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1. WSTĘP 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził do prawa 

samorządowego nową instytucję. Jest nią Raport o stanie gminy, który po raz pierwszy opracowywany jest w roku 

bieżącym i odnosi się do roku 2018. 

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

programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Znowelizowana ustawa o samorządzie 

gminnym stanowi, że wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy Raport o stanie gminy. 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 2018. 
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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 

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  

Mieszkańcy gminy Bojanów tworzą samorządną wspólnotę, która wychodzi na przeciw wyzwaniom 

samorządu XXI wieku, a przy tym dba o ciekawy dorobek kultury związanej z Puszczą Sandomierską, potocznie 

zwanej „lasowiacką”. Podstawowym zadaniem współczesnego samorządu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

mieszkańców. W szczególności zadania te obejmują sprawy dróg, wodociągów, kanalizacji, pomocy społecznej, 

edukacji publicznej, kultury i bibliotek gminnych, ochrony i opieki nad zabytkami, ochrony przeciwpożarowej 

i przeciwpowodziowej czy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Gmina Bojanów stara 

się zadania te realizować w trosce o poprawę warunków życia na jej obszarze, chroniąc przy tym unikalne walory 

przyrodnicze Puszczy Sandomierskiej.  

Na przestrzeni ostatnich lat gmina stworzyła nowoczesny system gospodarki wodno-ściekowej. Na koniec 

2018 roku wykonanych zostało w sumie prawie 70 km sieci sanitarnej, a na realizację kolejnych 20 km 12 

października 2018 roku zawarta została umowa na roboty budowlane na kwotą prawie 8,5 mln zł, a wartym 

podkreślenia jest fakt, iż gmina jest w posiadaniu pozwolenia na budowę kolejnych 30 km. Tego efektu nie udałoby 

się osiągnąć gdyby nie skuteczność w sięganiu po środki z budżetu Unii Europejskiej. W ramach dostępnych 

naborów o dofinansowanie unijne na zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej gmina Bojanów pozyskała 

łącznie niebagatelną kwotę prawie 15 mln zł. Środki UE pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego 

i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadawalająca jest ilość wykonanych przyłączy do sieci, która obecnie 

wynosi 652 szt., co w przeliczeniu na liczbę korzystających z sieci wynosi prawie 2700 mieszkańców. Budowa sieci 

kanalizacyjnej to nie tylko korzyść dla środowiska, ale również podwyższenie standardu i jakości życia 

mieszkańców gminy Bojanów, co niejednokrotnie podkreślają mieszkańcy, którzy korzystają już z wybudowanej 

sieci.  

Przyłączenie do sieci to bowiem nie tylko czyste środowisko, ale też wygoda. Nie trzeba ciągle myśleć 

o wytwarzanych ściekach oraz kontrolować i opróżniać szamba. Będąc w sieci, nie trzeba martwić się również 

o ewentualne awarie. Za ich usuwanie odpowiada Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie. Ponadto to 

również spora oszczędność dla mieszkańców. Dla przykładu opłaty za ścieki z sieci wynoszą niewiele ponad 5 zł 

brutto za 1 m 3, gdzie opłata za wywóz ścieków samochodem asenizacyjnym kształtuje się na poziomie ok. 15 zł 

za 1 m 3.  

W uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojanów wpisuje się również budowa 

nowoczesnej stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda. Dzięki realizacji tego zadania udało się uzyskać stałe 

i niezależne źródło własnej wody - mówi Sławomir Serafin, wójt gminy Bojanów. Pozytywnym skutkiem realizacji tej 

inwestycji jest niższa cena jednostkowa wody dla mieszkańców. Zgodnie z przyjętą taryfą od 1 kwietnia 2014 r. 

cena wody na terenie gminy Bojanów została obniżona do 2,20 zł netto za metr sześcienny. 

 

Samorząd gminy Bojanów dba o wizerunek budynków użyteczności publicznej i podejmuje w tym zakresie 

szereg działań inwestycyjnych. Za sprawą przebudowy, remontu i termomodernizacji budynki gminne nie tylko 

zyskują na wyglądzie estetycznym, ale również znacznie spadły koszty ich utrzymania. Jeszcze w roku 2010 gmina 

Bojanów przebudowała i zmodernizowała dwa budynki po byłych szkołach w msc. Przyszów Ruda i Stany na 

potrzeby świetlicy wiejskiej domu kultury i biblioteki w Stanach. Kolejne budynki, które objęte zostały modernizacją 

to świetlice wiejskie w Laskach, Korabinie oraz Cisowym Lesie. W tym samym roku wykonana została 

termomodernizacja budynków dwóch szkół w Stanach i Bojanowie, współfinansowana przez Unię Europejską 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W latach 2013-2014 gmina 

zrealizowała projekt „Poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 

Bojanów”. Zadaniem objęto termomodernizację sześciu budynków: Domu Kultury w Przyszowie, Urzędu Gminy 

w Bojanowie, Domu Kultury w Maziarni, Domu Kultury w Gwoźdźcu, Ośrodka Zdrowia w Bojanowie oraz 
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Przedszkola w Bojanowie. Oprócz kompleksowej termomodernizacji obiektów, wykonane zostały również inne 

konieczne prace remontowe i modernizacyjne. Przeprowadzone prace znacząco odmieniły wygląd zewnętrzny 

obiektów i poprawiły ich funkcjonalność. 

Dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej bazy sportowej, zmiana jakości życia mieszkańców, zdrowie 

mieszkańców, bezpieczeństwo, wyrównanie szans dzieci i młodzieży to priorytety, które zdecydowały o powstaniu 

na terenie gminy Bojanów w ostatnich latach bazy sportowej na miarę XXI wieku. Począwszy od 2012 roku na 

terenie gminy Bojanów powstało 5 boisk wielofunkcyjnych w Stanach, Rudzie, Burdzach, Maziarni i Gwoźdźcu, 

kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 w Bojanowie, Orlik Lekkoatletyczny w Przyszowie oraz pełnowymiarowa 

hala sportowa w Przyszowie. We wrześniu 2018 roku oddany do użytkowania został kompleks lekkoatletyczny 

w Stanach wybudowany w miejscu istniejącego boiska piłkarskiego. Kompleks lekkoatletyczny to pierwszy tego 

typu obiekt sportowy nie tylko na terenie gminy Bojanów, ale również w naszym regionie. Kompleks spełnia wszelkie 

wymagania stawiane przez Ministerialny Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Łączna kwota 

wydatków na inwestycje w bazę sportową począwszy od 2012 roku wynosi prawie 8,7 mln zł Pozyskane 

dofinansowanie zewnętrzne sięga prawie 5 mln zł. 

 

Aktywność władz gminy na różnych płaszczyznach życia społeczno-kulturalnego sprawiła, iż na 

przestrzeni ostatnich dziesięciu lat udało stworzyć się na terenie gminy Bojanów nie tylko dobre miejsce do życia, 

ale również do spędzania wolnego czasu. Obecnie na terenie gminy mamy 10 nowoczesnych placów zabaw na 

bezpiecznej poliuretanowej nawierzchni, 6 otwartych stref aktywności, w skład których wchodzą: siłownie 

zewnętrzne, strefa relaksu, na którą składają się: stół betonowy do gry w piłkarzyki, betonowy podwójny stół 

z siedziskami do gry w szachy czy chińczyka. W miejscowości Laski powstał zaś pierwszy na terenie naszej gminy 

mini park linowy.  

 

Dość dużą atrakcją i nowością nie tylko na terenie gminy Bojanów jest pole do minigolfa, które powstało 

w 2018 roku w pobliżu łowiska wędkarskiego i kompleksu lekkoatletycznego w Stanach. Boisko ma powierzchnię 

ok. 20 arów i zawiera 12 pól do gry, które pokryte są nawierzchnią ze sztucznej trawy. Przejścia pomiędzy 

poszczególnymi polami wykonano z kostki brukowej, a cały teren zyskał parkowe oświetlenie. Z myślą 

o najmłodszych, wykorzystując istniejącą obok boiska do minigolfa skarpę, wykonany został łagodny stok do 

zjazdów na sankach oraz innych białych szaleństw. Od 2014 roku miłośnicy wędkowania mogą również uprawiać 

swoje hobby dzięki wybudowanemu w Stanach łowisku wędkarskiemu, które jest jednym z trzech powstałych na 

przestrzeni ostatnich lat łowisk na ternie gminy tj. w Kołodziejach oraz drugie w Stanach. Teren Parku w Stanach, 

który jeszcze przed kilkoma laty straszył, obecnie stanowi centrum rekreacyjno-sportowe, gdzie swój wolny czas 

spędzają zarówno młodzi, jak i starsi mieszkańcy nie tylko Stanów, ale i całej Gminy. Większość tych działań nie 

udałoby się zrealizować, gdyby nie fundusze zewnętrzne. Łącznie z wojewódzkich programów operacyjnych oraz 

programów rządowych na działania w zakresie zagospodarowania terenów gminnych oraz stworzenia bazy 

rekreacyjnej pozyskane zostało dofinansowanie w kwocie ponad 1 mln zł. 

