęt nagłaśniający dla dzieci biorących udział w zajęciach 

organizowanych w ramach profilaktyki uzależnień, w ramach realizowanego programu zajęć edukacyjno – 

profilaktycznych pn. „Cykl zajęć wokalnych oraz przeprowadzenie I konkursu Wokalnego „Feel the music! Poczuj 

muzykę!” za kwotę 2.810,00 zł. 

Konkurs swym zasięgiem objął teren całej gminy. Odbiorcami zadania były dzieci w następujących 

kategoriach wiekowych: 

➢ Szkoły podstawowe – klasy I – III (7 – 9 lat) 

➢ Szkoły podstawowe – Klasy IV – VI (12 – 12 lat) 

➢ Szkoły podstawowe klasy VIII – VIII (13 – 15 lat). 

Łącznie w konkursie wzięło udział około 80 dzieci.  

Całość realizowanego zadania wyniosła ok. 3.000,00 zł, w tym 190,00 zł na zakup materiałów do druku dyplomów, 

2.810,00 zł na zakup zestawu bezprzewodowego systemu mikrofonowego.Całość środków wydatkowanych w 

ramach programu przeciwdziałania nakomanii wyniosła w 2019 roku 2.810,00 zł.  

Środki finansowe na realizację obu programów profilaktycznych pochodzą z wpłat za posiadane zezwolenia 

oraz za zezwolenia jednorazowe, a także naliczone kary za opóźnienie w składaniu oświadczeń o wartości 

sprzedaży alkoholu za rok 2018, czy w płatności którejkolwiek z rat wyniosły 80.424,13 zł. Wydatkowano kwotę 

77.570,65 zł.  

 
14. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BOJANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI 

PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany 

przedłożyć Radzie Gminy jako organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji Programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 

poprzedni. 

Program współpracy jest uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego – 

podstawowym dokumentem, który zawiera zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi 

na danym terenie organizacjami pozarządowymi. 

Zasady tworzenia Programu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. W 2018 roku Rada Gminy uchwaliła Uchwałą Rady Gminy Bojanów  Nr II/7/2018 

z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bojanów z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2021 wieloletni program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

Głównym celem Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy gminą, a sektorem pozarządowym 

służące rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej 

w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Program określa cele, zasady, formy współpracy, priorytetowe zadania 

publiczne, okres i sposób realizacji programu. 
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Współpraca Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2019 roku odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności, 

partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności.  

Współpraca polega na promowaniu przez gminę działalności organizacji, w tworzeniu jej dobrego 

wizerunku, udzielaniu przez samorząd wsparcia finansowego w trybie otwartego konkursu ofert, wspólne 

konsultowanie z organizacjami aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji z wykorzystaniem zasady dialogu społecznego, bieżącej wymiany i przekazywaniu informacji, która 

odbywała się poprzez publikację na stronie internetowej Gminy Bojanów oraz BIP oraz drogą elektroniczną. 

Program jest skierowany do organizacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym 

(w przypadku ubiegania się o dotacje w ramach otwartego konkursu ofert) jak i stowarzyszeń zwykłych (pomoc 

pozafinansowa). 

 Priorytetowe zadania publiczne ujęte w programie współpracy na lata 2019 - 2021 to: 

➢ w zakresie kultury: wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, 

wspieranie edukacji kulturalnej, wspieranie działań zmierzających do integracji i współpracy 

międzypokoleniowej poprzez historię i kulturę; 

➢ w zakresie kultury fizycznej: organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, szkolenie sportowe dzieci 

i młodzieży, wspieranie działań na rzecz rozwoju sprawności fizycznej, promocja aktywności turystycznej 

dzieci i młodzieży;  

➢ z zakresu oświaty i wychowania: realizacja programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania 

w duchu społeczeństwa obywatelskiego, realizacja programów dotyczących rozbudzania przedsiębiorczości 

dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie inicjatyw 

oświatowych, realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży z zakresu nauk 

przyrodniczych i współczesnej techniki, wykraczających poza program szkolny, organizowanie działalności 

artystycznej dzieci i młodzieży rozwijającej ich zainteresowania i uzdolnienia w różnych dziedzinach; 

➢ z zakresu ochrony i promocji zdrowia: wspieranie programów popularyzujących wiedzę o chorobach 

cywilizacyjnych, propagujących celowość dbania o własne zdrowie, a także podejmowania działań na rzecz 

zdrowia, wspieranie programów promujących zdrowy styl życia, wspieranie programów edukacyjnych 

w zakresie zapobiegania sytuacji, mogących powodować zagrożenia urazom oraz wypadkom 

komunikacyjnym z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy;  

➢ z  zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi: działania w zakresie profilaktyki – wspieranie programów 

edukacyjnych, korekcyjnych, zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży, działania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności wspieranie działań zmierzających do budowy 

odpowiedniego systemu w tym zakresie na terenie gminy, działalność szkoleniowa w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych; 

➢ z zakresu przeciwdziałania narkomanii: wspieranie programów profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych 

oraz działań w ramach edukacji publicznej, działalność szkoleniowa w zakresie profilaktyki narkomanii; 

➢ z zakresu pomocy społecznej: udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej rodzinom i osobom 

potrzebującym oraz prowadzenie idei integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. 

Finansowe wsparcie organizacji pozarządowych zgodnie z założeniami programu odbywa się poprzez 

ich udział w konkursach ofert, które ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Gminy 

Bojanów oraz na tablicy ogłoszeń. W ogłoszeniach zawiera się informacje jakie dokumenty należy przedłożyć aby 

oferta spełniła wymogi i mogła być rozpatrywana przez komisję konkursową, termin składania ofert oraz tryb i 

kryteria stosowane przy wyborze ofert i przyznaniu dotacji. 
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W 2019 r. Wójt Gminy Bojanów ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych 

w zakresie: 

➢ upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie wsparcia na realizację zadania publicznego 

pn.: „Popularyzacja piłki nożnej jako dyscypliny sportowej wśród młodzieży oraz osób dorosłych przez 

organizację cyklu spotkań o charakterze lokalnym i ponadlokalnym”; 

➢ upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie wsparcia na realizację zadania publicznego 

pn.: „Organizacja cyklu spotkań sportowo – rekreacyjnych dla dzieci”; 

➢ profilaktyki alkoholowej w formie wsparcia finansowego organizowanej kolonii, w ramach działania 

„Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży”; 

➢ profilaktyki alkoholowej w formie wsparcia finansowego w ramach działania „Organizacja czasu wolnego 

dzieci i młodzieży”. 

W odpowiedzi na ogłoszone konkursy wpłynęło łącznie 11 ofert, w tym z zakresu upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu wpłynęło 3 oferty, na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży – 2 oferty oraz 6 ofert 

z działania „organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”.  

Wszystkie złożone oferty przeszły pozytywnie ocenę formalną, spełniały warunki konkursu i zostały 

pozytywnie rozpatrzone przez komisje konkursowe powołane: 

1) do przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu – ZARZĄDZENIE  Nr 18/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia  26 luty 2019 roku; 

2) do przeprowadzenia konkursu z zakresu profilaktyki alkoholowej – ZARZĄDZENIE  Nr 17/2019  Wójta Gminy 

Bojanów z dnia  22 luty 2019 roku; 

3) do przeprowadzenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu – ZARZĄDZENIE  Nr 68/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 sierpnia 2019 roku. 

W ramach konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przyznano dotacje na 

następujące zadania: 

1) Organizacja cyklu spotkań sportowo – rekreacyjnych i popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży 

i osób dorosłych  

➢ Organizacja cyklu spotkań sportowo – rekreacyjnych i popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży i osób 

dorosłych  

Dotację przyznano w wysokości – 26.700,00 zł 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania – 30.064,90 zł 

Nazwa oferenta: Klub Sportowy „Strażak” Przyszów 

Działania podjęte w trakcie realizacji zadania miały na celu promocję piłki nożnej jako dyscypliny sportowej, 

poprawę kondycji fizycznej uczestników zadania, stworzenie warunków do rozpowszechniania zdrowej rywalizacji 

wśród uczestników, pokazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.  

➢ Organizacja cyklu spotkań sportowo – rekreacyjnych i popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży i osób 

dorosłych  

Dotację przyznano w wysokości – 38.500,00 zł 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania – 46.783,34 zł 

Nazwa oferenta: Klub Sportowy LZS „Łęg” Stany 
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Działania zaplanowane do realizacji na 2019 rok w pełni zrealizowano, miały one na celu promocję piłki nożnej jako 

dyscypliny sportowej, poprawę kondycji fizycznej uczestników zadania, stworzenie warunków do 

rozpowszechniania zdrowej rywalizacji wśród uczestników, pokazanie alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego.  

➢ Organizacja cyklu spotkań sportowo – rekreacyjnych dla dzieci  

Dotację przyznano w wysokości – 12.000,00 zł 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania – 13.409,00 zł 

Nazwa oferenta: UKS Gminna Akademia Piłki Nożnej ORLIK BOJANÓW 

Działania zaplanowane do realizacji na 2019 rok w pełni zrealizowano, miały one na celu promocję piłki nożnej, 

poprawę kondycji fizycznej uczestników zadania, zagospodarowanie w sposób aktywny czasu wolnego dzieci, 

stworzenie warunków do rozpowszechniania zdrowej rywalizacji wśród uczestników, pokazanie alternatywnych 

form spędzania czasu wolnego. 

 

2) „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży” 

➢ Zielona szkoła 

Dotację przyznano w wysokości – 5.000,00 zł 

Koszt całkowity realizowanego zadania – 15.740,71 zł 

Nazwa oferenta: Uczniowski Klub Sportowy NIKE  

Zadanie polegało na organizacji zielonej szkoły dla dzieci w wieku szkolnym. Zadanie zrealizowano w terminie. 

 

3)  „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” 

➢ „Eko – warsztaty sposobem na nudę” – organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

podczas letnich wakacji 

Dotację przyznano w wysokości – 3.000,00 zł 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania – 5.505,27 zł 

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Mieszkańców BLIŻEJ SIEBIE w Korabinie 

Zadanie wykonano w zaplanowanym terminie z pozyskanej dotacji zakupiono materiały biurowe i inne do 

wykorzystania w czasie warsztatów.   

➢ Smacznie, zdrowo, kolorowo – zajęcia artystyczno – kulinarne sposobem na profilaktkę 

Dotację przyznano w wysokości – 3.000,00 zł 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania – 3.300,00 zł 

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Współpracy Międzypokoleniowej Maziarze 

Zadanie wykonano w zaplanowanym terminie. Cele zadania zostały osiągnięte. Z pozyskanej dotacji zakupiono 

artykuły na zajęcia artystyczne.  

➢ Powiedzmy AUF WIEDERSEHEN nudzie! 

Dotację przyznano w wysokości – 5.000,00 zł 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania – 8.777,50 zł 

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Edukacyjno – Sportowe EDUSPORT 

Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Polegało na organizacji cyklu pogadanek profilaktycznych połączonych 

z zajęciami sportowo – rekreacyjnymi dla dzieci i młodzieży.   

➢ Budujemy mosty – cykl zajęć edukacyjnych, artystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży  

Dotację przyznano w wysokości – 5.000,00 zł 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania – 5.040,19 zł 
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Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Przyszowie Zapuściu 

Zadanie wykonano w zaplanowanym terminie. Cele zadania zostały osiągnięte. Z pozyskanej dotacji zrealizowano 

zajęcia artystyczne, edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.   

Poza konkursem, z zakresu zadań realizowanych w ramach kultury fizycznej i sportu, została ogłoszona 

oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego NIKE. Dotacja na realizację zadania Organizacja zajęć sportowych 

z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej pn. Sylwetka na piątkę z plusem „ Na bis” została 

przyznana w wysokości 2.500,00 zł, a całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 9.200,00 zł.  

W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży ofertę z własnej inicjatywy przedłożyło 

Stowarzyszenie Na Skrzydłach Kultury. Celem zadania była organizacja zajęć teatralnych i tanecznych dla dzieci 

z terenu gminy. Stowarzyszenie pozyskało na ten cel 5.000,00 zł dotacji, a całość zadania wyniosła 5.102,80 zł.  

Kolejnym oferentem składającym propozycję realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki była 

Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Jana Gwalberta i Św. Tekli w Stanach. Przedmiotem oferty była 

organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w ramach zadania organizacja wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży. Całość realizowanego zadania wyniosła 7.320,00 zł, w tym z dotacji 5.000,00 zł.  

Poza konkursem przyznano również dotację z zakresu pomocy społecznej. Dotację w wysokości 

5.000,00 zł otrzymał Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Powiatowy w Stalowej Woli na realizację 

zadania Rozdawnictwo gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa.  

 

Ogółem na realizację zadań publicznych do końca 2019 roku. Gmina Bojanów przeznaczyła kwotę 

115.700,00 zł, w tym 79.700,00 zł – dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 31.000,00 zł na wsparcie 

zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 5.000,00 zł na wsparcie realizacji zadań 

z zakresu pomocy społecznej.  

 

15. OŚWIATA I EDUKACJA  

 W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspakajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. w zakresie edukacji publicznej. W ustawie o systemie oświaty ustawodawca 

wskazał, iż w szczególności do zadań gminy należy: zakładanie i prowadzenie przedszkoli, w tym przedszkoli 

specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów 

oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności zabezpieczenia kadry pracowniczej, 

w tym administracyjno-obsługowej kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki. W ustawie Karta Nauczyciela wśród zadań gminy wskazane są m.in.: stanowienie o wysokości niektórych 

składników wynagrodzenia nauczycieli wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 
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15.1 ORGANIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

  

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty, m.in. w zakresie edukacji publicznej. W ustawie o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iż w szczególności 

do zadań gminy należy: zakładanie  i  prowadzenie  przedszkoli,  w  tym  przedszkoli  specjalnych,  szkół podstawowych, 

zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych 

dla ich działalności zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej kontrolowanie spełniania 

przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. W ustawie Karta Nauczyciela wśród zadań gminy wskazane są 

m.in.: stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli wspieranie nauczycieli w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym. 

• Przedszkola i oddziały przedszkolne 

W Gminie Bojanów funkcjonują obecnie 2 Przedszkola (w Bojanowie, Przyszowie) oraz 4  oddziały 

Przedszkolne (3 w PSP w Stanach oraz 1 w PSP w Gwoźdźcu). 

Sieć publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stwarza możliwość 

korzystania z usług przedszkolnych i odpowiada zapotrzebowaniu rodziców na tę formę usługi, tym bardziej, że 

Gmina Bojanów zapewnia wszystkim dzieciom z terenu Gminy miejsce w przedszkolu. Funkcjonujące przedszkola 

pozwalają  na pogodzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym kobiet wychowujących dzieci, dają między innymi 

możliwość podjęcia dodatkowego zatrudnienia oraz są niejednokrotnie ważnym czynnikiem przy podejmowaniu 

przez młodych ludzi decyzji o miejscu zamieszkania. Przedszkola prowadzone przez Gminę Bojanów obejmują 

opieką dzieci w godzinach od 7:30 do 16:30. 

W Gminie Bojanów na dzień 1 września 2019 roku funkcjonowało łącznie 10 oddziałów przedszko lnych, 

w tym 5 oddziałów poniżej „0” oraz pięć oddziałów zerowych. 

Rozkład dzieci w poszczególnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w roku 2019 przedstawia 

tabela 1 (stan na 30 września 2019 r.) 

Tabela 1. Dzieci w publicznych przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Bojanów, w których 

gmina zapewniła tym dzieciom warunki spełniania tego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacji prawa 

do korzystania z wychowania przedszkolnego – stan wrzesień  2019 r. 
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Lp. Nazwa i adres przedszkola  

 

Ilość 

oddziałów 

w roku 

szkolnym 

2018/19 

2 - 

letnich 

3- 

letnich  

4- 

letnich 

5- 

letnich 

6- 

letnich  

7- 

letnich  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Przedszkole w Bojanowie w 

Zespole Szkół w Bojanowie 

3 0 21 11 18 19 0 

2 Przedszkole w Przyszowie 

wchodzące w skład Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w 

Przyszowie 

3 3 19 17 17 17 1 

3 Oddział Przedszkolny przy 

Publicznej Szkole Podstawowej w 

Stanach 

3 0 13 18 11 24 0 

4 Oddział Przedszkolny przy 

Publicznej Szkole Podstawowej w 

Gwoźdźcu 

1 0 0 0 0 9 0 

                                                                            

Suma: 

10 3 53 46 46 69 1 

 

Na wykresie 1 przedstawiono porównanie stanu dzieci w poszczególnych przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w 2019 r. w stosunku do lat ubiegłych. 

Wykres 1. Porównanie stanu dzieci w poszczególnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  
w latach 2017-2019. 
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W roku 2017 z wychowania przedszkolnego skorzystało 199 dzieci, na łączną ilość miejsc 221. W roku 2018 

na 250 miejsc, które zapewniła Gmina wykorzystanych zostało 211 miejsc. W roku 2019 z wychowania 

przedszkolnego korzystało 218 dzieci. 

Na realizację wychowania przedszkolnego samorząd otrzymuje z budżetu państwa wsparcie – w formie 

dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – tzw. dotację przedszkolną na 

dzieci w wieku do lat 5. W roku 2018 otrzymano dotację w wysokości 186.320,00 zł (1.370,00 zł x 136 dzieci). W 

roku 2019 dotacja wyniosła 202.032,00 zł (1.403 zł x 144 dzieci).  

Gmina przykłada dużą wagę do dbania o dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkola są bardzo dobrze 

doposażone w zabawki, nowoczesne meble, zestawy interaktywne, stoły sensoryczne i wiele innych, co czyni je 

jednymi z najpiękniejszych w całym powiecie. Projekty „Przedszkolaki na start” oraz „W stumilowym lesie” pozwoliły 

na otworzenie 46 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat, co rozwiązało problem Rodziców w zakresie 

zapewnienia swoim dzieciom miejsca w przedszkolu. 

 

Tabela 2. Projekty realizowane przez Gminę w zakresie rozwoju edukacji przedszkolnej, Działanie 9.1 – Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w latach 2017-2019. 

Nazwa projektu Łączny budżet projektu Dofinansowanie 

„Przedszkolaki na start – lata 

2017-2018 

230.400,47 zł 204.150,47 zł 

„W stumilowym lesie” – lata 2018-

2019 

350.342,70 zł 311.692, 86 zł 

 

Organizacja szkół 

Gmina Bojanów zapewnia dzieciom i młodzieży możliwość realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki. Ustalone obwody szkół podstawowych obejmują obszar całej gminy. Rozmieszczenie szkół podstawowych 
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zapewnia uczniom łatwy dostęp do tych szkół. Gmina Bojanów zapewnia dowóz i opiekę dla uczniów w przypadku 

przekroczenia odległości określonych w przepisach prawa. Wszystkie szkoły mieszczą się w jednym budynku i są 

szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej.  

Wykres 2. Liczba dzieci realizujących obowiązek szkolny w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Bojanów w latach 2017-2019 (łącznie z oddziałami gimnazjalnymi w latach 2017-2018). 

 

Bardzo istotnym czynnikiem procesu nauczania jest dbałość o ciągłe wzbogacanie placówek w nowoczesny sprzęt, 

pomoce dydaktyczne i nowoczesne technologie, co niewątpliwie poprawia jakość kształcenia między innymi 

poprzez rozbudzanie zainteresowania nowościami technicznymi.  

Szkoły na bieżąco doposażone są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym: komputery, 

laptopy, tablice interaktywne i inne.  Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń 

sportowo-rekreacyjnych uznać należy za bardzo dobry, co jest rezultatem stałych i znacznych nakładów 

finansowych czynionych od kilku lat na ich poprawę, a przede wszystkim korzystania z dotacji unijnych. 

Jako pierwszy zrealizowano projekt: „Sukces rośnie z nami”, którego beneficjentami były Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Stanach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowie i objął on swoim zasięgiem nieco ponad 

300 uczniów obu szkół, zakupiono sprzęt na blisko 350 tys. zł, dzieci skorzystały z setek godzin darmowych zajęć 

pozalekcyjnych.  

W czerwcu 2019 roku  zakończono realizację projektów, w których brały udział dwie kolejne szkoły – 

Szkoła Podstawowa w Bojanowie oraz Szkoła Podstawowa w Gwoźdźcu. Projekt „Szkoła na 5+” opiewał na kwotę 

595.126,75 zł, w tym 139.970 zł była to kwota na wyposażenie dla PSP Bojanów w pracownię komputerową oraz 

nowoczesne laboratorium fizyczno-chemiczne. Na zakup wyposażenia dla PSP Gwoździec przewidziano w 

projekcie 59.991,81 zł, na jedną pracownię komputerową oraz pomoce dydaktyczne z zakresu nauk 

przyrodniczych.  
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15.2 FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH  

Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym 

elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w podziale subwencji 

oświatowej indywidualnych uwarunkowań gmin wiejskich i poszczególnych placówek oświatowych co powoduje 

niedoszacowanie zadań. 

Subwencja oświatowa naliczana jest w poszczególnych latach na podstawie liczby uczniów w latach 

szkolnych  podanych w poniższej tabeli według stanu na 30 września danego roku szkolnego. 

Wykres 3. Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w poszczególnych latach w podziale na gimnazja i 

szkoły podstawowe do naliczenia wysokości subwencji oświatowej 

W 2017 roku otrzymano subwencję oświatową w wysokości – 6.241.913,00 zł przy liczbie - 633 uczniów. 

Wydatki na oświatę w 2017 roku wyniosły  8.884.242,01 zł.  

W roku 2018 przyznana  subwencja oświatowa wyniosła 6.598.232,00 zł, przy wydatkach 9.359.630,64 zł. 

W porównaniu do roku 2017 gdzie Gmina dołożyła do oświaty 2.642.329 zł, w 2018 roku nastąpił wzrost udziału 

środków własnych o 119.069,64 zł i wyniósł ogółem 2.761.398,64 zł. 

W roku 2019 Gmina Bojanów otrzymała subwencję w wysokości 6.715.179,00 zł. Przy wydatkach w 

wysokości 10.421.853,87 zł, Gmina musiała dołożyć aż 3.706.674,87 zł środków własnych na sfinansowanie 

zadań oświatowych. 
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Tabela 3. Wydatki na oświatę, w tym subwencja i udział środków własnych Gminy Bojanów w latach 2017-2019. 

Rok Wydatki na oświatę Subwencja Udział środków 

własnych gminy 

2017 8.884.242,01 6.241.913,00 2.642.329,01 

2018 9.359.630,64 6.598.232,00 2.761.398,64 

2019 10.421.853,87 6.715.179,00 3.706.674,87 

 

15.3 ZATRUDNIENIE 

Zatrudnienie  we  wszystkich  placówkach  oświatowych  gminy  Bojanów  wynika  z  wymogów  przepisów  

oświatowych.  W poszczególnych szkołach zatrudniono w 2017 roku 106 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu 

na pełne etaty 87,28 ), w tym 2 nauczycielek/nauczycieli stażystów (2 pełne etaty), 13 nauczycielek/nauczycieli 

kontraktowych (10,04 etatu), 17  nauczycieli  mianowanych (14,77 etatu),  74  nauczycieli  dyplomowanych (60,47 

etatu) .  

W 2018 roku zatrudnienie zwiększyło się o 9 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty daje to wynik 95,12), 

w tym 2 nauczycielek/nauczycieli stażystów (2 pełne etaty), 13 nauczycielek/nauczycieli kontraktowych (10,04 

etatu), 17  nauczycieli  mianowanych (14,77 etatu),  74  nauczycieli  dyplomowanych (60,47 etatu) . 

W 2019 roku zatrudniano  we  wszystkich  placówkach  oświatowych  gminy  Bojanów 114 nauczycieli. W 

przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie wynosiło 85,89 etatu, z czego 4 nauczycieli to stażyści ( 4,03 etatu), 13 

nauczycielek/nauczycieli kontraktowych (11,02 etatu), 14  nauczycieli  mianowanych (12,97 etatu),  83  nauczycieli  

dyplomowanych (57,87 etatu) . 

 

Wykres 4. Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Gminie Bojanów w latach 2017-2018 w podziale 

na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 
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16. KULTURA 

 

16.1 STAN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOJANOWIE 

 

 

GOK w Bojanowie z wydzielonymi 4 filiami: 

• DK w Gwoźdźcu 

• DK w Maziarni 

• DK w Przyszowie 

• DK w Stanach 

oraz 5 świetlicami wiejskimi: 

• Świetlica Wiejska w Korabinie 

• Świetlica Wiejska w Laskach 

• Świetlica Wiejska w Cisowym Lesie 

• Świetlica Wiejska na Rudzie 

• Świetlica Wiejska w Bojanowie za Rzeką. 