Gmina Bojanów dba o bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Funkcjonujące na tym terenie jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej dysponują nowoczesnym sprzętem i świetną bazą lokalową. Strażacy na terenie gminy 

Bojanów mają zapewnione bardzo dobre warunki do działania. Szczególnie dotyczy to jednostek, które funkcjonują 

w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, a więc OSP Bojanów, Stany i Przyszów. Ich budynki są 

zmodernizowane, a jednostki te są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt, który służy prowadzeniu akcji ratowniczo-

gaśniczych. Jeszcze w 2010 roku dwa nowoczesne samochody – ciężki pożarniczy SCANIA oraz lekki NAVARA 

trafiły do OSP w Bojanowie. Ochotnicza Straż Pożarna w Stanach w listopadzie 2016 r. wzbogaciła się o średni  
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samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN z napędem 4x4 i zbiornikiem wody o pojemności 2570 m.  

Z kolei z początkiem września 2018 roku przy dźwiękach syren strażackich nowoczesny samochód ratowniczo-

pożarniczy 4x4 marki VOLVO wjechał do garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowie. Realizacja tego 

zadania nie byłaby możliwa gdyby nie pozyskane dofinansowanie z zewnętrz tj. 280.000 zł z Narodowego 

i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 138.500 z Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego 50.000 zł z Powiatu Stalowowolskiego. Największy udział finansowy w realizacji 

przedsięwzięcia ma gmina Bojanów, która przeznaczyła z budżetu 2018 roku na ten cel kwotę 340.000,00. 

 

Reasumując trzy jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Bojanów znajdujące się 

w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym mają na dzień dzisiejszy nowoczesne, bardzo dobrze doposażone 

oraz spełniające najwyższe parametry techniczne wozy bojowe, które będą mogły służyć druhom ochotnikom nawet 

przez następnych kilkadziesiąt lat. To sytuacja bardzo komfortowa zarówno dla władz gminy jak i dla wszystkich 

mieszkańców naszej gminy. Jednak sam sprzęt to nie wszystko. Konieczna jest również baza lokalowa. A ta dla 

strażaków z gminy Bojanów została w ostatnich latach znacząco zmodernizowana. Dzięki zrealizowanym przez 

gminę inwestycjom druhowie z OSP mogą korzystać z nowoczesnych obiektów. W nowych warunkach lokalowych 

funkcjonują dziś OSP Stany, Laski, OSP Przyszów Zapuście, OSP Bojanów, OSP Gwoździec, OSP Maziarnia 

i OSP Burdze. Gruntowne remonty objęły wszystkie budynki remiz strażackich z terenu gminy, a dzięki 

pozyskanemu dofinansowaniu unijnemu były możliwe do zrealizowania.  

W 2018 roku w ramach środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 

Minister Sprawiedliwości, do wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy trafił sprzęt 

ratownictwa medycznego składający się z: trzech zestawów ratowniczych PSP R1 zawierających torby ratownicze, 

deski ortopedyczne zestawy żelowe i szyny Kramera, 2 sztuki defibrylatorów AED (do przywrócenia akcji serca 

i krążenia krwi) oraz cztery torby ratownicze OSP R0. Doposażenie naszych jednostek w nowoczesny sprzęt 

ratujący zdrowie i życie to właściwy kierunek, gdyż to właśnie strażacy z OSP często są pierwsi na miejscu 

wypadków na drogach i to od ich natychmiastowej pomocy zależy życie ofiar.  

Władze Gminy Bojanów nie zapominają również o osobach starszych. W 2018 roku rozpoczął swoje 

funkcjonowanie Dom Opieki Dziennej w Maziarni – flagowy projekt gminy Bojanów skierowany do osób starszych. 

Dzięki sięgającemu blisko 1,7 ml zł wsparciu unijnemu udało się zaadoptować budynek po szkole na miejsce 

przyjazne starszym osobom. Dom Opieki Dziennej nie jest typowym domem pomocy społecznej, gdzie przebywają 

osoby starsze wymagające całodobowej opieki i pomocy przy codziennych czynnościach, min. ze względu na 

schorzenia neurologiczne i inne związane z podeszłym wiekiem. Dom pobytu dziennego łączy ze sobą elementy 

opiekuńcze, kulturalne i aktywizacyjne. Placówka zapewnia seniorom 8-godzinną opiekę, w tym posiłki, a także 

zajęcia ruchowe, artystyczne, edukacyjne, rehabilitacyjne. Placówka została stworzona z myślą o podtrzymywaniu 

kondycji psychicznej i zwalczaniu osamotnienia osób starszych. 

Priorytetem i jednocześnie dużym wyzwaniem dla Gminy Bojanów jest zarządzanie siecią placówek 

oświatowych przy równoczesnym stworzeniu jak najbardziej dogodnych warunków nauczania dla największej liczby 

uczniów. Wiadomo też, że w niewielkiej gminie, jaką jest Gmina Bojanów można i na tej płaszczyźnie osiągnąć 

sukces, o ile dostrzeże się w szkołach, przedszkolach najważniejsze miejsce lokalnej aktywności. Na terenie gminy 

funkcjonują obecnie cztery placówki oświatowe: Zespół Szkół w Bojanowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Przyszowie Zapuściu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Gwoźdźcu. Zarówno baza lokalowa jak i oferta edukacyjna szkół jest imponująca. Szkoły bardzo intensywnie 

korzystają z dodatkowych godzin dydaktycznych, zarówno tych wynikających z Karty Nauczyciela, jak 

i finansowanych z budżetu gminy czy programów europejskich. Ważnym osiągnięciem władz gminy jest 

zapewnienie edukacji najmłodszym mieszkańcom - przedszkolakom. Funkcjonujące na terenie gminy dwa  
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przedszkola w Przyszowie oraz Bojanowie wraz z nowopowstałym oddziałem przedszkolnym w Stanach, są 

przygotowane na przyjęcie 175 dzieci. Stworzone na miarę XXI w. przestronne, nowocześnie umeblowane 

i doskonale wyposażone w różnego rodzaju pomoce edukacyjne wraz z dostępem do nowych i bezpiecznych 

placów zabaw, przedszkola gminne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem rodziców maluchów.  

 

Realizowany konsekwentnie od ponad 10 lat plan odpowiedzialnego rozwoju gminy Bojanów przy udziale 

możliwych do pozyskania środków zewnętrznych ze źródeł krajowych oraz europejskich przynosi pożądane efekty. 

W IV kwartale 2018 roku, gdy budżet gminy wynosił prawie 38 mln zł, w tym 8 mln przeznaczonych na inwestycje, 

Gmina Bojanów mogła w dalszym ciągu przystępować do realizacji nowych przedsięwzięć, które wpłyną na 

poprawę życia jej mieszkańców, z uwagi na niski 15% poziom zadłużenia . Wszystkie duże zadania realizowane 

są ze wsparciem dofinansowania zewnętrznego, które w trakcie ostatnich trzech kadencji samorządu w sumie 

przekroczyło kwotę 41 mln zł . 

 

Prowadzona w Urzędzie Gminy Bojanów optymalizacja podatku VAT sprawia, że koszty inwestycji 

i realizacji wielu zadań bieżących są znacznie niższe. Z perspektywy kilku lat odzyskiwania podatku można 

powiedzieć , że gmina może podatkowo funkcjonować równie skutecznie, jak dobrze zarządzane przedsiębiorstwo. 

Podkreślenia wymaga jednak fakt, że optymalizacja podatku doprowadziła w Gminie Bojanów do wypracowania 

koncepcji realizacji inwestycji w taki sposób, aby maksymalnie zredukować obciążenia z tytułu podatku VAT. Dzięki 

korzystnemu wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 25.07.2018 r., gmina Bojanów odzyska 

kolejne 2,2 mln zł od zrealizowanej w latach 2007-2011 inwestycji pn. Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Stany 

wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Stany i Bojanów. Działania w tym kierunku podejmowane były 

począwszy od roku 2015, ale dopiero rozstrzygnięcie TSUE zakończyło kończy pozytywnie te starania.  

 

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 31.12.2018 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 
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 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  

 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 7 609 osób (stan na 31 grudnia 2018 r.). Przy czym liczba mężczyzn 

nieznacznie przewyższa liczbę kobiet – w gminie zamieszkuje 3 863 mężczyzn i 3746 kobiet. 

 

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

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

2018 roku zanotowano 82 urodzenia i 67 zgonów. 

 

Migracja mieszkańców utrzymuje równowagę – zanotowano 281 zameldowań oraz 274 wymeldowań, 

dotyczy to zarówno zameldowań na pobyt stały i czasowy. 

W 2016 roku władze Gminy Bojanów złożyły wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

o zmianę nazw miejscowości. Z dniem 1 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana nazw miejscowości : Ruda, Burdze, 

Kołodzieje. Miejscowości te do końca 2016 roku w adresach mieszkańców funkcjonowały jako: Przyszów Ruda, 

Przyszów Burdze i Przyszów Kołodzieje. W związku z tą administracyjną zmianą w referacie spraw obywatelsk ich 
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dokonano 1039 przemeldowań. 