 

1. DOM KULTURY W STANACH 

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE 

Lp. Nazwa zajęć Liczba spotkań ogółem w roku Przeciętna liczba uczestników 

1 Zespół  Śpiewaczy „Stanowianki” 39 8 

2 zespół „MINI MAGIC STAR” 27 15 

3 zespół „MAGIC STAR” 26 10 

4 zespół MAŻORETKI „SZERMOSSO” 26 13 

5 zespół „LIGHT SHOW” 28 7 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

Lp. Nazwa zajęć Liczba spotkań 
ogółem w roku 

Przeciętna liczba uczestników 

1 Plastyczne 35 17 

2 Instrumentalne  35 15 

3 FITNESS 8 12 
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2. DOM KULTURY W BOJANOWIE 

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE 

Lp. Nazwa zajęć Liczba spotkań ogółem w roku Przeciętna liczba uczestników 

1 Kapela Ludowa „Łęgowianie” 42 13 

2 zespół „MAGIC STAR” 29 15 

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

Lp. Nazwa zajęć Liczba spotkań 
ogółem w roku 

Przeciętna liczba uczestników 

1 Plastyczne 35 20 

2 Instrumentalne (gitara, keyboard) 34 5 

3 FITNESS 4 10 

 

3. DOM KULTURY W PRZYSZOWIE 

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE 

Lp. Nazwa zajęć Liczba spotkań ogółem          w 
roku 

Przeciętna liczba uczestników 

1 Teatrzyk „Brzydkie kaczątko” 41 20 

2 Zespół „Taneczna Eksplozja I”  33 13 

3 Zespół „Taneczna Eksplozja II” 26 12 

4 Zespół „Taneczna Eksplozja III” 29 15 

5 Zespół „Taneczna Eksplozja IV” 29 10 

6 
Chór „Bel Canto” 48 25 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

Lp. Nazwa zajęć Liczba spotkań 
ogółem w roku 

Przeciętna liczba uczestników 

1 Plastyczne 40 10 

2 Rękodzielnicze 29 8 

3 Instrumentalne (gitara, keyboard) 39 15 

4 FITNESS 6 9 
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4. DOM KULTURY W MAZIARNI 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

Lp. Nazwa zajęć Liczba spotkań 
ogółem w roku 

Przeciętna liczba uczestników 

1 Plastyczne 28 12 

2 Rękodzielnicze 37 9 

3 FITNESS 7 9 

 

5. DOM KULTURY W GWOŹDŹCU 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

Lp. Miejscowość Nazwa zajęć Liczba spotkań ogółem 
w roku 

Przeciętna liczba 
uczestników 

1 Gwoździec Plastyczne dla dzieci do lat 7 i 
rodziców 

9 9 

2 Gwoździec Plastyczne dla dzieci powyżej 7 lat 14 8 

3 Gwoździec Warsztaty rękodzielnicze dla 
dorosłych 

7 6 

4 Gwoździec FITNESS 6 6 

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE: tenis stołowy, piłkarzyki, bilard, gry planszowe, itp. 

Lp. Miejscowość Liczba godz. w tygodniu  Liczba uczestników 

1 Bojanów 21 19 

2 Gwoździec 9 8 

3 Maziarnia 15 12 

4 Stany 16 17 

5 Przyszów 25 30 
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WYDARZENIA KULTURALNO – ROZRYWKOWE 

 

 

 

Lp. Data Nazwa imprezy Grupa Organizator Miejscowość 

1. 
11-13.02.2019 Ferie z Kulturą 2019 Dzieci, 

młodzież 
GOK Bojanów wraz 
ze wszystkimi filiami 

Bojanów, 
Maziarnia, 

Przyszów, Stany, 
Gwoździec 

2. 
09-10.03.2019 Dzień Kobiet Młodzież, 

dorośli 
GOK Bojanów Stany, Przyszów 

3. 
31.03.2019 Dzień Dawcy Szpiku Młodzież, 

dorośli 
GOK Bojanów 

Fundacja DKMS 
Bojanów 

4. 
03.05.2019 228 rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 
Dzieci, 

młodzież, 
dorośli 

GOK Bojanów Stany 

5. 
04.05.2019 Sportowa Majówka Dzieci, 

młodzież, 
dorośli 

GOK Bojanów, 
Gmina Bojanów, 

Orlik Bojanów 

Bojanów 
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6. 

 

02.06.2019 
Kulturalny Dzień Dziecka Dzieci, 

młodzież, 
dorośli 

GOK Bojanów Korabina 

7. 
09.06.2019 I Konkurs Wokalny „Feel 

the music! Poczuj 
muzykę!” 

Dzieci, 
młodzież, 

GOK Bojanów Bojanów 

8. 
12-14.06.2019 Kino Sferyczne Dzieci, 

młodzież 
GOK Bojanów Bojanów, 

Maziarnia, 
Przyszów, Stany, 

Gwoździec 

9. 
16.06.2019 Turniej o Puchar           

Św. Jana Gwalberta 
Dzieci, 

młodzież 
GOK Bojanów Bojanów 

10. 
22.06.2019 Gra terenowa „Wyprawa 

po kwiat paproci” 
Dzieci, 

młodzież 
DK Przyszów Przyszów 

11. 
23.06.2019 Dzień Rodziny                     

w Laskach 
Dzieci, 

młodzież, 
dorośli 

GOK Bojanów, 
Sołectwo Laski, 
Stowarzyszenie 

Kobiet 
Przedsiębiorczych z 

Lasek,             
Gmina Bojanów 

Laski 

12. 
23.06.2019 Podsumowanie projektu 

SWM „Maziarze”-
„Smacznie, zdrowo, 
kolorowo” – zajęcia 

artystyczno-kulinarne 
sposobem na profilaktykę 

Dzieci, 
młodzież, 

dorośli 

DK Maziarnia Maziarnia 

13. 
14.07.2019 Piknik Parafialny                   

z okazji odpustu ku czci 
Św. Jana Gwalberta 

Dzieci, 
młodzież, 

dorośli 

GOK Bojanów, 
Gmina Bojanów, 
Proboszcz Parafii 

Stany 

Stany 

14. 
21.07.2019 Biesiada przy ognisku Dzieci, 

młodzież, 
dorośli 

SWM „MAZIARZE”, 
GOK Bojanów, OSP 
Maziarnia, DOD w 
Maziarni,    Gmina 

Bojanów 

Maziarnia 

15. 
27.07.2019 Wycieczka do Muzeum 

Kultury Ludowej w 
Kolbuszowej (Skansen) 

Dzieci, 
młodzież, 

dorośli 

GOK Bojanów Kolbuszowa 

16. 
03.08.2019 Wycieczka do 

Sandomierza 
Dzieci, 

młodzież, 
dorośli 

GOK Bojanów Sandomierz 

17. 
10-11.08.2019 DNI MIODU 2019 Dzieci, 

młodzież, 
dorośli 

GOK Bojanów Bojanów 

18. 
11.08.2019 Ustanowienie oficjalnego 

Rekordu Polski w 
kategorii: „Najwięcej osób 

jedzących miód 
jednocześnie w trakcie 
imprezy plenerowej Dni 

Dzieci, 
młodzież, 

dorośli 

GOK Bojanów, 
Gmina Bojanów 

Bojanów 
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Miodu 2019” 

19. 
23.08.2019 Szkolenie z Pierwszej 

Pomocy Przedmedycznej 
Dzieci, 

młodzież, 
dorośli 

GOK Bojanów Bojanów 

20. 
30.08.2019 Podsumowanie projektu 

„Między tradycją,                 
a współczesnością”- cykl 

zajęć rękodzielniczych dla 
dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych 

Dzieci, 
młodzież, 

dorośli 

GOK Bojanów Bojanów 

21. 
31.08.2019 Podsumowanie projektu 

"Eko - warsztaty 
sposobem na nudę - 

organizacja czasu 
wolnego dla dzieci 

młodzieży oraz dorosłych 
podczas letnich wakacji"   

Dzieci, 
młodzież, 

dorośli 

GOK Bojanów Korabina 

22. 
01.09.2019 Piknik Rodzinny                 

w Gwoźdźcu 
Dzieci, 

młodzież, 
dorośli 

GOK Bojanów, 
Sołectwo 

Gwoździec, 
Stowarzyszenie 

Kobiet Aktywnych w 
Gwoźdźcu,   PSP w 
Gwoźdźcu, Gmina 

Bojanów 

Gwoździec 

23. 
15.09.2019 Piknik charytatywny 

„Razem dla Adama” 
Dzieci, 

młodzież, 
dorośli 

OSP Maziarnia, 
Sołectwo Maziarnia,               

GOK Bojanów, 
Gmina Bojanów 

Maziarnia 

24. 
22.09.2019 Festyn w Przyszowie Dzieci, 

młodzież, 
dorośli 

GOK Bojanów, 
Gmina Bojanów, 
OSP Przyszów, 

KGW 
„Przyszowianki”, 

Sołectwo Przyszów 

Przyszów 

25. 
03.10.2019 Debata społeczna 

„Bezpieczny Senior” 
Dorośli GOK Bojanów, KPP 

w Stalowej Woli 
Bojanów 

26. 
20.10.2019 Podsumowanie projektu 

„Między dawnymi                 
a nowymi czasy” 

Dzieci, 
młodzież, 

dorośli 

GOK Bojanów Bojanów 

27. 
10.11.2019 Narodowe Święto 

Niepodległości 
Dzieci, 

młodzież, 
dorośli 

GOK Bojanów Stany 

28. 
29.11.2019 Podsumowanie projektu 

„Budujemy mosty                  
– cykl zajęć edukacyjnych, 

artystycznych                           
i rekreacyjnych dla dzieci i 

młodzieży” 

Dzieci, 
młodzież, 

dorośli 

DK Przyszów Przyszów 

29. 
30.11.2019 Andrzejki z Kabaretem 

Występ Kabaretu 
„Czwarta Fala” 

Dorośli GOK Bojanów Bojanów 
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30. 
02-23.12.2019 Świąteczna Paczka dla 

Domu Dziecka                   
w Stalowej Woli 

Dzieci, 
młodzież, 

dorośli 

GOK Bojanów Teren całej Gminy 
Bojanów 

31. 
08.12.2019 Mikołajkowe Spotkanie z 

Teatrem 
Dzieci, 

młodzież, 
GOK Bojanów Bojanów 

 

Udział w konkursach, przeglądach, pokazach. 

Lp. Data Nazwa wydarzenia Miejscowość Grupa Osiągnięcie 

 
1. 

02.04.2019 XX Powiatowy Przegląd 
Zespołów Szkolnych                

"O Gęsie Pióro" 

Stalowa Wola Light Show, 
Taneczna 
Eksplozja 

Wyróżnienie, 
Nagroda 

 
2. 

09.04.2019 XV Wojewódzki Przegląd 
Zespołów Szkolnych                

„O Gęsie Pióro” 

Stalowa Wola Taneczna 
Eksplozja 

Wyróżnienie 

3. 
26.04.2019 VII Międzyszkolny Konkurs 

Zespołów Tanecznych 
„DANCE” Mielec 2019 

Mielec Mażoretki 
„Szermosso” 

Zespół „Magic 
Stars” 

Wyróżnienia 

 

DRUŻYNY SPORTOWE 

 

 

Lp. Nazwa zajęć Liczba spotkań ogółem w roku Przeciętna liczba 
uczestników 

1 Grupa SKRZAT 83 17 

2. 
Grupa ŻAK 

84 14 

http://www.sdk.stalowawola.pl/?portfolio=6361
http://www.sdk.stalowawola.pl/?portfolio=6361
http://www.sdk.stalowawola.pl/?portfolio=6361
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3. 
Grupa ORLIK 

95 17 

4. 
Grupa MŁODZIK 

83 19 

5 
Grupa BRAMKARZE 

71 6 

 

WYDARZENIA SPORTOWO – REKREACYJNE  

Lp. data Nazwa imprezy organizator miejscowość 

1 30.03.2019 
Sparing dziecięcy                     

z Football Academy Nisko 
GOK Bojanów 

 
Bojanów 

 

2 04.05.2019 Sportowa Majówka 2019 
GOK Bojanów Bojanów 

 
 

   
 

3 16.06.2019 
Turniej piłki nożnej                  
o Puchar Św. Jana 

Gwalberta 
GOK Bojanów Bojanów  

 

UDZIAŁ W LIGACH I TURNIEJACH 

Lp. Data Wydarzenie 

1 13.01.2019 SIARKA CUP 2019 

2 03.02.2019 Icar Football Cup 2019 

3 17.02.2019 AP GŁOGOVIA CUP 2019 

4 24.03-07.04.2019 XX Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza 

5 06.04-09.06.2019 Turniej Deichmanna 2019 

6 21-25.06.2019 TATRY CUP 2019 

7 18.10.2019 XX Turniej Tymbarku 

8 30.11-15.12.2019 Youth League Stalowa Wola 2019/2020 

9 08.12.2019 ZINA CUP 2019 
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WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI 
Projekty realizowane przez GOK Bojanów oraz pomoc lokalnym stowarzyszeniom  

w przeprowadzaniu projektów. 