 Dowody osobiste 

W 2018 roku przyjęto 695 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 2018 roku dokonano 604 migracji aktów z ksiąg papierowych do Rejestru Stanu Cywilnego 

oraz wydano 669 odpisów aktów stanu cywilnego. 

W 2018 roku sporządzono ogółem 104 akty, w tym: 

– 35 aktów urodzeń (transkrypcje), 

– 33 aktów małżeństw, 

– 36 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 

2018 roku udzielono 1 ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego, a od chwili wejścia w życie ustawy – 4 śluby 

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 2018 roku 7 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 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r.Kwalifikację przeprowadzają 

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

sztabów wojskowych oraz wojskowych komendantów uzupełnień. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji 

wojskowej określony został w art. 32-37 powołanej ustawy i w 2018 roku dotyczył: 

- mężczyzn urodzonych w 1999 roku (tzw. rocznik podstawowy), 

- mężczyzn urodzonych w latach 1994-1999, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii 

zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. roczniki starsze). 
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W gminie Bojanów w 2018 roku wezwano do kwalifikacji wojskowej 54 mężczyzn z rocznika podstawowego 

oraz 17 mężczyzn z roczników starszych. Ogółem orzeczonych zostało 54 mężczyzn. Pozostali, głównie z powodu 

przebywania za granicą, nie zostali orzeczeni. 

 
3. INFORMACJE FINANSOWE 

3.1 STAN FINANSÓW GMINY NA KONIEC 2018 r. 

1. udział dochodów własnych w dochodach stanowi ogółem wg planu 19,46 %, wg wykonania 20,20 %. 

2. udział wydatków majątkowych w wydatkach stanowi ogółem wg planu 22,13%, wg wykonania 23,11 %. 

3. zadłużenie ogółem 5.109.124,00 zł z tego: 

 zaciągnięte kredyty 4.569.124,00 zł, 

 zaciągnięte pożyczki 540.000,00 zł, 

4. poziom wolnych środków na koniec 2018r. wg bilansu z wykonania budżetu wynosi 1.660.789,01 zł. 

3.2 WYKONANIE BUDŻETU GMINY NA KONIEC 2018 r. 

1. wykonanie dochodów i wydatków 

 dochody wykonanie ogółem 38.079.278,15 zł (99,81% planu) w tym: 

 dochody bieżące 35.018.706,45 zł (100,37% planu) 

 dochody majątkowe 3.060.571,70 zł (93,82% planu) 

W roku 2018 w stosunku do roku 2017 nastąpił wzrost dochodów PIT o 408.651,00 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 38.886.706,73 zł (95,74% planu) w tym: 

 wydatki bieżące 29.898.826,74 zł (96,41% planu) 

 wydatki majątkowe 8.987.879,99 zł (93,57% planu) 

2. wynik budżetu – deficyt 807.428,58 zł 

3. dotacje i środki na realizację projektów w ramach środków UE – 16.785.176,43 zł 

4. dochody ze sprzedaży majątku  

- plan 268.000,00 zł 

- wykonanie 274.911,38 zł 

3.3 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 9.605.891,59 zł zrealizowano w wysokości 8.987.879,99 zł tj. 93,57% 
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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  

1.373.736,00 zł, poniesiono koszty obsługi długu na kwotę 66.068,90 zł, w tym: 

W 2018 r. zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Połańcu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie deficytu w kwocie 2.268.736,00 zł 

oraz pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 

540.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany ul. Krochowa oraz budowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Przyszów”  

 Kwota długu 

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

kształtuje się następująco: 

 rok 2019  –   3.652.124,00 zł, 

 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 2019 - 3,30 % przy dopuszczalnym wskaźniku 12,73%, 

 rok 2020 – 3,97 % przy dopuszczalnym wskaźniku 12,82%, 

 rok 2021 – 3,80 % przy dopuszczalnym wskaźniku 13,99%, 

 rok 2022 – 2,51 % przy dopuszczalnym wskaźniku 14,02%, 

 rok 2023 – 2,73 % przy dopuszczalnym wskaźniku 11,89 %, 

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. W ramach 

przyznanych kwot każde sołectwo ma możliwość zaplanowania zadania mającego szczególne znaczenie dla lokalnej 

społeczności. Charakter i zakres projektów uzależniony jest od potrzeb miejscowości, jej mieszkańców oraz kwoty jaka została 

przyznana na jednostkę, przy czym wysokość tej kwoty wyliczana jest na podstawie liczby mieszkańców danej jednostki. Wśród 

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

budynków użyteczności publicznej. 

Planowane wydatki w kwocie 355.819,45 zł w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały 

zrealizowane w kwocie 332.566,67 zł to jest 93,47 %. Realizacja w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:  
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Szczegółowy wykaz zrealizowanych w 2018 r. przedsięwzięć obrazuje poniższa tabela: 

 

Lp. 
 

Sołectwo 

 

Przedsięwzięcie w ramach 

funduszu sołeckiego 

 

Plan na 

2018 r. 

 

Wykonanie 

zadania na 

31.12.2018 r. 

 

Podsumowanie 

wykonanych 

wydatków w podziale 

na sołectwa 

31.12.2018 r. 

1. Bojanów 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej w sołectwie 

Bojanów 

39.338,80 39.338,80 39.338,80 

2. 
Bojanów za 

Rzeką 

Wykonanie dwóch wiat 

przystankowych 
20.000,00 19.950,00 

33.021,83 

Zakup i dostawa kruszywa 

na bieżące uzupełnienie 

nawierzchni dróg gminnych 

w sołectwie Bojanów za 

Rzeką 

13.083,93 13.071,83 

3. Laski 

Budowa ogrodzenia przy 

świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Laski 

9.000,00 9.000,00 21.552,15 

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy 

Wydatki sołectw Plan Wykonanie 

1. Sołectwo Bojanów 39.338,80 39.338,80 

2. 
Sołectwo Bojanów za 

Rzeką 
33.083,93 33.021,83 

3. Sołectwo Laski 21.557,66 21.552,15 

4. Sołectwo Korabina 23.052,54 0,00 

5. Sołectwo Kozły – Załęże 20.220,14 20.220,14 

6. Sołectwo Stany 39.338,80 39.337,86 

7. Sołectwo Kołodzieje 15.499,49 15.499,49 

8. Sołectwo Przyszów 39.338,80 39.335,68 

9. Sołectwo Maziarnia 25.216,17 25.216,17 

10. Sołectwo Gwoździec 33.201,95 33.201,86 

11. Sołectwo Cisów Las 17.191,06 17.190,48 

12. Sołectwo Burdze 20.652,87 20.652,87 

13. Sołectwo Ruda 28.127,24 27.999,34 

Ogółem 355.819,45 332.566,67 
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Zakup i dostawa kruszywa 

na bieżące uzupełnienie 

nawierzchni dróg gminnych 

w sołectwie Laski 

12.557,65 12.552,15 

4. Korabina 

Wykonanie oświetlenia 

ulicznego w sołectwie 

Korabina 

23.052,54 - - 

5. Kozły – Załęże Budowa chodnika w Kozłach 20.220,14 20.220,14 20.220,14 

6. Stany 

Zagospodarowanie terenu 

wokół łowiska, boiska i 

siłowni zewnętrznej 

39.338,80 39.337,86 39.337,86 

7. Kołodzieje 

Remont drogi gminnej 

działka nr ewid. 3389/2 w 

sołectwie Kołodzieje 

15.499,49 15.499,49 15.499,49 

8. Przyszów 

Zakup i montaż trybun na 

boisku sportowym w 

miejscowości Przyszów 

14.000,00 14.000,00 

39.335,68 

Zakup i dostawa kruszywa 

na bieżące uzupełnienie 

nawierzchni dróg gminnych 

w sołectwie Przyszów 

5.000,00 4.996,88 

Budowa parkingu przy 

zespole Szkolno-

Przedszkolnym w 

Przyszowie -Zapuściu 

20.338,80 20.338,80 

9. Maziarnia 

Zakup wyposażenia 

pomieszczeń socjalnych w 

budynku Domu Kultury w 

Maziarni 

2.000,00 2.000,00 

25.216,17 
Odmulanie rowu w sołectwie 

Maziarnia 
3.216,17 3.216,17 

Remont budynku po byłej 

szkole w Maziarni 
20.000,00 20.000,00 

10. Gwoździec 

Remont Sali widowiskowej w 

Domu Kultury w Gwoźdźcu 
24.770,00 24.770,00 

33.201,86 

Zakup Wyposażenia do sali 

widowiskowej w DK w 

Gwoźdźcu 

1.230,00 1.230,00 

Zakup i dostawa kruszywa 

na bieżące uzupełnienie 

nawierzchni dróg gminnych 

w sołectwie 

4.701,95 4.701,86 
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Odmulanie rowów przy 

drogach gminnych w 

sołectwie Gwoździec 

2.500,00 2.500,00 

11. Cisów Las 

Zagospodarowanie terenu 

przy świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Cisów Las 

17.191,06 17.190,48 17.190,48 

12. Burdze 

Wykonanie ogrodzenia na 

palcu szkolnym w 

miejscowości Burdze 

20.652,87 20.652,87 20.652,87 

13. Ruda 
Zagospodarowanie terenu 

przy świetlicy wiejskiej 
28.127,24 27.999,34 27.999,34 

 

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 766,3433 ha, których ogólna wartość ustalona na podstawie 

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

przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 25 550 025,33 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 97,0855 

7.  Stany 180,1214 

8.  Przyszów 248,9878 
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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  

2. drogi - powierzchnia 171,0606 ha, co stanowi 22 % całości nieruchomości będących własnością gminy  

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

gminy  
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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 

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  229,1580 ha 

3. Najem lokali użytkowych i mieszkalnych 413,12 m2 

4. Użytkowanie wieczyste 0,09 ha 
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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” 

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

istnieją. Jedna z nieruchomości jest 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 1,0074 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.  