 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota dotacji 

Źródło 

 
1. GOK Bojanów „Między tradycją,                                     a 

współczesnością”- cykl zajęć rękodzielniczych dla 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

10 000,00 

Fundacja PZU 

 
2. GOK Bojanów „Między dawnymi                                   a nowymi 

czasy” 
43 200,00 

Narodowe Centrum Kultury 

 
3. GOK Bojanów Cykl zajęć wokalnych oraz przeprowadzenie I 

Konkursu Wokalnego „Feel the music! Poczuj 
muzykę!” 

3 000,00 

Gminny Program Profilaktyczny 

 
4. GOK Bojanów „DNI MIODU 2019” 10 000,00 

Powiat Stalowowolski 

 
5. GOK Bojanów Organizac i przeprowadzenie konkursu 

promocyjnego pt. „Produkt miodem słodzony” oraz 
próba ustanowienia oficjalnego Rekordu Polski w 

kategorii: Najwięcej osób jedzących miód 
jednocześnie w trakcie imprezy plenerowej Dni 

Miodu 2019” 

5 000,00 

Lasowiacka Grupa Działania 

 
6. Stowarzyszenie Mieszkańców 

„BLIŻEJ SIEBIE” w Korabinie 
"Eko - warsztaty sposobem na nudę” - organizacja 
czasu wolnego dla dzieci młodzieży oraz dorosłych 

podczas letnich wakacji 

3 000,00 

Gminny Program Profilaktyczny 

 
7. Stowarzyszenie Współpracy 

Międzypokoleniowej „MAZIARZE” 
„Smacznie, zdrowo, kolorowo” – zajęcia 

artystyczno-kulinarne sposobem na profilaktykę 
3 000,00 

Gminny Program Profilaktyczny 

 
8. Stowarzyszenie „Na Skrzydłach 

Kultury” 
„Teatr, taniec, zabawa” – zajęcia rekreacyjno-

sportowe dla dzieci                 i młodzieży 
5 000,00 

Gminny Program Profilaktyczny 

 
9. Stowarzyszenie „Na Skrzydłach 

Kultury” 
Zakup sceny plenerowej  z zadaszeniem przez 

Stowarzyszenie Na Skrzydłach Kultury 
77 000,00 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego                      (PROW 

2014-2020) 

 
10. Ochotnicza Straż Pożarna                                  

w Przyszowie Zapuściu 
„Budujemy mosty”  – cykl zajęć edukacyjnych, 

artystycznych                                            i 
rekreacyjnych dla dzieci  i młodzieży 

5 000,00 

Gminny Program Profilaktyczny 
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16.2 STAN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOJANOWIE:  

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie 

krajowej sieci bibliotecznej. Jej organem założycielskim jest Gmina Bojanów. Została wpisana do Rejestru Instytucji 

Kultury dnia 12 marca 1992 roku pod numerem 1. Biblioteka działa na mocy ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 

1997 roku, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz 

statutu nadanego przez organizatora. 

SIEĆ BIBLIOTECZNA: 

      W skład sieci bibliotek publicznych z terenu gminy Bojanów wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna  

w Bojanowie z wydzielonym Oddziałem dla Dzieci oraz cztery filie biblioteczne: Filia w Gwoźdźcu, Maziarni, 

Przyszowie i Stanach. Taki kształt sieci bibliotecznej zapewnia mieszkańcom gminy szeroki dostęp do zbiorów 

bibliotecznych, informacji i edukacji czytelniczej, a także dogodne bezpłatne korzystanie z Internetu. 

     W 2019 roku Biblioteka kontynuowała działania w zakresie: gromadzenia, opracowania, selekcji, 

przechowywania i udostępniania zbiorów. Podejmowała działania mające na celu promocję czytelnictwa  

i bibliotek a także zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców naszej gminy. 

 

ZBIORY: 

      Księgozbiór GBP w Bojanowie i Filii jest na bieżąco wzbogacany i aktualizowany poprzez systematyczne 

zakupy ze środków budżetowych, dary od czytelników, dotację  Biblioteki Narodowej. W 2019 roku do wszystkich 

placówek ogółem zakupiono 1089 książek z czego 835 pozycji na kwotę 14.049,75 zł – ze środków własnych oraz 

254 egzemplarze na kwotę 6.200,00 zł – w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej z Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. Natomiast 161 książek na kwotę 4.229,99 zł otrzymano w darze. 

 

 

NAZWA BIBLIOTEKI 

ZAKUPIONYCH 

ZE ŚRODKÓW 

BUDŻETOWYCH 

ZAKUPIONYCH ZE 

ŚRODKÓW MINISTERSTWA 

DARY I INNE 

(Z PROJEKTU, 

ZA ZAGUBIONE) 

ILOŚĆ WARTOŚĆ ILOŚĆ WARTOŚĆ ILOŚĆ WARTOŚĆ 

GBP Bojanów 187  4.145,93 46 1.322,33 52 1.549,81 

Oddział dla Dzieci 205  2.961,86 23    364,40 43    574,18 
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Filia w Gwoźdźcu 94  1.384,25 33    903,40 9    186,00 

Filia w Maziarni 86  1.443,19 45 1.202,89 33 1.275,00 

Filia w Przyszowie 129  2.023,36 51 1.178,51 12    326,00 

Filia w Stanach 134  2.091,16 56 1.228,47 12    319,00 

RAZEM: 835 14.049,75 254 6.200,00 161 4.229,99 

        

Ogólny stan księgozbioru Placówek na dzień 31.12.2019 r. wynosił 54.071 woluminów na kwotę 

433.608,44 zł. Największą liczbę zbiorów stanowi literatura beletrystyczna (piękna), następnie książki dla dzieci  

i młodzieży oraz księgozbiór popularno-naukowy z różnych dziedzin wiedzy: 

GBP w Bojanowie- 12.805    

Oddział dla Dzieci-    7983 

Filia Gwoździec-    7035 

Filia Maziarnia-    5381 

Filia Przyszów- 10.441 

Filia Stany- 10.426 

RAZEM:  54.071 wol. 

 

       Oprócz zakupu książek we wszystkich Placówkach systematycznie dokonujemy selekcji księgozbiorów. W roku 

2019 ze zbiorów wycofano 571 woluminów, na kwotę 446,47 zł. Jest to konieczne w celu aktualizacji i odnowienia 

zbiorów bibliotecznych poprzez usunięcie ze zbiorów książek zniszczonych, zaczytanych oraz 

zdezaktualizowanych. 

        W Bibliotekach prenumerowane są następujące czasopisma: 

 Promyczek Dobra, , Hobby, Przyjaciółka, Zdrowie, Poradnik Bibliotekarza, dodatkowo w bibliotece w Bojanowie- 

Mój piękny ogród, Poradnik Domowy, Pani, W Sieci Historii, Bibliotekarz, Świerszczyk, Przyroda Polska, Mały Gość 

Niedzielny, Tygodnik Nadwiślański, Claudia, Podkarpackie Wiadomości Rolnicze oraz dwa dzienniki Echo Dnia i 

Gazeta Polska. W 2019 roku udostępniono w bibliotekach ogółem 3 318 czasopism. 

 

        OBSŁUGA CZYTELNICZA SPECJALNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW: 

         Dla czytelników z dysfunkcjami wzroku gromadzone są: 

- książki z dużą czcionką- ogółem posiadamy 402 wol., w 2019 r. przybyło 45 wol.  

- książki mówione (audiobooki)ogółem posiadamy ich 247, w 2019 r. przybyło 26. 

        KOMPUTERYZACJA: 

        Korzystając z nowoczesnych technologii, GBP w Bojanowie opłaca dostęp do elektronicznej platformy 

www.wbibliotece.pl, gdzie promuje swoją działalność i księgozbiór. Kontynuuje również prowadzenie strony 

internetowej www.gbp.bojanow.pl gdzie na bieżąco dodawane są informacje z działalności oraz ważne komunikaty 

dla użytkowników odwiedzających witrynę. Liczba wejść na stronę biblioteki w 2019 roku- 1686.  W bibliotekach 

prowadzona jest komputerowa rejestracja czytelników i wypożyczeń. Zbiory opracowane komputerowo stanowią 

90% ogólnej liczby księgozbiorów. 

 

        Udostępnianie i działalność informacyjna: 

        W roku 2019 Biblioteki zarejestrowały ogółem 1100 czytelników, wypożyczyły 26.661 książek, udzielono 2866 

informacji, z Internetu skorzystało 5150 osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił nieznaczny spadek liczby 

czytelników i wypożyczeń spowodowany m.in. okresowym zamknięciem bibliotek w Maziarni, Przyszowie i Stanach, 

na czas przeprowadzenia skontrum (inwentaryzacji) księgozbiorów. 

 

http://www.wbibliotece.pl/
http://www.gbp.bojanow.pl/
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NAZWA 

BIBLIOTEKI 

CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA INFORMACJE INTERNET 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

GBP w Bojanowie 185 214 5292 5695 846 1037 1831 1659 

Oddział dla Dzieci 210 239 3397 4498 819 1013 1878 1652 

Filia w Gwoźdźcu 100 121 3088 2931 31 125 1180 245 

Filia w Maziarni 88 102 1814 1557 307 404 359 422 

Filia w Przyszowie 405 282 8183 9169 122 110 738 1062 

Filia w Stanach 249 142 6192 2811 167 177 148 110 

RAZEM: 1237 1100 27966 26661 2292 2866 6438 5150 

  

       

Zadania  Inwestycyjne: 

       Realizując zaplanowane przez Bibliotekę działania na lata 2015-2020, w 2019 roku, ze  środków budżetowych: 

- wykonano prace remontowe w Filii GBP w Maziarni, zaadaptowano pomieszczenie  

o powierzchni 30m², w którym będzie Czytelnia i Kącik Malucha – koszt inwestycji - 15.820,26 zł. 

- w ramach zaleceń pokontrolnych w Bibliotece w Bojanowie wykonano wentylację w dwóch łazienkach, naprawę 

drzwi i urządzeń sanitarnych oraz naprawę oświetlenia - uzupełnienie zepsutych opraw i świetlówek – koszt 

inwestycji - 3.899,10 zł. 

Ogółem koszt inwestycji wyniósł 19.719,26 zł. 

 

NAJCIEKAWSZE FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI I BIBLIOTEKI ZREALIZOWANE  W 2019 ROKU: 

 

GBP BOJANÓW: 

• konkursy: 

- literackie: 

-  Gminny konkurs Literacko-Plastyczny pod Hasłem 

„Komiks lepszy od Minecrafta”. 

 

 Organizatorzy: GBP w Bojanowie, Szkoła Podstawowa w Bojanowie, SP w Stanach. Zadanie konkursowe 

polegało na przygotowaniu odręcznych, oryginalnych, niepowielanych historii obrazkowych na dowolny temat, 

tworzonych w zgodzie z normą komiksową. Konkurs skierowany do uczniów szkół z terenu naszej gminy. W 

konkursie wzięło udział 10 komiksów wykonanych przez 16 uczestników konkursu. 

 

-  Gminny Konkurs Recytatorski „Husarz – polska poezja patriotyczna” zorganizowany przez GBP w Bojanowie, 

Zespół Szkół w Bojanowie, ZS w Stanach, Szkołę Podstawową w Gwoźdźcu i SP w Przyszowie. W konkursie wzięło 
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udział 21 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Bojanów. Uczestnicy recytowali wybrane 

utwory z polskiej poezji patriotycznej ( ogółem 40 osób w tym 21 uczest.). 

- plastyczne: 

 -  Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Jaka książka skradła Twoje serce”. Organizatorzy: GBP wraz z filiami. Konkurs 

skierowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadaniem konkursowym było wykonanie walentynki w formacie A4 

zawierającej tytuł, imię i nazwisko autora oraz ciekawy cytat z wybranej książki. W konkursie wzięło udział 35 

uczestników  ocenionych w trzech kategoriach wiekowych.  

- inne: 

-  6 edycja Gminnego Konkursu Historycznego  „Wielka Wojna i Odrodzenie Rzeczypospolitej”. Organizatorzy: GBP 

w Bojanowie, Szkoła Podstawowa w Bojanowie, Szkoła Podstawowa w Stanach.  

Celem konkursu było wyłonienie uczniów, którzy wykażą się najszerszą wiedzą na temat I Wojny Światowej. 

Uczestniczyło 16 uczniów- laureatów eliminacji szkolnych, po czterech z każdej szkoły podstawowej (Bojanowa, 

Stanów, Przyszowa i Gwoźdźca).  

• spotkania autorskie: 

- Spotkanie z pisarzem i terapeutą-Zbigniewem Kołbą, autorem książki „Krioterapia. To warto wiedzieć”. Autor w 

ciekawy sposób przedstawił lecznicze działanie krioterapii czyli leczenie niską temperaturą, mającą zastosowanie 

w leczeniu np. kolan, kręgosłupa, stłuczeń, skręceń. Dowiedzieliśmy się również o leczniczych właściwościach np. 

Czosnku,  Ostropestu, o przyswajalności witamin, jak wyleczyć zimne stopy i co „zabija” wapń w organizmie. 

Uczestnikami spotkania byli dorośli czytelnicy naszej biblioteki oraz Seniorzy z Domu Opieki Dziennej w Maziarni. 

Ogółem w spotkaniu wzięło udział 75 osób. 

 

 

 

- Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem w Przedszkolu W Bojanowie. Pisarz zaprezentował 

przedszkolakom 5 bajeczek o ważnych zawodach: żołnierza, strażaka, policjanta, listonosza i ratownika 

medycznego. W spotkaniu uczestniczyło 65 osób. 

- Spotkanie z pisarką i podróżniczką Agnieszką Martinką promującą swoją książkę „Połowinka. Rowerem na Ural, 

do miejsca zesłania ojca. Wspomnienia córki” – 10 uczest. 

-  Spotkanie autorskie z Marią Krasowską, pisarką, akrobatką, youtuberką i podróżniczką w jednej osobie. 

Uczestniczyło 70 uczniów klas VI-VIII ze Szkoły Podstawowej w Bojanowie. 

• ferie w bibliotece: 

„My się zimy nie boimy do biblioteki przychodzimy” – zajęcia literackie, czytanie bajek, wykonywanie ilustracji , 

kolorowanki, wykonywanie masek karnawałowych, bajki animowane dla dzieci, przedstawienia kukiełkowe, , 

zajęcia taneczne „Just Dance Now”, gry planszowe i komputerowe (6 spotkań, 74 uczest.). 
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• wakacje w bibliotece: 

Wakacje organizowane pod hasłem „Wakacje z książką czyli letnia przygoda w bibliotece”. Nasi uczestnicy brali 

udział w zajęciach związanych z książką, rozwijali zdolności plastyczne wykonując ilustracje do czytanych tekstów 

malowanki i prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik. Wytężali umysły przy rozwiązywaniu zagadek, 

krzyżówek i rebusów. Były edukacyjne gry komputerowe, planszowe oraz gry i zabawy na wolnym powietrzu.  

(8 spotkań, 88 uczestników) 

• lekcje biblioteczne: 

-Temat: „Kornel Makuszyński- autor uśmiechniętych książek”, zapoznanie uczniów kl.III Szkoły Podstawowej w 

Bojanowie z biografią autora oraz z sympatycznym Koziołkiem Matołkiem, bohaterem „Przygód Koziołka Matołka”. 

Odwiedzenie autentycznego Pacanowa, w którym znajduje się Centrum Bajki im. Koziołka Matołka. (15 osób). 

-Temat : „Joanna Papuzińska – wychowawczyni pokoleń.” 02. i 04. września w Oddziale dla Dzieci GBP odbyły się 

lekcje biblioteczne (kl. II i IV- 32 osoby) poświęcone pani prof. Joannie Papuzińskiej. Pisarka,  córka bibliotekarki i 

pedagoga, urodziła się 03. stycznia 1939 r. Prozaik i poetka. Ma w swoim dorobku rozprawy i artykuły z dziedziny 

krytyki literackiej, czytelnictwa, bibliotekoznawstwa i literatury dziecięcej oraz słuchowisk radiowych. Jej twórczość 

dla dzieci charakteryzuje się łączeniem baśniowości z realizmem współczesnego życia. Podczas zajęć zapoznano 

dzieci z biografią i twórczością pisarki. 

 

 

• zwiedzanie biblioteki: 

- Wycieczka bibliotekarzy Powiatu Rzeszowskiego do bojanowskiej biblioteki – prezentacja  biblioteki, wymiana 

doświadczeń – uczestniczyło 30 bibliotekarzy. 

- Wycieczka uczniów klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Bojanowie – zapoznanie z księgozbiorem dla dzieci  

i regulaminem W Oddziale dla Dzieci (14 osób). 

- Wycieczka uczniów klasy VI Publicznej szkoły Podstawowej w Bojanowie – zapoznanie z regulaminem 

wypożyczalni i czytelni oraz zasadami korzystania ze wszystkich zbiorów bibliotecznych (16 osób). 

- dwie wycieczki dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie – zapoznanie dzieci z biblioteką oraz 

regulaminem wypożyczalni i czytelni (26 osób) 

• imprezy biblioteczne: 

- Koncert kolęd  i pastorałek pt. „Hej kolęda, kolęda… w bibliotece”, w wykonaniu chóru  

z Zespołu Szkół w Bojanowie pod kierunkiem nauczycielki pani Renaty Piróg. W imprezie uczestniczyli Podopieczni 

Domu Dziennego w Maziarni oraz starsi czytelnicy naszej biblioteki. Wysłuchaliśmy wiele przepięknych wierszy 

kolęd i pastorałek. Do wspólnego kolędowania włączyli się wszyscy uczestnicy imprezy (80 osób). 

• dyskusje nad książką: 
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- Cykl książek  „Spacer Aleją Róż  ‘’ – Edyta Świętek  – 8 osoby. 

- Jak być lepszym w życiu prywatnym i zawodowym – Jacek Łapiński – 3 osoby. 

- Spisek barbarzyńców – Stanisław Srokowski  – 4 osoby. 

- Nieponset – Agnieszka Osiecka  - 6 osób. 

- Chmurdalia - Joanna Bator - 5 osób. 

- Saga rodu Forsyteów – John Galsworthy  - 7 osoby. 

-  Księgi Jakubowe – Olga Tokarczuk – 3 osoby. 

• wystawki:  

-  „Polecam książki… czyli coś optymistycznego” – wystawka nowości wydawniczych 

-  „Jaka książka skradła Twoje serce” – wystawka prac uczestników konkursu 

-  „Husarz – polska poezja patriotyczna” – wystawka literatury 

-  „ Komiks lepszy od Minecrafta” – wystawka prac uczestników konkursu 

„Wielka wojna i odrodzenie Rzeczypospolitej” – wystawka literatury. 

„Piękna nasza Polska cała” – wystawka literatury. 

  gazetki: :  

„200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki”, „100. rocznica urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego” 

„Ferie w bibliotece”, „Nasza biblioteka w obiektywie”, „Wakacje z książką, czyli letnia przygoda w bibliotece” 

„11. Listopada Narodowe Święto Niepodległości”, „Święty Mikołaj – biskup i męczennik”, „Święta Bożego 

Narodzenia w Tradycji Chrześcijańskiej”, „200. Rocznica urodzin Stanisława Moniuszki”,  „100. Rocznica urodzin 

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”, „Nasza biblioteka w obiektywie”,  "Wakacje z książką czyli letnia przygoda w 

bibliotece” 

 

 

 

 

FILIA GBP GWOŹDZIEC: 

• ferie w bibliotece : 

„Czy wy wiecie ale hece, ferie spędzam w bibliotece” – zajęcia literackie, multimedialne, warsztaty plastyczne 

oraz zabawy integracyjne. (4 spotkania – 39 uczestników) 

• wakacje w bibliotece: 

„Wakacje z książką, czyli letnia przygoda” –  teatralne figielki, gry i zabawy literackie. Uczestnicy rozwijali 

zdolności plastyczne wykonując ilustracje do ulubionych bajek. Podczas wakacyjnych spotkań uczestników zajęć 
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odwiedziła pani Roksaną Szczypta-Szczęch, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Oddziałowym Biurze 

Edukacji Narodowej w Krakowie. Uczestnicy mogli zapoznać się z cząstką historii Polski.  

(3 spotkania – 31 uczestników) 

• zajęcia literackie : 

- wizyta bibliotekarki w szkole – zajęcia z grupą wczesnoszkolną – czytanie książeczek o ważnych zawodach oraz 

odgadywanie zagadek pod hasłem „Kot odgadnie zagadkę, ten dostanie zakładkę” zachęcających do czytania 

min. „Kot czyta, nie błądzi”, „”Czytaj do syta”, „Jej Wysokość Czytelniczka”  

(2 spotkania – 36 uczestników) 

-  do skrzynki z napisem: „Raz, dwa, trzy! Co przeczytać chciałbyś Ty?” czytelnicy mogą wrzucać tytuły książek, 

które chcieliby znaleźć w bibliotece. (8 osób) 

-  „Wiosenne drzewko czytelnicze” – Każdy, kto w okresie wiosennym przeczytał książkę, mógł tym faktem 

pochwalić się, dopinając listek na drzewku. (12 osób) 

-  „ Sposób na nudę- piątki z planszówkami” – spotkania miłośników gier planszowych.     

 (5 spotkań – 33 uczestników) 

• wystawki/fotogazetki: 

 „Patroni roku 2019” 

8 lutego „Dzień Bezpiecznego Internetu” 

27 marca „Międzynarodowy Dzień Teatru” 

26 października „90 rocznica urodzin Wandy Chotomskiej” 

„Boże Narodzenie… Bądź dobry, pamiętaj!” 

 „Sposób na nudę –  piątki z planszówkami”   

„Wakacje z książką, czyli letnia przygoda” 

„11 listopada Święto Niepodległości” 

21 marca „Światowy Dzień Poezji” 

13 września „125 rocznica urodzin Juliana Tuwima”  

 4 października „Światowy Dzień Zwierząt”,  „Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce”  

 

FILIA GBP MAZIARNIA: 

• konkursy: 

 - - plastyczny – „Jaka Książka Skradła Twoje Serce.” 

 - - literacki: – „Konkurs Pięknego Czytania,” „Najaktywniejszy Czytelnik 2019 Roku.” 

• ferie w bibliotece: 

- Zajęcia z cyklu: „Literackie dwie godzinki dla chłopczyka i dziewczynki” – czytanie wybranych przez dzieci bajek, 

rysowanie ulubionych bohaterów literackich, (1 spot. – 5 osób) 

• wakacje w bibliotece: 

 - „Literackie podróże z historią w tle.” – zajęcia literacko-plastyczne (3 spotkania 19 osób) 

 - „Witajcie w naszej bajce.” – zajęcia literacko-plastyczne (3 spotkania 23 osoby) 

 

• zajęcia edukacyjne: 

 -  „Wychowanie przez czytanie – czyli biblioteka czyta dzieciom” – zapoznanie dzieci z wartościowymi utworami 

literatury dziecięcej (6 spotkań – 36 osób). 

 -Dyskusje nad książką : pod hasłem „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce.”  

• zwiedzanie biblioteki :  

- Zwiedzanie biblioteki przez pensjonariuszy Domu Opieki Dziennej w Maziarni (20 osób) 

- Zwiedzanie biblioteki przez pensjonariuszy Domu Opieki Dziennej z Pniowa goszczących  
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  w Domu Opieki Dziennej w Maziarni, (8 osób) 

- Zwiedzanie biblioteki przez pensjonariuszy Domu Opieki Dziennej z Rudnika, goszczących  

w Domu Opieki Dziennej w Maziarni, (9 osób) 

- Zwiedzanie biblioteki przez pensjonariuszy Domu Opieki Dziennej z Modliborzyc, goszczących w Domu Opieki 

Dziennej w Maziarni, (8 osób) 

• wystawki/fotogazetki: 

-  „czytać wypada, czyli książek parada” – wystawka nowości wydawniczych 

-  „Książki Marii Konopnickiej” - wystawka 

- „Aby mieć zawsze uśmiech i serce dla dzieci” – gazetka poświęcona życiu i twórczości     Marii Konopnickiej 

-  „Znani ludzie – Nieznani Bibliotekarze” 

- „Roman Dmowski- ojciec polskiej myśli narodowej” – gazetka z okazji 155. rocznicy urodzin i 80 rocznicy śmierci 

Romana Dmowskiego. 

- „Rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego” 

- „Zakwitły akacje pora na Wakacje” 

- „Tradycje i Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia” 

 

PRZYSZÓW: 

• konkursy 

- „Wielki test wiedzy o kotach w bajkach”- w czasie ferii – 15 uczestników  

- „Turniej wiedzy pożarniczej” – w czasie ferii – 14 uczestników  

- „Tropiciele wiosny”-–odgadywanie zagadek o wiośnie i odgłosów ptaków- 11 uczestników  - „Turniej Wiedzy o 

Bezpieczeństwie” – konkurs o zasadach bezpiecznego zachowani 8 u   

- Test sprawdzający wiedzę na temat tradycji i obrzędów związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. – 12 

uczest. (dzieci) 

• spotkanie autorskie: 

- Spotkanie Romanem Pankiewiczem autorem cyklu bajeczek „5 ważnych zawodów”. W Spotkaniu uczestniczyły 

przedszkolaki i dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Przyszowie. Podczas spotkania pisarz prezentował pięć 

napisanych przez siebie książeczek, mówiących o zawodach: żołnierza, policjanta, strażaka, listonosza i ratownika 

medycznego (140 osób). 