 

Lp. Tytuł wykonywania prawa własności Dochody netto 

1. Sprzedaż nieruchomości gminnych 239 323,58 

2. Dzierżawy i najem lokali użytkowych i mieszkalnych 92 795,98 

3. Użytkowanie wieczyste 621,00 

 RAZEM 332 740,56 

 

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 2018 zakończona została procedura uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów : 

- Cisów Las 

- Bojanów, ul. Szkolna 

- Przyszów Wyrobisko 

-Przyszów Nieroda 

-Przyszów Sapiehy I 

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: 
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Nazwa MPZP Powierzchnia obszaru 

Przyszów Nieroda 4,67 

Przyszów Wyrobisko 3,02 

Przyszów Sapiehy I 4,74 

Cisów Las 0,6 

Bojanów, ul. Szkolna 0,4 

RAZEM : 13,43 

 

 

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. 

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. złożonych zostało 87 wniosków o wydanie decyzji z zakresu warunków 

zabudowy. 77 wnioski dotyczyły 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 74 decyzje dotyczące spraw z roku 2018 oraz 9 decyzji dotyczących 

wniosków złożonych w roku 2017, w tym 1 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Z powodu odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy, na jednego z wnioskodawców 

został nałożony obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska odpowiednich 

dokumentów w celu uzyskania uzgodnienia, 3 wnioski zostały wycofane.  
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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 2018 zostały złożone 

4 wnioski, z czego w przypadkach 3 rozgraniczeń Wójt Gminy wyznaczony został przez Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze w Tarnobrzegu do prowadzenia spraw z terenu gmin Jeżowe i Cmolas. 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 2018 złożonych zostało 16 wniosków o wydanie decyzji w sprawie podziału nieruchomości, w tym na 

wniosek Gminy Bojanów wydana została 1 decyzja zatwierdzająca 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 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. 

6.1 WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W GMINIE W 2018 R. : 

Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 

Koszt 

całkowity [zł] 

Uzyskane 

dofinansowani

e [zł] 

Źródła 

finansowania 

inwestycji 

Budowa boiska wielofunkcyjnego na 

działkach o nr ewid.: 109, 113 

w miejscowości Maziarnia 

2017-2018 467 916,77 - budżet gminy 

Budowa bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 

400 m, bieżni prostej 6-torowej o 

długości 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, 

skoczni do skoku w dal, skoczni do 

skoku wzwyż, boiska piłkarskiego o 

2017-2018 2 572 203,66 1 660 000,00 MSiT 

budżet gminy 
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wym. 60x100, budynku zaplecza w 

Stanach 

Budowa windy wewnętrznej w budynku 

po Szkole Podstawowej w Maziarni 

2018 148 184,01 52 400,00 budżet gminy 

PFRON 

Dom Opieki Dziennej w Maziarni, Gmina 

Bojanów 

2018-2020  752 084,00  1 664 139,60 RPO WP 2014-

2020 

budżet gminy 

Budowa placu zabaw w miejscowości 

Przyszów Ruda 

 
 

2018 70 900,00 38 160,00 PROW 2014-

2020 

budżet gminy 

Budowa obiektów rekreacyjnych na 

terenie Gminy Bojanów 

2018 395 614,48 134 315,00 PROW 2014-

2020 

budżet gminy 

Zagospodarowanie terenu wokół łowiska 

w Stanach-budowa boiska do minigolfa 

wraz z oświetleniem i utwardzeniem 

terenu 

2018 385 463,03 199 590,00 PO RYBY 

budżet gminy 

Budowa Otwartych Stref Aktywności na 

terenie gminy Bojanów w 

miejscowościach Bojanów, Laski, Cisów 

Las i Ruda 

 

2018 242 000,00 117 284,50 MSiT 

budżet gminy 

Remont ogrodzenia, zagospodarowanie 

terenu oraz zakup wyposażenia do 

domu kultury w Maziarni 

2018 19 772,39 9 688,47 budżet 

województwa  

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 

Adaptacja części piętra w budynku 

Szkoły Podstawowej w Przyszowie 

2018 157 208,31 - budżet gminy 

Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Gwoźdźcu 

2018-2019 zadanie w 

trakcie 

realizacji 

- budżet gminy 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

gminie Bojanów dla miejscowości 

Przyszów, Ruda i Pietropole 

2018-2021 zadanie w 

trakcie 

realizacji  

- budżet gminy 
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Ponadto w 2018 r. Gmina pozyskała dotacje w wysokości: 

1) 4 085 700,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. 

„Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, gm. Bojanów”. Inwestycja będzie 

realizowana w latach 2019-2021. 

 

2) 1 151 768,86 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Zagospodarowanie 

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

przyrodniczego i gatunku”. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. 

 

6.2 BIEŻĄCE REMONTY ORAZ MODERNIZACJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ, MELIORACYJNEJ  

 

 Drogi 

W 2018 roku w technologii asfaltowej wykonane zostały 

remonty następujących dróg: 

- Droga gminna w Kołodziejach na odcinku 297 m. 

(wartość zadania 38.132,63 zł.) 

- Droga gminna w Cisowym Lesie na odcinku 270 m. 

(wartość zadania 41.534,64zł.) 

- Droga gminna w miejscowości Bojanów, ul. Łęgowa na 

odcinku 62 m. (wartość zadania 10.644,58 zł.) 

- Droga gminna łącząca miejscowość Stany z Bojanowem na odcinku 1050 m. (wartość zadania 204.948,89 

zł.) 

- Droga gminna w miejscowości Stany, ul Załęże na odcinku 293 m. (wartość zadania 49.742,00 zł.) 

- Droga gminna w miejscowości Stany, ul Kozły na odcinku 120 m. (wartość zadania 19.856,91 zł.) 

- Droga gminna w miejscowości Ruda ul. Brzozowa na odcinku 300m. (wartość zadania 125.361,60 zł. 

w tym dotacja w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 80.000,00 zł.) 

- Droga gminna w miejscowości Korabina na odcinku 200 m. (wartość zadania 61.795,20 zł. w tym dotacja 

w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 49.420,00 zł.) 

W technologii utwardzenia tłuczniem kamiennym wyremontowano następujące drogi:  

– Droga gminna w miejscowości Laski na odcinku 845 m. (wartość zadania 68.789,87 zł. w ramach remontu 

dróg dojazdowych do gruntów rolnych i uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 

w wysokości 55.000,00 zł.) 

– Droga gminna w miejscowości Przyszów na odcinku 960 m. (wartość zadania 73.210,83 zł.  

w ramach remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obiekt poscaleniowy i uzyskano 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 73.210,83 zł.) 

– Droga gminna w miejscowości Przyszów na odcinku 950 m. (wartość zadania 86.833,57 zł. w ramach 

remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obiekt poscaleniowy i uzyskano dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego w wysokości 86.789,17 zł.) 

 

Na koniec roku 2018 na terenie gminy Bojanów mamy 209 km dróg gminnych, z czego 145 km jest drogami 

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

ponad 50 km dróg. 
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 Bieżące utrzymanie dróg i rowów 

Wzorem lat poprzednich w roku 2018 gmina przeznaczyła środki w wysokości 92.077,00 zł na zakup 

kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gruntowych. W 2018 roku wykonano koszenia poboczy przy drogach 

gminnych za kwotę 15.000,00 zł. W 2018 roku wykonano remont krytego odwodnienia w miejscowości Korabina 

za kwotę 15.000,00 zł. 

Wykonano odmulenie rowów melioracyjnych na długości 1133 m w miejscowościach Laski, Stany, Kołodzieje za 

kwotę 6.973,50 zł. 

 

6.3 OŚWIETLENIE ULICZNE  

W 2018 roku dbając o bezpieczeństwo mieszkańców zmodernizowano i uzupełniono  

o dodatkowe oświetlenie w tym: 

– montaż 3 sztuk lamp ulicznych wraz z dobudową linii n/n na odcinku 150 m w miejscowości Bojanów na 

ulicy Parkowej, montaż 3 sztuk lamp ulicznych na ulicy Łęgowej w miejscowości Stany,  

– montaż 2 sztuk lamp ulicznych wraz z dobudową linii n/n na odcinku 160 m w miejscowości Stany na ulicy 

Kolbuszowskiej,  

– montaż 1 sztuki lampy ulicznej wraz z dobudową linii n/n na odcinku 100 m w miejscowości Stany na ulicy 

Załęże,  

– montaż 1 sztuki lampy ulicznej wraz z dobudową linii n/n na odcinku 50 m.  

w miejscowości Stany na ulicy Szkolnej,  

– montaż 3 sztuk lamp ulicznych wraz z dobudową linii n/n na odcinku 170 m w miejscowości Przyszów na 

ulicy Spokojnej,  

– montaż 1 sztuki lampy ulicznej w miejscowości Przyszów na ulicy Jana Pawła II. 

– montaż 2 sztuk lamp ulicznych wraz z dobudową linii n/n na odcinku 160 m.  

w miejscowości Ruda na ulicy Modrzewiowej,  

– montaż 1 sztuki lampy ulicznej wraz z dobudową linii n/n na odcinku 50 m.  

w miejscowości Ruda na ulicy Krzemowej,  

– montaż 2 sztuk lamp ulicznych przy drodze gminnej w miejscowości Laski Budy,  

– montaż 2 sztuk lamp ulicznych wraz z dobudową linii n/n na odcinku 200 m.  

w miejscowości Burdze na ulicy Wspólnej,  

– montaż 1 sztuki lampy ulicznej w miejscowości Cisów Las (świetlica). 

Wartość wyżej wymienionych inwestycji opiewa na kwotę 48.625,00 zł. Wykonano nową linię oświetlenia ulicznego 

ulicy Mostowej w miejscowości Ruda za kwotę 24.969,00 zł. 
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7. INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA  

 

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 134,7 

km i nie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego. Liczba przyłączy wodociągowych wynosi 1997, w tym do 

budynków mieszkalnych 1921( wzrost o 17 przyłączy).  

Zużycie wody w roku 2018 wyniosło 163,0 tys. m3 w tym 154,3 tys. m3 wody zużyły gospodarstwa 

domowe, a 8,7 tys. m3 pozostali odbiorcy. W porównaniu do roku 2017 zużycie wody wzrosło o 5,8 %.W 2018 roku 

GZUK wydał 47 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 2018 na niezmienionym poziomie 

i wynosiła 2,38 zł z podatkiem VAT.  

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

przepompownie ścieków w Stanach i Bojanowie w łącznej ilości 40 sztuk i sieć kanalizacji sanitarnej wykonanej 

z rur z tworzywa sztucznego. 

Długość sieci kanalizacyjnej bez przyłączy, na terenie Gminy Bojanów wynosi na koniec 2018 r. 53,7 km 

i wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 0,24 km. Liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 644, w tym do 

budynków mieszkalnych 596 ( wzrost o 7 przyłączy). Ilość oczyszczonych ścieków w 2018 r. wyniosła 68,0 tys. m3 

co stanowi wzrost o 6,7 % w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2018 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 2018 były pozytywne tzn. nie przekraczały dopuszczalnych w aktualnie 

obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym wartości parametrów. 

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków wynosiła w 2018 roku 5,05 zł z podatkiem VAT i nie wzrosła w 

porównaniu z rokiem 2017.  

 
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 
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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 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 
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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 2018 roku gmina Bojanów wzięła udział w akcji pn. „100 drzew na 100-lecie odzyskania 

niepodległości przez Polskę” prowadzonej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, dotyczącej sadzenia 

drzew miododajnych i utworzenia żywych pomników upamiętniających 100-lecie odzyskania niepodległości przez 

Polskę.  

 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”, 

- „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”. 

 

 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BOJANÓW  

W latach 2017-2018 trwały prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bojanów. 

W efekcie wybrane zostały obszary zdegradowane, które charakteryzuje szczególna koncentracja negatywnych 

zjawisk w badanych obszarach, a w szczególności w sferze społecznej. Przeprowadzone badania pozwoliły na 

wyłonienie obszarów(w granicach administracyjnych sołectw), które charakteryzuje koncentracja negatywnych 

zjawisk społecznych. W gminie Bojanów na znacznej części obszaru występują negatywne zjawiska społeczne. 

Należą do niego następujące sołectwa: Kołodzieje, Ruda, Maziarnia, Gwoździec, Cisów Las, Burdze, Stany, Kozły-

Załęże. 

Kolejnym założeniem było występowanie na w/w obszarach negatywnych zjawisk  
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w sferze gospodarczej, środowiskowej, technicznej lub przestrzenno-funkcjonalnej. Przy wyborze obszaru 

zdegradowanego decydujące znaczenia ma jak największa koncentracja problemów natury społecznej. 

Wyróżniono następujące obszary (sołectwa) zdegradowane:  

- Kozły - Załęże,  

- Burdze,  

- Cisów Las,  

- Stany,  

- Gwoździec.  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bojanów został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/256/2018 Rady Gminy Bojanów 

z dnia 8 maja 2018 r. oraz wpisany do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego Uchwałą 

Nr 456/9519/18 ZWP w Rzeszowie z dnia 24 lipca 2018 r. 

 
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 52, 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 2018 r. Gmina Bojanów przeprowadziła postepowanie 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: 
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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. W 

2018 r. Gmina Bojanów przeprowadziła mobilną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD 

i RTV. 

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.  

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

wymaganych prawem poziomów recyklingu. 

   

 

 

467,64

106,64
132,80

21,96
1,44 5,00 0,30

19,52 6,86 0,68 4,40
50,68

4,54

54,30

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

Ilość odebranych i zebranych w PSZOK odpadów komunalnych 

w 2018 r.

Rok 2018



 

 

 

Raport o stanie Gminy Bojanów za 2018 rok 

 

Strona | 30  

 

 

10. BEZPIECZESTWO 

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

Na ten cel gmina przeznacza rocznie ok 140 tyś. zł. Rok 2018 był rokiem w którym dzięki dofinansowaniu 

zewnętrznemu udało się pozyskać nowy średni samochód ratowniczo gaśniczy 4x4 VOLVO FLD3C dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Przyszowie Zapuściu. Całkowity koszt zakupu to 782.895,00 zł.  

Źródła finansowania do zakupu samochodu: 

- środki WFOŚiGW - 80.000,00 zł 

- środki NFOŚiGW - 200.000,00 zł 

- Gmina Bojanów - 307.277,92 zł 

- KG PSP  - 138.500,00 zł 

- Powiat Stalowowolski - 50.000,00 zł 

- Nadleśnictwo Rudnik - 2.000,00 zł 

- Nadleśnictwo Rozwadów- 5.000,00 zł 

 

Dodatkowo w ramach dotacji celowej ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej dla jednostek gmina dostała 

dofinansowanie  

w wysokości 29.502,00 zł. na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek z terenu Gminy Bojanów. 

 

 

 
Poniżej przedstawiamy tabelę obrazującą zagrożenia i liczbę zdarzeń z rozbiciem na poszczególne  

gminy w naszym powiecie. 

 

Gmina 

2018 rok 

Rodzaj zdarzenia 

Razem Pożar Miejscowe Zagrożenia Alarm fałszywy 

Powiat stalowowolski 1205 371 804 30 

m. Stalowa Wola 664 172 472 20 
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Gm. Bojanów 59 29 30 0 

Gm. Pysznica 132 67 62 3 

Gm. Radomyśl n/Sanem 90 28 61 1 

Gm. Zaklików 125 23 99 3 

Gm. Zaleszany 135 52 80 3 

 
 

11. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BOJANÓW W ROKU 2018” 

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

Bojanów w roku 2018 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Bojanów Nr XXX/242/2018 z dnia 5 marca 2018r. 

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 2018 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 2018 r. w budżecie gminy 
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wyodrębniono środki finansowe na zapobieganie bezdomności zwierząt gospodarskich i domowych w wysokości 

10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

 Z zaplanowanych środków do końca 2018 roku pokryte zostały następujące wydatki: 

 usługi weterynaryjne – 3.982,40 zł 

 zakup karmy dla zwierząt – 1.083,71 zł 

 W 2018 roku na zapobieganie bezdomności zwierząt wydano łącznie 5.066,11 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 2018 roku gmina liczyła 7 

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

w przeliczeniu na pełny etat –jest to 4,12. W 2018 roku pracownicy socjalni udzielili pomoc w postaci pracy socjalnej 

dla 193 rodzin (596 osób w rodzinach), przeprowadzili 712 wywiadów środowiskowych niezbędnych do wydawania 

decyzji ustalających prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Ponadto na wniosek organów upoważnionych 

(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 128 382 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomność 0 0 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 23 138 

Bezrobocie 70 216 

Niepełnosprawność 98 290 

Długotrwała choroba 57 168 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym: 

– rodziny niepełne 

– rodziny wielodzietne 

6 

 

 

5 

1 

25 

 

 

20 

5 

Przemoc w rodzinie 1 4 

Alkoholizm 2 2 

Narkomania 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu 

karnego 
0 0 

Zdarzenie losowe 0 0 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

 



 

 

 

Raport o stanie Gminy Bojanów za 2018 rok 

 

Strona | 33  

 

 

 

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 75 

 

 

150 

 

 

35 978,35 

 

 

2. 