 

• ferie w bibliotece: 

- „Bajkowe Ferie” – odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 13.00. Program: głośne 

czytanie bajek, konkursy, zabawy z tekstem literackim, gry planszowe i komputerowe oraz zajęcia z 

wykorzystaniem Internetu (Bezpieczeństwo dzieci  online oraz profilaktyka zagrożeń w Internecie). (7 spotkań – 85 

uczestników). 

• wakacje w bibliotece: 

W czasie wakacji – cykl zajęć pod hasłem   „Wakacje z książką, czyli letnia przygoda”. Na uczestników czekało 

sporo atrakcji: głośne czytanie, gry planszowe, zajęcia literacko-plastyczne i wspólne zabawy. Najmłodsi uczestnicy 

w „Kąciku Malucha’ przeglądali bajeczki, bawili się pluszakami i samochodzikami. Zajęcia odbywały się od 

poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 11.00 – 22 zajęcia – 191 uczestników. 

• lekcje biblioteczne: 

- „W bajkowym świecie – czyli pierwszaki w bibliotece” – lekcja biblioteczna dla uczniów klasy pierwszej szkoły 

podstawowej (11 uczestników). Zadaniem lekcji było zdobycie przez pierwszoklasistów umiejętności korzystania 

ze zbiorów biblioteki publicznej. Pod czas lekcji najmłodsi miłośnicy książek czytali bajkowe opowieści. 

• zajęcia literackie: 
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- „Witaj Wiosno, zostań z nami, powitamy cię wierszami”- poetyckie spotkanie z okazji nadejścia Wiosny i obchodów 

Światowego Dnia Poezji dla klasy II szkoły podstawowej (17 uczestników). Temat: Zwyczaj „topienia Marzanny”, 

czytanie wierszy o wiośnie. 

- „Kocie bajki” – zajęcia czytelnicze dla dzieci (17 uczestników) 

- „Teatrzyki z morałami”- odgrywanie krótkich scenek teatralnych z książki Małgorzaty Strzałkowskiej.  (9 

uczestników) 

- „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”–czytanie dzieciom w przedszkolu  (55 uczest.). 

- „Piękne są nasze barwy ojczyste” – zajęcia dla dzieci mające na celu nabywanie szacunku do symboli 

narodowych, kształtowanie postawy patriotycznej oraz rozbudzanie zainteresowań kulturą i tradycją naszej 

Ojczyzny. Na zajęciach czytano wiersze patriotyczne: „Orzeł Biały”, „Mazurek Dąbrowskiego”, „Polska flaga”, 

„Konstytucja 3 Maja” Anny Paszkiewicz oraz wiersze o Polsce Patrycji Wojtkowiak-Skóry. 

- „1, 2, 3, 4, 5, - na czytanie zawsze mam chęć”–czytanie wierszy B. Michalca (8 uczest.) 

- „1, 2, 3, 4, 5, - na czytanie bajek Romana Pankiewicza mam chęć” – (22 uczest.) 

- „Dzień Polskiej Niezapominajki” – zajęcia dla przedszkolaków na temat przyrody i kwiatów (11 uczest.). 

- „Bajki w zielonych sukienkach”- na zajęciach dzieci czytały wiersze o ekologii i „Bajki w zielonych sukienkach”, 

które  przybliżyły im otaczający  świat i jego problemy. (20 uczest.). 

- „Afryka Kazika” – wykorzystanie zbioru opowiadań „Afryka Kazika” do przybliżenia młodym słuchaczom 

podróżnika Kazimierza Nowaka, który przemierzył Czarny Ląd rowerem (16 uczest.). 

- „Dzień Bociana Białego” – zajęcia literacko-edukacyjne podczas których dzieci poznały legendę o bocianie i wiele 

ciekawostek o życiu tych dostojnych ptaków. Historię pewnego młodego bociana dzieci poznały z książki  „Kapelusz 

Pani Wrony” D. Parlak (22 uczest.).  

- „XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” – czytanie opowiadania „Kostek 

 i Luluś” Barbary Kowalczyk-Hoyer (15 uczestników). 

- „Do serca przytul psa…”-zajęcia dla przedszkolaków z okazji „Dnia Kundelka” – 23 uczest.  

- „Spotkanie z poezją patriotyczną”– zajęcia dla uczniów klasy piątej szkoły podst - 12 uczest.  

 Podczas spotkania zostały zaprezentowane wiersze: Marii Konopnickiej, Antoniego Słonimskiego, Tadeusza 

Kubiaka, Czesława Janczarskiego, Władysława Bełzy, Wisławy Szymborskiej, Wandy Chotomskiej. Utwory 

recytowane przez uczniów mówiły o historii symboli narodowych – orła białego, biało-czerwonych barw i „Mazurka 

Dąbrowskiego”, a także o pięknie ojczystej ziemi. 

- „25 listopada – Dzień Pluszowego Misia” – zajęcia dla dzieci.  – 10 uczest.  

- „Mikołajki” – zajęcia dla dzieci. – 11 uczest.  

• zajęcia edukacyjne:  

„Rzuć kostką” – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier planszowych  

(6 zajęć;  67 uczestników). 

• wystawki/fotogazetki: 

- „Mam Talent” – zimowe prace plastyczne Karoliny 

- „Mam Talent” – wiosenne prace plastyczne Kornelii i Patrycji 

- „Mam Talent” – Jesienna praca Wiktorii 

- „Dzień Bezpiecznego Internetu” fotogazetka. 

- „2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego” 

- „1, 2, 3, 4, 5, - na czytanie zawsze mam chęć” 

- „15 maja Dzień Polskiej Niezapominajki” 

- „25 maja Dzień Afryki” 

- „31 maja Dzień Bociana Białego” 

- „Wakacje z książką czyli letnia przygoda” 
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- „Do serca przytul psa…” 

- „11 listopada Święto Niepodległości” 

- „25 listopada Światowy Dzień Pluszowego Misia 

STANY: 

• konkursy 

plastyczny:    

„Moja Pisanka” – konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 5-7 lat  - rysowanie i malowanie pisanek (10 osób).     

• ferie w bibliotece – /tytuł ferii, jakie zajęcia- krótko, częstotliwość/   

- W czasie ferii dzieci uczestniczyły w szeregu różnych zajęć – głośne czytanie bajek, quizy, rysowanie i kolorowanie 

ulubionych postaci z bajek, gry planszowe i zręcznościowe oraz rozgrywki na polu mini golfa (6 spotkań – 90 0sób). 

• lekcje biblioteczne:  

- Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków na temat wypożyczania książek w bibliotece (21 osób) 

- Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków na temat: „Poznaję Polskę” z sympatycznym samochodzikiem Frankiem 

(19 osób) 

• dyskusje nad  książką:  

 - na temat książek Remigiusza Mroza – 9 osób 

- na temat książek Jojo Moyes – 10 osób 

- na temat twórczości Olgi Tokarczuk – 8 osób 

• zajęcia literackie: 

- „Czytanie dzieciom w przedszkolu baśni J.Ch. Andersena „Brzydkie kaczątko” 

- Spotkanie z przedszkolakami w szkole w Dniu Pluszowego Misia – 20 osób 

 (23 osoby). 

• wystawki/fotogazetki/ 

- „2019. Rokiem Gustawa Herlinga Grudzińskiego” 

- „ Wielkanoc”. 

-  „Wakacje” 

-  Stroiki świąteczne wykonane przez dzieci 

- „Nobel Olgi Tokarczuk” 

INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ: 

Oprócz działalności kulturalno-oświatowej Gminna biblioteka Publiczna w Bojanowie realizowała inne zadania 

mające na celu skuteczne i efektywne zarządzanie i prowadzenie działalności statutowej: 

✓ Udział pracowników w szkoleniu przeprowadzonym przez Centrum Szkoleniowe KLANZA  „Pląsy, harce 

oraz twórcze działania inspirowane legendami i prawdą”, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Stalowej Woli. 

✓ Przeprowadzenie skontrum (inwentaryzacji) księgozbiorów w bibliotekach: Maziarni, Przyszowie i 

Stanach. 

✓ Udostępnienie Szkole Języków Obcych RODAK - Sali Multimedialnej w której odbywał się kurs języka 

angielskiego. 

✓ Bezpośrednie i telefoniczne prośby do czytelników o zwrot długo przetrzymywanych książek 

✓ Wykonanie sprawozdań i analiz podsumowujących rok 2019, m.in. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Stalowej Woli, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, MKiDN oraz GUS i innych. 
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17. ADMNISTRACJA PUBLICZNA  

17.1 DOSTĘP DO INFOMRACJI PUBLICZNEJ W URZĘDZIE GMINY  

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej ( Dz.U. z 2018, poz. 1330 ze zm.) Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez 

publikację dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).  

 Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek zainteresowanego, 

z zastosowaniem zasad przewidzianych w ww. ustawie .  

 

 

REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W 2019 ROKU 

 

LP. PRZEDMIOT WNIOSKU DATA WPŁYWU 
DATA PRZEKAZANIA 

WNIOSKU DO 
ZAŁATWIENIA 

DATA ZWROTU 
PRZYGOTOWANEJ 

INFORMACJI 

DATA 
ZAŁATWIENIA 

WNIOSKU 

1. 
Informacja o działalności 

spółki wodno - melioracyjnej 
07.01.2019 -------------------- ------------------- 10.01.2019 

2. 

Informacja dotycząca 
zakupu wyposażenia TIK 

oraz pomocy dydaktycznych 
w ramach projekty „Szkoła 

na 5+” 

22.01.2019 22.01.2019 22.01.2019 28.01.2019 

3. 
Udostępnienie danych 

teleadresowych sołtysów  
24.01.2019 24.01.2019 01.02.2019 01.02.2019 

4. 

Informacja w zakresie 
realizacji programu 

zapobiegania bezdomności 
zwierząt gospodarskich i 

domowych 

06.02.2019 ---------------- ----------------------- 12.03.2019 

5. 
Informacja dotycząca 

działalności Młodzieżowej 
Rady Gminy 

19.02.2019 19.02.2019 19.02.2019 25.02.2019 

6. 
Informacja dotycząca 

archiwum zakładowego 
27.02.2019 ------------- ------------------- 05.03.2019 

7. 
Ankieta dotycząca 

unieszkodliwiania azbestu  
05.03.2019 05.03.2019 08.03.2019 08.03.2019 

8. 
Sprawozdania dotyczące 

gospodarki wodno-
ściekowej 

05.03.2019 12.03.2019 12.03.2019 12.03.2019 

9. 

Udostępnienie informacji 
publicznej z zakresu 

zatrudnienia i 
wynagrodzenia 
pracowników 

13.03.2019 13.03.2019 25.03.2019 10.05.2019 

10. 
Informacja dotycząca 

środków unijnych 
13.03.2019 13.03.2019 19.03.2019 19.03.2019 

11. 
Informacja dotycząca 

usuwania azbestu 
19.03.2019 25.03.2019 25.03.2019 25.30.2019 

12. 
Informacja dotycząca emisji 

obligacji 
22.03.2019 26.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 



 

 

RAPORT O STANIE GMINY BOJANÓW ZA 2019 ROK 

 

 

BOJANÓW – GMINA NATURALNIE NOWOCZESNA                       Strona | 68 

 

13. 
Informacja dotycząca drogi 
oznaczonej jako nr ew. 543 

w obrębie Korabina 
25.03.2019 27.02.2019 03.04.2019 03.04.2019 

14. 

Informacja dotycząca 
kosztów miesięcznego 
utrzymania dziecka w 

przedszkolu  

21.03.2019 21.03.2019 04.04.2019 04.04.2019 

15. 

Informacja dotycząca ofert 
na wykonanie zamówienia 

„Budowa hali sportowej 
wraz z przyszkolną 

pływalnią w Stanach, gm. 
Bojanów 

01.04.2019 01.04.2019 17.04.2019 17.04.2019 

16. 
Informacja dotycząca 
audytu wewnętrznego 

11.04.2019 15.04.2019 15.04.2019 15.04.2019 

17. 
Informacja dotycząca 

zawartych umów 
19.04.2019 24.04.2019 06.05.2019 06.05.2019 

18. 
Informacja dotycząca 

planowanej liczby miejsc w 
przedszkolach na rok 2019 

25.04.2019 26.04.2019 
09.05.2019 09.05.2019 

19. 