Odpłatność Gminy za pobyt w domu pomocy 

społecznej 

 

7 74  167 200,65 

 

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 78 617,04 zł. 

 

Świadczenia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

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

1. Posiłki 227 27 964 81.861,00  

2. Zasiłki celowe  47 104 16 410,30 

Koszt programu 98 271,30  

 

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 

55 557 281 230,00 

45 482 259 253,00 

10 75 21 977,00 

2 

Zasiłki okresowe w tym z powodu: 

 

Bezrobocia 

Długotrwałej choroby 

Niepełnosprawności 

Inne 

 43 170 65 158,00 

23 109 37 848,00 

5 17 9 741,00 

8 19 6 824,00 

7 25 10745,00 
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12.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Usługi opiekuńcze – budżet Gminy 

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

 

1 Usługi opiekuńcze 8 2081 41 744,18 

W roku 2018 usługi były świadczone przez 4 osoby zatrudnione w GOPS Bojanów ( 1 osoba na umowę o pracę, 

3 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 125 X 94 542,68 

 

Budżet państwa dofinansował stypendia szkolne w wysokości 73 234,14 zł, budżet gminy 18 308,54 zł.  

 

12.3 UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I SPOŁECZNE 

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

pobierających zasiłek stały. W 2018 roku składkami objęto 47 osób, kwota składek wyniosła 22 893,27 zł (budżet 

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 2018 roku wydano 9 

decyzji pozytywnych i 1 decyzję odmawiającą prawa do świadczenia  

 

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. 
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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 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 2018 roku Wójt Gminy Bojanów przystąpił do programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. „Program 

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.  

Na wynagrodzenie asystenta rodziny otrzymano i wydatkowano kwotę 19 010 zł w ramach rezerwy budżetu 

państwa 13 687 zł oraz środki z funduszu pracy w kwocie 5 323 zł. Pozostałą kwotę związaną z zatrudnieniem 

asystenta rodziny w wysokości 29 153 zł. pokryto z budżetu Gminy Bojanów. 

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

dzieci z naszej gminy w placówkach opiekuńczo wychowawczych. oraz rodzinach zastępczych. W 2018 roku 

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

pokrywany jest z budżetu gminy i w roku 2018 wyniósł 37 555,41 zł. 

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 2018 roku 

zarejestrowano 17 przypadków przemocy w rodzinie- Niebieskie Karty były zakładane przez Policję – 13, GOPS – 

3, Placówkę służby zdrowia – 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 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 260 osób. Osoby te mogą korzystać z pomocy w formie produktów 



 

 

 

Raport o stanie Gminy Bojanów za 2018 rok 

 

Strona | 36  

 

 

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 2018 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 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkała się na 

siedmiu posiedzeniach, wynagrodzenie pobrane przez członków komisji wyniosło 940,00 zł. Od 1 marca 2018 r. 

działa Punkt Konsultacyjny, który ma swoją siedzibę w budynku Biblioteki Gminnej w Bojanowie przy ul. 

Tarnobrzeskiej 3. Wynagrodzenie z tego tytułu wyniosło 3.200,00 zł.We wrześniu 2018 roku zatrudniono także 

osobę do poprowadzenia pikniku profilaktycznego dla dzieci. Wynagrodzenie z tego tytułu wyniosło 711,00 zł. 

W 30.01.2018r. został ogłoszony otwarty konkurs na wsparcie realizacji 2 zadań  

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , a mianowicie: 

 Organizacja wypoczynku  

 Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży  

W ramach pierwszego zadania dofinansowano oferty:  

 Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie – „Uzależnieni od sportu – organizacja sportowych zajęć 

wakacyjnych dla dzieci i młodzieży” – 5.000,00 zł – dotacja rozliczona; 

 Uczniowski Klub Sportowy START – „A to mi LATO” – 4.999,99 zł – dotacja rozliczona 

 W ramach drugiego zadania dofinansowano oferty: 

 Stowarzyszenie Edukacyjno – Sportowe EDUSPORT – Myślenie i ruch zawsze jest w modzie więc 

programuje i pływam na co dzień – 5.000,00 zł – dotacja rozliczona; 

 Uczniowski Klub Sportowy START – Sporty buduje, nałóg rujnuje – 4.475,00 zł – dotacja rozliczona; 

 Stowarzyszenie Mieszkańców BLIŻEJ SIEBIE w Korabinie – Twórczość z nami – organizacja czasu 

wolnego poprzez wymianę międzypokoleniową – 3.000,00 zł – dotacja rozliczona; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach – Aktywny Przedszkolak – 2.500,00 zł – dotacja rozliczona; 

 Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie – Pisanki, kraszanki i inne malowanki… - przeprowadzenie 

warsztatów plastycznych oraz wielkanocnego konkursu plastycznego – 1.500,00 zł – dotacja rozliczona; 

 Stowarzyszenie Współpracy Międzypokoleniowej MAZIARZE – Życie wstążką i koralikiem malowane – 

zajęcia artystyczne sposobem na profilaktykę – 3.000,00 – dotacja rozliczona. 

Ponadto ze środków alkoholowych finansowano: 

 nagrody dla dzieci i młodzieży – 10.332,99 zł, 

 zakup kampanii profilaktycznych – 1.759,00zł, 
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 przewóz dzieci – 3.057,61 zł, 

 dofinansowanie programu Szkolny Klub Sportowy – 810,00 zł, 

 zakup strojów sportowych dla dzieci biorących udział w turnieju piłki nożnej – 6.639,00 zł, 

 zakup tkanin i elementów na zajęcia krawieckie – 1.196,73 zł,  

 zakup artykułów spożywczych na pikniki dla dzieci i młodzieży – 826,67 zł, 

 zakup sprzętu sportowego – 6.193,90 zł, 

 opłaty sądowe – 1.360,00 zł, 

 Wynajem urządzeń rekreacyjnych i parku rozrywki dla dzieci podczas organizacji pikniku profilaktycznego 

– 4.320,00 zł, 

 szkolenia – 350,00 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. 

Współpraca Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2018 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). 
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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. 

W 2018 r. Wójt Gminy Bojanów ogłosił otwarte konkurs 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”; 

 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 2 oferty, na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży – 2 oferty oraz 5 ofert z działania 

„organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”.  

W ramach konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przyznano dotacje na następujące 
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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 – 23.500,00 zł 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania – 26.243,40 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 – 26.500,00 zł 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania – 33.088,71 zł 

Nazwa oferenta: Klub Sportowy LZS „Łęg” Stany 

Działania zaplanowane do realizacji na 2018 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.  

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 została przyznana 

w wysokości 2.200,00 zł, a całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 8.900,00 zł.  

Poza konkursem przyznano również dotację z zakresu pomocy społecznej. Dotację w wysokości 4.000,00 

zł otrzymał Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Powiatowy w Stalowej Woli na realizację zadania 

Udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej osobom potrzebującym.  

Ogółem na realizację zadań publicznych do końca 2018 roku. Gmina Bojanów przeznaczyła kwotę 

86.200,00 zł, w tym 52.200,00 zł – dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 30.000,00 zł na wsparcie 

zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 4.000,00 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 

 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 2018 roku funkcjonowało łącznie 10 oddziałów przedszkolnych, 

w tym 5 oddziałów poniżej „0” oraz pięć oddziałów zerowych, z czego dwa dodatkowe OWP w Stanach są wynikiem 

realizacji projektów „Przedszkolaki na start" oraz „W stumilowym lesie”, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

Rozkład dzieci w poszczególnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w roku 2018 przedstawia 

tabela 1 (stan na 30 września 2018 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 2018 r.  

 

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 2 9 19 19 22 0 

2 
Przedszkole 
w Przyszowie 
wchodzące 

3 2 12 15 18 16 1 
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w skład 
Zespołu 
Szkolno-
Przedszkolnego 
w Przyszowie 

3 

Oddział 
Przedszkolny 
przy Publicznej 
Szkole 
Podstawowej 
w Stanach 

3 0 0 22 18 19 0 

4 

Oddział 
Przedszkolny 
przy Publicznej 
Szkole 
Podstawowej 
w Gwoźdźcu 

1 0 0 0 9 8 0 

   Suma: 10 4 21 56 64 65 1 

 

Na wykresie 1 przedstawiono porównanie stanu dzieci w poszczególnych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w 2018 r. z rokiem poprzednim 2017 r. 

 

Wykres 1. Porównanie stanu dzieci w poszczególnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2018 r. z 

rokiem poprzednim 2017 r. 

 

 

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. 

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 rok 2018 otrzymano dotację w wysokości 186 320 zł (1370 zł x 136 dzieci). Na rok 2019 zaplanowano dotację 

w wysokości 202 032 zł (1 403 zł x 144 dzieci).  

Gmina przykłada dużą wagę do dbania o dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkola pięknieją z dnia na 

dzień, wyposażenie w zabawki, sprzęt typu mebli, zestawy interaktywne, stoły sensoryczne i wiele innych 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. 
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Tabela 2. Projekty realizowane przez Gminę w zakresie rozwoju edukacji przedszkolnej, Działanie 9.1 – Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

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 oraz klas dotychczasowych publicznych gimnazjów obejmują obszar 

całej gminy. Rozmieszczenie szkół podstawowych 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 2017-2018 (łącznie z oddziałami gimnazjalnymi) 

 

 

 

Biorąc pod uwagę wszystkie cztery szkoły podstawowe średnia ilość uczniów na oddział to w roku 2017 – 

15,97 osoby, zaś w roku 2018 – 16,5 osoby. Dokładny rozkład średniej uczniów przypadających na oddział 

w poszczególnych szkołach przedstawia wykres 3, z którego wynika, że najmniej liczne klasy są w Szkole 

Podstawowej w Gwoźdźcu, a najwięcej uczniów przypada na klasy w PSP w Bojanowie, aczkolwiek poza 

Gwoźdźcem w pozostałych szkołach ten rozkład jest bardzo do siebie zbliżony. Wynika to z uwarunkowań 

demograficznych i lokalizacji placówek na obszarze Gminy.  
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Wykres 3. 

 Rozkład średniej uczniów przypadających na oddział w poszczególnych szkołach 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- Zapuściu 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 2018 roku do kolejnego projektu przystąpiły dwie kolejne szkoły – Szkoła 

Podstawowa w Bojanowie oraz Szkoła Podstawowa w Gwoźdźcu. Projekt "Szkoła na 5+" opiewa na kwotę 

595.126,75 zł, w tym 139.970 zł jest 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. projekt obejmuje w I etapie zakup wszystkich potrzebnych pomocy oraz adaptację sali w Bojanowie 

pod laboratorium.  

 
 
Tabela 3. Projekty realizowane przez Gminę w zakresie rozwoju edukacji przedszkolnej, Działanie 9.1 – Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

Nazwa projektu Łączny budżet projektu Dofinansowanie 

 

„Sukces rośnie z nami – lata 

2017-2018 

726.731,50 zł 690.394,92 zł 

„Szkoła na 5+” – lata 2018-

2019 

595.126,75 zł 565.368,05 zł 
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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. 

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) . 
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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 

 

 

 

 
16. KULTURA 

16.1 STAN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOJANOWIE 

 

W skład struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie wchodzą:  

 GOK w Bojanowie  

 DK w Gwoźdźcu 

 DK w Maziarni 

 DK w Przyszowie 

 DK w Stanach 

oraz 5 świetlic wiejskich:  

 Świetlica Wiejska w Korabinie 

 Świetlica Wiejska w Laskach 

 Świetlica Wiejska w Cisowym Lesie 

 Świetlica Wiejska na Rudzie 

 Świetlica Wiejska w Bojanowie za rzeką. 

DOM KULTURY W STANACH 

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE 

 

Lp. Nazwa zajęć 
Liczba spotkań ogółem 

w roku 
Przeciętna liczba uczestników 

1 Zespół Śpiewaczy „Stanowianki” 36 8 

2 zespół „MINI MAGIC STAR” 30 17 

3 zespół „MAGIC STAR” 28 11 
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4 zespół MAŻORETKI „SZERMOSSO” 40 13 

5 zespół „LIGHT SHOW” 33 5 

6 Kapela „Tanie Dranie” 32 10 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

Lp. Nazwa zajęć 
Liczba spotkań 

ogółem w roku 
Przeciętna liczba uczestników 

1 Plastyczne 32 17 

2 Instrumentalne 35 15 

3 Kostka Rubika 12 20 

4 FITNESS 6 12 

DOM KULTURY W BOJANOWIE 

 

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE 

Lp. Nazwa zajęć 
Liczba spotkań ogółem w 

roku 
Przeciętna liczba uczestników 

1 Kapela Ludowa „Łęgowianie” 40 13 

2 Zespół Tańca Sportowego „Korona” 20 8 

3 zespół „MAGIC STAR” 38 16 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

Lp. Nazwa zajęć 
Liczba spotkań 

ogółem w roku 
Przeciętna liczba uczestników 

1 Plastyczne 33 16 
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2 Instrumentalne (gitara, keyboard) 35 9 

3 Kostka Rubika 12 12 

4 FITNESS 6 13 

DOM KULTURY W PRZYSZOWIE 

ZESPOŁY ARTYSTYCZN 

Lp. Nazwa zajęć 
Liczba spotkań ogółem 

w roku 

Przeciętna liczba 

uczestników 

1 Teatrzyk „Brzydkie kaczątko” 43 20 

2 Zespół „Taneczna Eksplozja I” 42 13 

3 Zespół „Taneczna Eksplozja II” 36 12 

4 Zespół „Taneczna Eksplozja III” 39 15 

5 Zespół „Taneczna Eksplozja IV” 39 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

Lp. Nazwa zajęć 
Liczba spotkań 

ogółem w roku 

Przeciętna liczba 

uczestników 

1 Plastyczne 45 10 

2 Rękodzielnicze 31 7 

3 Instrumentalne (gitara, keyboard) 42 15 

4 FITNESS 6 9 
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DOM KULTURY W MAZIARNI 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

Lp. 

 

Nazwa zajęć 
Liczba spotkań 

ogółem w roku 
Przeciętna liczba uczestników 

1 Plastyczne 26 10 

2 Rękodzielnicze 38 10 

3 Instrumentalne (gitara, keyboard) 22 7 

4 FITNESS 6 9 

 

DOM KULTURY W GWOŹDŹCU:  

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE 

Lp. 

 

Miejscowość Nazwa zajęć 
Liczba spotkań 

ogółem w roku 

Przeciętna liczba 

uczestników 

1 Gwoździec CHEERLEADERKI 29 7 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

Lp. 

 

Miejscowość Nazwa zajęć 
Liczba spotkań 

ogółem w roku 

Przeciętna liczba 

uczestników 

1 Cisów Las Plastyczne 6 1 
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2 Gwoździec 
Plastyczne dla dzieci do lat 7 i 

rodziców 
14 12 

3 Gwoździec 
Plastyczne dla dzieci do powyżej 

7 lat 
14 8 

4 Gwoździec 
Warsztaty artystyczne dla 

dorosłych 
2 4 

5 Gwoździec Ceramika/gips 11 12 

6 Gwoździec Układanie kostki Rubika 8 8 

7 Gwoździec FITNESS 6 6 

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

Lp. 

 

Miejscowość Liczba godz. w tygodniu Liczba uczestników 

1 Bojanów 20 18 

2 Gwoździec 12 10 

3 Maziarnia 9 10 

4 Stany 21 20 

5 Przyszów 25 30 

 
  



 

 

 

Raport o stanie Gminy Bojanów za 2018 rok 

 

Strona | 50  

 

 

WYDARZENIA KULTURALNO – ROZRYWKOWE 

 

 

 

 

 

 

Lp. Data Nazwa imprezy Grupa Organizator Miejscowość 

1 Styczeń 
Spektakl taneczny 

„Narodziny Dobra” 

Dzieci, 

młodzież, 

dorośli 

DK Przyszów 

Maziarnia, 

Przyszów, 

Gwoździec, 

Stany, Bojanów 

2 
29.01-

08.02.2018 
Ferie w Dzikiej Afryce 

Dzieci, 

młodzież 

GOK w Bojanowie 

wraz ze wszystkimi 

filiami 

- 

3 09.02.2018 Wyjazd do Krakowa 
Dzieci, 

młodzież 
GOK Bojanów Kraków 

4 04.02.2018 
Gminny Turniej Tenisa 

Stołowego 

5 kategorii 

wiekowych 

DK Gwoździec, OSP 

w Gwoźdźcu 
Gwoździec 

5 11.02.2018 Choinka 2018 
Dzieci, 

młodzież 
DK Przyszów Przyszów 

6 15.02.2018 

Występ teatrzyku 

kukiełkowego w 

Przedszkolu PSP w 

Stanach 

Dzieci DK Przyszów Stany 

7 10.03.2018 Dzień Kobiet w Stanach 
Młodzież, 

dorośli 
GOK Bojanów Stany 

8 Marzec 2018 Ogłoszenie konkursu Dzieci, GOK Bojanów Bojanów 
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plastycznego „PISANKA” młodzież 

 

9 16.03.2018 
Występ Kabaretu 

„Czwarta Fala” 
Dorośli GOK Bojanów Bojanów 

10 23.03.2018 
Warsztaty wielkanocne dla 

przedszkolaków 
Dzieci GOK Bojanów Stany 

11 25.03.2018 

Podsumowanie projektu 

„Pisanki, kraszanki i inne 

malowanki” 