Udostępnienie informacji o 
wnioskach wraz z ich 
skanami dotyczących 

wsparcia finansowego w 
ramach programu Aktywna 

Tablica 

29.04.2019 30.04.2019 
09.05.2019 09.05.2019 

20. 
Informacja dotycząca 
nasadzeń i pielęgnacji 

drzew 
30.04.2019 06.05.2019 

09.05.2019 09.05.2019 

21. 
Wykaz sołtysów w kadencji 

2019 - 2024 
30.04.2019 06.05.2019 

 
10.05.2019 

 
 
 

10.05.2019 

22. 
Informacja dotycząca 

prowadzenia BIP 
06.05.2019 09.05.20189 17.05.2019 17.05.2019 

23. 

Informacja dotycząca 
posiadanego i 

wykorzystywanego sprzętu 
informatycznego 

06.05.2019 09.05.2019 30.05.2019 30.05.2019 

24. 
Informacja w zakresie 
dostawy/zakupu gazu 

ziemnego 
20.05.2019 22.05.2019 17.07.2019 17.07.2019 

25. 
Informacja dotycząca 

oprogramowania  
24.05.2019 30.05.2019 07.06.2019 07.06.2019 

26. 
Informacja w zakresie usług 

telekomunikacyjnych 
29.05.2019 30.05.2019   

27. 
Informacja w zakresie parku 
maszynowego oczyszczalni 

ścieków  
07.06.2019 07.06.2019 09.07.2019 24.06.2019 

28. Informacja dotycząca IOD 17.06.2019 17.06.2019 09.07.2019 24.06.2019 

29. 

Udzielenie informacji 
publicznej w formie ankiety 

dotyczącej partnerstwa 
publiczno - prywatnego 

25.06.2019 09.07.2019 09.07.2019 09.07.2019 

30. 
Informacja w zakresie 

MEGAustawy i konsultacji 
społecznych  

09.07.2019 ------------------ ---------------- 15.07.2019 

31. 
Informacja dotycząca 

współpracy gmin z innymi 
podmiotami 

09.07.2019 ---------------- ------------------- 11.07.2019 

32. 
Informacja dotycząca 
audytu wewnętrznego 

10.07.2019 11.07.2019 11.07.2019 11.07.2019 

33. 
Informacja w zakresie 

audytu wewnętrznego w 
zakresie ochrony danych 

17.07.2019 ---------------- ------------- 17.07.2019 

34. 

Informacja w zakresie 
odszkodowań za utratę 

nieruchomości, zdrowia i 
życia, których gmina jest 

stroną  

22.07.2019 ------------------ ---------------- 24.07.2019 

35. 

Informacja dotycząca ilości 
wydanych decyzji na 

lokalizacje stacji 
benzynowej  

29.07.2019 29.07.2019 30.07.2019 30.07.2019 

36. 

Informacja dotycząca 
wniosków o dofinansowanie 
na wyposażenie pracowni 

przyrodniczych 

06.08.2019 06.08.2019 13.08.2019 13.08.2019 

37. 

Informacja dotycząca 
wniosków o dofinansowanie 

na zakup wyposażenia w 
obrębie każdej szkoły i 
każdego przedmiotu 

06.08.2019 06.08.2019 13.08.2019 13.08.2019 
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38. 
Informacja dotycząca stanu 
informatyzacji w urzędzie 

23.08.2019 30.08.2019 06.09.2019 06.09.2019 

39. 
Ankieta dotycząca 

partnerstwa publiczno – 
prywatnego 

28.08.2019 02.09.2019 04.09.2019 04.09.2019 

40. 

Informacja dotycząca 
podmiotu odpowiedzialnego 
za interwencje w zakresie 
spalania śmieci/odpadów 

06.08.2019 ----------- --------------- 11.09.2019r. 

41. 

Informacja dotycząca 
realizacji inwestycji w 
zakresie oczyszczania 
ścieków oraz planów   

01.10.2019 02.10.2019 02.10.2019 02.10.2019 

42. 
Informacja w zakresie 
uchwały Rady Gminy 

przeciwko ideologii LGBT 
21.10.2019 28.10.2019 28.10.2019 28.10.2019 

43. 
Informacja dotycząca ilości 

osób zatrudnionych w 
Urzędzie Gminy Bojanów 

28.10.2019 29.10.2019 29.10.2019 29.10.2019 

44. 

Informacja dotycząca 
edukacji mieszkańców w 
zakresie bezpiecznego 
korzystania z urządzeń 

emitujących pole 
elektromagnetyczne 

04.11.2019 -------------- --------------------- 06.11.2019 

45. 
Informacja dotycząca 

realizacji RODO 
04.11.2019 04.11.2019 04.11.2019 18.11.2019 

46. 
Informacja dotycząca 
pozyskanych środków 
unijnych w 2018 roku 

08.11.2019 12.11.2019 20.11.2019 20.11.2019 

47. 

Udostępnienie danych z 
zakresu Książek Dróg 

odnośnie ewidencji zjazdów 
na drogi leśne 

21.11.2019 26.11.2019 10.12.2019 10.12.2019 

48. 

Informacja w zakresie 
zajęcia stanowiska 

dotyczącego projektu 
megaustawy (5G) 

25.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 

49. 
Informacja odnośnie VAT 
oraz inwestycji wod - kan 

25.11.2019 26.11.2019 10.12.2019 10.12.2019 

50. 
Informacja dotycząca 

objęcia obowiązkiem audytu 
wewnętrznego 

01.12.2019 04.12.20189 04.12.2019 04.12.2019 

 

 

17.2 SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE w 2019 r.  

LP. WNIOSKODAWCA 
PRZEDMIOT 
WNIOSKU, 

SKARGI, PETYCJI 

DATA 
WPŁYWU 

DATA ZAŁATWIENIA 
WNIOSKU 

INFORMACJA 
O SPOSOBIE 

ZAŁATWIENIA 

1. 
Szulc – Efekt sp.. z o.o. 

Ul. Poligonowa 1 
04 – 051 Warszawa 

Informacja 
dotycząca usług 

telekomunikacyjnych 
29.05.2019 23.08.2019 Odpowiedź  

2. 

Casus Noster 
Kancelaria Radcy 

Prawnego  
Konrad Cezary Łakomy 

Ul. Onyksowa 11/1 
20 – 582 Lublin  

Petycja dotycząca 
wdrożenia Polityki 

Zarządzania 
Konfliktem 
Interesów 

23.08.2019 323.11.2019 
Analiza 

dokumentów 

3. 
Szulc – Efekt sp.. z o.o. 

Ul. Poligonowa 1 
04 – 051 Warszawa 

Wyszczególnienie 
parku maszynowego 

do zadań 
oczyszczania gminy 

07.06.2019 06.09.2019 Odpowiedź  

4. 
Stowarzyszenie 

Centrum Informacji o 
Zdrowiu  DOBROSTAN 

Przekazanie 
materiałów o 
charakterze 

informacyjnym 
związanych ze 
stosowaniem 
szczepionek 

przeciwko wirusowi 
brodawczaka 

20.09.2019 30.09.2019 Odpowiedź 
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ludzkiego 

5. 

Fundacja Rozwoju 
Obrotu 

Bezgotówkowego 
Ul. Kruczkowskiego 4b 

lok. 13 
00 – 412 Warszawa 

Petycja w sprawie 
płatności 

bezgotówkowych  
15.10.2019 16.11.2019 

Analiza 
dokumentów 

6.  
Szulc – Efekt sp.. z o.o. 

Ul. Poligonowa 1 
04 – 051 Warszawa 

Petycja w sprawie 
przekazania 
informacji 

dyrektorom szkół i 
świetlic dotyczącej 
akcji bezpieczny 
uczeń na drodze.  

23.10.2019 28.10.2019 

Analiza 
dokumentów/prz

ekazanie 
informacji do 

szkół i świetlic 

7. Renata Sutor 
Petycja w sprawie 

zmian w przepisach 
prawa 

28.11.2019 17.01.2020 Odpowiedź 

8. Renata Sutor 

Petycja w sprawie 
zmian w przepisach 
prawa miejscowego 

oraz o poparcie 
petycji do 

Konferencji 
Episkopatu Polski 

06.12.2019 06.02.2020 Odpowiedź 

 

17.3 REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY BOJANÓW W 2019 ROKU  

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt Gminy jest organem 

wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady Gminy. Realizując obowiązki 

nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy pomocy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych 

gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2019 r. w sposób określony uchwałami. 

 

L.p. Nr uchwały Data odbycia 

sesji 

Treść uchwały Uwagi 

1. IV/40/2019 27.02.2019 w sprawie ustalenia kryteriów naboru do 

publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Bojanów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd.. Wojew. Podkarp.  

poz. 1742 z dnia 19.03.2019 r. 

2. IV/41/2019 27.02.2019 w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Bojanów, 

udostępnianych operatorom publicznego 

transportu zbiorowego oraz 

przedsiębiorstwom uprawnionym do 

prowadzenia działalności gospodarczej w 

zakresie przewozu osób 

uchwała została uchylona na 

podstawie uchwały Rady Gminy 

Bojanów 
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3. IV/42/2019 27.02.2019 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Bojanów na  

2019 rok” 

uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 

Wojew. Podkarp. poz.1743 z 

dnia 19.03.2019 r. 

4. IV/43/2019 27.0202.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Bojanów w roku 2019 

 

5. IV44/2019 27.02..2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Bojanów 

 

6. IV/45/2019 27.02.2019 w sprawie przystąpienia Gminy Bojanów 

do Podkarpackiego Programu Odnowy 

Wsi na lata 2017 - 2020 

 

7. IV/46/2019 27.02..2019 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej 

Strategii Rozwoju Wsi Kołodzieje 

 

8. V/47/2019 03.04.2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego w  

Przyszowie - Zapuściu 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 2624 z dnia 30.04.2019 r. 

9. V/48/2019 03.04.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

regulaminu targowiska stałego w 

Bojanowie 

uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 

Wojew. Podkarp. 

poz. 2415 z dnia 18.04.2019 r. 

10. V/49/2019 03.04.2019 w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Bojanów, 

udostępnianych operatorom publicznego 

transportu zbiorowego oraz 

przedsiębiorstwom uprawnionym do 

prowadzenia działalności gospodarczej w 

zakresie przewozu osób 

uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 

Wojew. Podkarp. 

poz. 2625 z dnia 30.04.2019 r. 

11. V/50/2019 03.04.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 

realizację zadania pod nazwą 

„Ubezpieczenie mienia i 

odpowiedzialności cywilnej Gminy 

Bojanów” 

 

12. V/51/2019 03.04.2019 w sprawie zwolnienia samorządowego 

zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty 

nadwyżki środków obrotowych do budżetu 

Gminy Bojanów 

 

13. V/52/2029 03.04.2019 w sprawie zmian w  uchwale budżetowej 

Gminy Bojanów na rok 2019 

 

14. VI/53/2019 25.04.2029 w sprawie ustalenia planu sieci i 

określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Bojanów 

uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 

Wojew. Podkarp. 

poz. 3010 z dnia 30.05.2019 r. 

15. VI/54/2019 25.04.2019 w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Bojanów 

uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 

Wojew. Podkarp.  

poz. 3011 z dnia 30.05.2019 r. 

16. VI/55/2019 25.04.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Bojanów na rok 2019  
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17. VII/56/2019 06.06.2019 w sprawie powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Bojanowie 

 

18. VII/57/2019 06.06.2019 w sprawie uchwalenia regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Bojanów 

uchwała została uchylona na 

podstawie uchwały Rady Gminy 

Bojanów  

19. VII/58/2019 06.06.2019 w sprawie zwrotu wydatków za 

świadczenia z pomocy społecznej będące 

w zakresie zadań własnych gminy 

uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 

Wojew. Podkarp. 

poz. 3670 z dnia 12.07.2019 r. 

20. VII/59/2019 06.06.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania 

„Pomoc gminy  w zakresie dożywiania na 

lata 2019  - 2023 

 

21. VII/60/2019 060.06.2019 zmieniająca uchwałę 

Nr XXIV/203/2013 Rady Gminy Bojanów z 

dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 

Wojew. Podkarp.  

poz.3319 z dnia 24.06.2019 r. 

22. VII/61/2019 06.06.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki zdrowotnej w Bojanowie za  

rok 2018 

 

23. VII/62/2019 06.06.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Bojanów na  

rok 2019 

 

24. VII/63/2019 06.06.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Bojanów 

 

25. VIII/64/2019 19.06.2019 w sprawie wotum zaufania dla Wójta 

Gminy Bojanów 

 

26. VIII/65/2019 19.06.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Bojanów za rok 

2018 

 

27. VIII/66/2019 19.06.2019 w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu Gminy Bojanów za 2018 rok 

 

28. VIII/67/2019 19.06.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Bojanów na  

2019 rok 

 

29. IX/68/2019 23.07.2019 w sprawie powołania zespołu ds. 

zaopiniowania kandydatów na ławników 

 

30. IX/69/2019 23.07.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

na okres 20 lat oraz odstąpienia od 

przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Bojanów 

 

31. IX/70/2019 23.07.2019 w sprawie uchwalenia regulaminu uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 
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udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Bojanów 

Wojew. Podkarp. 

poz. 4062z dnia 20.08.2019 r. 

32. IX/71/2019 23.07.2019 zmieniająca uchwałę Nr VII/59/2019 Rady 

gminy Bojanów z dnia 6 czerwca 2019 

roku w sprawie przyjęcia Gminnego 

programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania na lata  

2019 - 2023 

 

33. IX/72/2019 23.07.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Bojanów na  

rok 2019 

 

34. IX/73/2019 23.07.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Bojanów 

 

35. X/74/2019 26.09.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Przyszów Kąty 

uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 

Wojew. Podkarp. 

poz. 5121 z dnia 5.11.2019 r. 

36. X/75/2019 26.09.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Przyszów Burdze I 

uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 

Wojew. Podkarp. 

poz. 5122 z dnia 5.11.2019 r. 

37. X/76/2019 26.09.2019 w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego oraz za 

warunki pracy, szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe oraz doraźnych 

zastępstw a także wysokość i warunki 

wypłacania nagród i innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy 

uchwała uchylona 

rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewody Podkarpackiego 

38. X/77/2019 26.09.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta 

 

39. X/78/2019 26.09.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Bojanów na  

rok 2019 

 

40. X/79/2019 26.09.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Bojanów 

 

41. X/80/2019 26.09.2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Samorządowi Województwa 

Podkarpackiego 

 

42. XI/81/2019 31.10.2019 w sprawie ustalenia regulaminu 

głosowania w wyborach ławników do 

sądów powszechnych 

 

43. XI/82/2019 31.10.2019 w sprawie wyboru ławnika do Sądu 

Rejonowego w Nisku na kadencję 2020 - 

2023 

 

44. XI/83/2019 31.10.2019 w sprawie przeprowadzenia zabiegów 

sanitarnych pomników przyrody 
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45. XI/84/2019 31.10.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Bojanów na  

rok 2019 

 

46. XI/85/2019 31.10.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Bojanów 

 

47. XII/86/2019 29.11.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych na terenie Gminy Bojanów 

uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 

Wojew. Podkarp. 

poz. 6453 z dnia 13.12.2019 r. 

48. XII/87/2019 29.11.2019 w sprawie zwolnień z podatku od 

nieruchomości na rok 2020 

uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 

Wojew. Podkarp. 

poz. 6200 z dnia 9.12.2019 

49. XII/88/2019 29.11.2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta przyjmowanej do obliczenia podatku 

rolnego na 2020 rok 

uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 

Wojew. Podkarp. 

poz. 6199 z dnia 9.12.2019 

50. XII/89/2019 29.11.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 

realizację zadania pod nazwą: ”Odbiór i 

transport odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Bojanów 

 

51. XII/90/2019 29.11.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Bojanów na  

rok 2019 

 

52. XII/91/2019 29.11.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Bojanów 

 

53. XIII/92/2019 17.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 

Wojew. Podkarp. 

poz. 6818 z dnia 31.12.2019 r. 

 

54. XIII/93/2019 17.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 

Wojew. Podkarp. 

poz.6819 z dnia 31.12.2019 r. 

55. XIII/94/2019 17.12.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w 

schronisku dla bezdomnych oraz w 

schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi 

uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 

Wojew. Podkarp. 

poz. 504 z dnia 28.01.2020 r. 

56. XIII/95/2019 17.12.2019 zmieniająca uchwałę  

Nr XXVII/212/2017 Rady Gminy Bojanów 

z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 

przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania 

uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 

Wojew. Podkarp. 

poz. 82 z dnia 7.01.2020 r. 

57. XIII/96/2019 17.12.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych do realizacji na 2020 rok 
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58. XIII/97/2019 17.12.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 

 

59. XIII/98/2019 17.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych na terenie 

Gminy Bojanów 

uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 

Wojew. Podkarp. 

poz. 35 z dnia 3.01.2020 r. 

 

60. XIII/99/2019 17.12. 2019 o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę 

Rady Gminy Bojanów w sprawie 

utworzenia jednostki organizacyjnej do 

obsługi ekonomiczno – administracyjnej 

szkół podstawowych i gimnazjów na 

terenie Gminy Bojanów 

 

61. XIII/100/2019 17.12.2019 zmieniająca uchwałę nr XVII/137/2016 

Rady Gminy Bojanów z dnia  

17 listopada 2016 roku w sprawie 

określenia  w odniesieniu do jednostek 

organizacyjnych gminy zaliczonych do 

sektora finansów publicznych jednostki 

obsługującej, jednostek obsługiwanych 

oraz zakresu obowiązków powierzonych 

jednostce obsługującej w ramach 

wspólnej obsługi 

 

62. XIII/101/2019 17.12.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Bojanów na rok 2019 

 

63. XIII/102/2019 17.12.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Bojanów 

 

64. XIV/103/2019 27.12.2019 w sprawie ustalenia na 2020 rok dla 

zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład 

Usług Komunalnych stawki dotacji 

przedmiotowej 

 

65. XIV/104/2019 27.12.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Stalowowolskiego na 

realizację zadania publicznego 

 

66. XIV/105/2019 27.12.2019 uchwała budżetowa Gminy Bojanów na 

rok 2020 

uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 

Wojew. Podkarp. 

poz. 576 z dnia 30.01.2020 r. 

67. XIV/106/2019 27.12.2019 w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Bojanów 

 

68. XIV/107/2019 27.12.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Bojanów na  

rok 2019 

 

69. XIV/108/2019 27.12.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Bojanów 

 

70. XIV/109/2019 27.12.2019 w sprawie wydatków budżetu gminy, które 

nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 

 

 
17.4. REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELONYCH W 2019 ROKU  
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Nr sprawy 

 
Tryb udzielenia 

zamówienia 

 
Przedmiot i nazwa zamówienia 

Wartość brutto 
udzielonego 
zamówienia 

Wybrany 
Wykonawca 

ZPB.271.1.2019 Przetarg 
nieograniczony 

DOSTAWY  

Kompleksowa dostawa energii 
elektrycznej i świadczenie usługi 

dystrybucji energii elektrycznej dla 
obiektów stanowiących własność 

Gminy Bojanów 

0,00  Nie dotyczy 

ZPB.271.2.2019 Przetarg 
nieograniczony 

ROBOTY BUDOWLANE  

Zagospodarowanie starego koryta 
rzeki Łęg  w Przyszowie w celu 

ochrony i przywrócenia właściwego 
stanu siedliska przyrodniczego i 

gatunku 

1.328.479,08   
 

Piotr Faraś Usługi 
Transportowo-

Sprzętowe , z siedzibą 
w 37-433 Stanach  
przy ul. Sosnowa 4 

ZPB.271.3.2019 Przetarg 
nieograniczony 

ROBOTY BUDOWLANE 

Budowa hali sportowej wraz z 
przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. 

Bojanów 

 

8.073.595,65  Zakład Remontowo-
Budowlany Józef 
Bajek z siedzibą 

Nowosielec 288, 37-
400 Nisko 

ZPB.271.4.2019 Przetarg 
nieograniczony 

USŁUGI  

Ubezpieczenie Mienia i 
Odpowiedzialności Gminy Bojanów 

 

72.628,00  Część I  
UNIQA Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. ul. 
Gdańska 132, Łódź,  

67.105,00  Część II  
 Concordia Polska 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
Wzajemnych 61-129 
Poznań, ul. S. 
Małachowskiego 10, 

2.160,00  Część III  
Concordia Polska 

Towarzystwo 
Ubezpieczeń 

Wzajemnych 61-129 
Poznań, ul. S. 

Małachowskiego 10, 

ZPB.271.5.2019  Przetarg 
nieograniczony  

DOSTAWY  

Kompleksowa dostawa energii 
elektrycznej i świadczenie usługi 

dystrybucji energii elektrycznej dla 
obiektów stanowiących własność 

Gminy Bojanów” 

 
732.167,00  

PGE Obrót S.A. 
Ul. 8-go Marca 6 
35-959 Rzeszów 

ZPB.271.6.2019 Przetarg 
nieograniczony 

ROBOTY BUDOWLANE 

Budowa Otwartych Stref Aktywności 
na terenie gminy Bojanów w 

miejscowościach Maziarnia, Burdze i 
Stany 

0,00 Nie dotyczy 

ZPB.271.7.2019  Przetarg 
nieograniczony  

USŁUGI  

Zakup biletów miesięcznych dla 
uczniów  dojeżdżających z terenu 

gminy Bojanów do szkół 
podstawowych i przedszkoli w roku 

szkolnym 2019/2020 

163.460,10   
Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 
Samochodowej w 

Stalowej Woli S.A. z 
siedzibą  przy ul. Ofiar 

Katynia 30,  
37-450 Stalowa Wola, 
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ZPB.271.8.2019 Przetarg 
nieograniczony 

ROBOTY BUDOWLANE  

Budowa Otwartych Stref Aktywności 
na terenie gminy Bojanów w 

miejscowościach Maziarnia, Burdze i 
Stany” 

358.000,00  Firma Produkcyjno-
Handlowo-Usługowa 

FASADA Pakłos 
Robert  

z siedzibą  Cmolas 
386, 36-105 Cmolas  

 

ZPB.271.9.2019  Przetarg 
nieograniczony  

ROBOTY BUDOWLANE 

Remont dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych  na terenie gminy Bojanów 

224.779,73   REMET BUILDING 
PAWEŁ PIEKUT , z 

siedzibą 36-053 
Kamień, Łowisko 346 

ZPB.271.10.201
9 

Przetarg 
nieograniczony  

ROBOTY BUDOWLANE 

Adaptacja Zabytkowego Parku w 
Bojanowie 

413.280,00    Firma Produkcyjno-
Handlowo-Usługowa 

FASADA Pakłos 
Robert  

z siedzibą  Cmolas 
386, 36-105 Cmolas 

 

ZPB.271.11.201
9  

Przetarg 
nieograniczony 

ROBOTY BUDOWLANE 

Remont odcinków dróg gminnych na 
terenie gminy Bojanów 

518.059,30  
 

Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe 

S.A. z siedziba  
przy ul. Drogowców 1,  

39-200 Dębica 

ZPB.271.12.201
9  

Przetarg 
nieograniczony 

USŁUGI  

Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w 
ramach projektu Adaptacja 

Zabytkowego Parku w Bojanowie 

97.492,96    
EKOTON – Zieleń i 

Budownictwo Tadeusz 
Tabor z siedzibą 

Alfredówka 172, 39-
460 Nowa Dęba 

ZPB.271.13.201
9 

Przetarg 
nieograniczony  

USŁUGI  

Odbiór i transport odpadów 
komunalnych   

z terenu  Gminy Bojanów 

345.600,00   Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.  

ul. Wolności 295,  
37-403 Pysznica 
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18. PODSUMOWANIE  

Każda gmina w Polsce posiada swój niepowtarzalny i wyjątkowy potencjał rozwojowy. Rozwój 

każdej gminy musi odbywać się wielokierunkowo, a jednocześnie harmonijnie. Dzięki temu można 

maksymalnie wykorzystać możliwości gminy i najpełniej przysłużyć się jej mieszkańcom. Władze gminy 

Bojanów podejmują starania by wszelkie plany inwestycji, nie tylko były adekwatne z punktu widzenia 

rozwoju gospodarczego gminy, ale przede wszystkim uwzględniały interesy jej  mieszkańców oraz 

znalazły żródło swego finansowania w możliwych do pozyskania programach unijnych czy krajowych.  

Rok 2019 był dla samorządu gminy Bojanów kolejnym już rokiem odpowiedzialnego rozwoju  

gminy. Wykonanie  prawie 40 milionowego  budżetu na koniec 2019 r. zakończyło się nadwyżką 

budżetową w kwocie 1.705.498,25 zł oraz  stosunkowo niskim zadłużeniem na poziomie  zaledwie 

3.652.124,00 zł.  Dużym zastrzykiem finansowym budżetu, który pozwala na utrzymanie niskiego 

poziomu zadłużenia,  są wpływy ze  zwrotu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji.  

Rozwój infrastruktury, bardziej niż przytoczone w Raporcie liczby i nakłady finansowe, obrazują 

zmiany naocznie obserwowane przez mieszkańców i przyjezdnych, obecne w gminnej przestrzeni 

niemal na każdym kroku. Roku 2019 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, 

ale również należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim 

nowe plany i koncepcje na kolejne lata. Wyzwania gminy Bojanów są duże, ponieważ oczekiwania 

mieszkańców są coraz większe. W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając 

się jednocześnie pamiętać  o utrzymaniu urokliwego charakteru naszej Gminy. 

 

 

 

 

 