Dzieci, 

młodzież 
GOK Bojanów Bojanów 

12 05.05.2018 Sportowa Majówka 

Dzieci, 

młodzież, 

dorośli 

GOK Bojanów Bojanów 

13 03.06.2018 

Podsumowanie projektu 

„Twórczość z nami” – 

organizacja czasu 

wolnego poprzez wymianę 

międzypokoleniową  

I Dzień Dziecka w 

Korabinie 

Dzieci, 

młodzież, 

dorośli 

GOK Bojanów Korabina 

14 05.06.2018 Dzień Dziecka i Rodziny 
Dzieci, 

dorośli 

DK Gwoździec, PSP 

w Gwoźdźcu, OSP w 

Gwoźdźcu 

Gwoździec 

15 17.06.2018 
Turniej o Puchar Św. Jana 

Gwalberta 

Dzieci, 

młodzież 
GOK Bojanów Bojanów 

16 21.06.2018 
Zakończenie sezonu 

artystycznego 

Dzieci, 

młodzież 
DK Przyszów Przyszów 

17 24.06.2018 

Podsumowanie projektu 

SWM „Maziarze”-„Życie 

wstążką i koralikiem 

malowane” – zajęcia 

artystyczne sposobem na 

profilaktykę 

Dzieci, 

młodzież, 

dorośli 

DK Maziarnia Maziarnia 
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18 08.07.2018 
Piknik Rodzinny z okazji 

200-lecia Parafii Stany 

Dzieci, 

młodzież, 

dorośli 

GOK Bojanów Stany 

19 02-12.07.2018 

„Uzależnieni od sportu – 

organizacja sportowych 

zajęć wakacyjnych dla 

dzieci i młodzieży 

Dzieci, 

młodzież 
GOK/ORLIK Bojanów 

Boja 

nów 

20 11-12.08.2018 DNI MIODU 2018 

Dzieci, 

młodzież, 

dorośli 

GOK Bojanów Bojanów 

21 16.09.2018 Biesiada przy ognisku 

Dzieci, 

młodzież, 

dorośli 

SWM „MAZIARZE”, 

GOK Bojanów, OSP 

Maziarnia, Gmina 

Bojanów 

Maziarnia 

22 
Październik-

Grudzień 

Nagranie płyty kolęd „z 

Bojanowa do Betlejem” 
Młodzież 

UG Bojanów, GOK 

Bojanów 
Radom 

23 15.10.2018 

Oprawa artystyczna 

Otwarcia Domu Opieki 

Dziennej w Maziarni 

Dorośli GOK Bojanów Maziarnia 

24 11.11.2018 
Narodowe Święto 

Niepodległości 

Dzieci, 

młodzież, 

dorośli 

GOK Bojanów Stany 

25 17.11.2018 

Bal Andrzejkowy i 

wystawa w ramach 

projektu „Jesienne 

Inspiracje” – zajęcia 

artystyczne w Świetlicy 

Wiejskiej w Korabinie 

Dzieci, 

młodzież 
GOK Bojanów Korabina 

26 19-22.11.2018 Bal Andrzejkowy 
Dzieci, 

młodzież 
GOK Bojanów 

Przyszów, 

Stany, 

Gwoździec, 

Bojanów 

27 30.11.2018 Puszczanie balonów z Dzieci GOK Bojanów Bojanów 
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listem do św. Mikołaja 

28 02.12.2018 
VIII Mikołajkowe 

Spotkania z Teatrem 

Dzieci, 

młodzież 
DK Przyszów Przyszów 

29 18.12.2018 

Kolędowanie na wigilii w 

Domu Opieki Dziennej w 

Maziarni 

Dorośli GOK Bojanów Maziarnia 

30 Grudzień 
Kolędnicze Turnee Kapeli 

Łęgowianie 

Dzieci, 

młodzież 
GOK Bojanów 

Gwoździec, 

Przyszów, 

Bojanów 

 

Udział w konkursach, przeglądach, pokazach: 

 

Lp. Data Nazwa wydarzenia Miejscowość Grupa Osiągnięcie 

1 20.01.2018 Konkurs jasełek Rzeszów 
Taneczna 

eksplozja 
II miejsce 

2 21.01.2018 Konkurs jasełek 
Głogów 

Małopolski 

Taneczna 

eksplozja 
I miejsce 

3 17.02.2018 

I Międzypowiatowy Konkurs 

Piosenki Religijnej i Poezji 

Śpiewanej "NA SKRZYDŁACH 

DUCHA" 

Krzeszów 
Kapela Tanie 

Dranie 
II miejsce 

4 23.02.2018 Zapasy taneczne 2018 Nisko Szermosso III miejsce 

5 10.04.2018 O Gęsie Pióro Stalowa Wola 

Light Show, 

Taneczna 

eksplozja 

Wyróżnienia 

6 27.04.2018 
VI międzyszkolny przegląda 

taneczny Dance 2018 
Mielec 

Disco dance, 

Szermosso 
Wyróżnienia 

7 01.05.2018 

Otwarte Mistrzostwa 

Mażoretek Polski Południowo-

Wschodniej 

Pustkowie-

Osiedle 
Szermosso Złoto, brąz 

8 03.06.2018 Węgierski konkurs taneczny Isaszeg Szermosso 
III miejsce 
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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 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Św. 

Jana Gwalberta z okazji 200-lecia 

parafii Stany 

1500.00 

Lasowiacka Grupa Działania 

2 

Stowarzyszenie 

mieszkańców „Bliżej 

siebie  

w Korabinie” 

„Jesienne inspiracje – zajęcia 

artystyczne w świetlicy wiejskiej w 

Korabinie 

 

4000.00 

Działaj Lokalnie 

3 

Stowarzyszenie 

mieszkańców „Bliżej 

siebie  

w Korabinie” 

„Twórczość z Nami” – organizacja 

czasu wolnego poprzez wymianę 

międzypokoleniową 

4000.00  

Gminny Program Profilaktyczny 

4 GOK Bojanów 

„Uzależnieni od sportu” – 

organizacja sportowych zajęć 

wakacyjnych dla dzieci i młodzieży 

6000.00 

Gminny Program Profilaktyczny 

5 GOK Bojanów 

„Pisanki, kraszanki i inne 

malowanki” – przeprowadzenie 

warsztatów plastycznych oraz 

wielkanocnego konkursu 

1500.00 

Gminny Program Profilaktyczny 
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plastycznego 

6 

Stowarzyszenie 

Współpracy 

Międzypokoleniowej 

„Maziarze” 

„Życie wstążką i koralikiem 

malowane” – zajęcia artystyczne 

sposobem na profilaktykę 

3000.00 

Gminny Program Profilaktyczny 

 

ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Gmina Bojanów stara się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki względem mieszkańców w zakresie 

szeroko rozumianej kultury fizycznej. Powszechnie wiadomo, że prowadzenie zdrowego, aktywnego trybu życia 

procentuje w każdym aspekcie naszego życia, w myśl przysłowia „W zdrowym ciele – zdrowy duch!”. Natomiast 

właściwa infrastruktura sportowa dodatkowo mobilizuje do aktywności ruchowej. Zapewnienie dostępności do 

uprawiania sportu wszystkim mieszkańcom postawiły sobie za cel władze naszej gminy i konsekwentnie go 

realizują. Obserwując zainteresowanie szczególnie młodych mieszkańców powstałą bazą sportową można z 

powodzeniem stwierdzić, że był to trafiony pomysł i wart dalszej kontynuacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DRUŻYNY SPORTOWE 

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

1 Grupa SKRZATY 80 21 

2. Grupa ŻAKI 79 20 

3. Grupa ORLIKI 82 12 

4. Grupa MŁODZIKI 80 15 
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WYDARZENIA SPORTOWO – REKREACYJNE 

Lp. data Nazwa imprezy grupa organizator miejscowość 

1 Luty 

Halowa dziecięca liga 

piłki nożnej w 

Przyszowie 

 GOK Bojanów Przyszów 

2 12.04.2018 EURO FIT  GOK Bojanów Bojanów 

3 17-18.04.2018 

Zakończenie sezonu 

halowego – turniej 

piłkarski ministrantów 

 GOK Bojanów Przyszów 

 

UDZIAŁ W LIGACH I TURNIEJACH 

Lp. Data Wydarzenie 

1 11.02.2018 WINTERCUP 

2 17-24.03.2018 XX Halowy Turniej Piłki Nożnej im. bł. ks. Bronisława Markiewicza 

3 05.04.2018 XVII Turniej Tymbarku „Z podwórka na stadion” 

4 07.04-10.06.2018 Mini Mistrzostwa Deichmanna 

5 Maj XIII Mistrzostwa Polski LSO w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KNCH 

 

16.2 STAN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOJANOWIE:  

 

W skład struktury organizacyjnej Biblioteki 

wchodzą: Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie z 

wydzielonym Oddziałem dla Dzieci oraz 4 filie 

biblioteczne w miejscowościach: Gwoździec, Maziarnia, 

Przyszów, Stany. Celem działania Biblioteki jest 

zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych 

i informacyjnych mieszkańców gminy Bojanów, a także 

stwarzanie możliwości szerokiego dostępu do 

gromadzonych zasobów dorobku nauki i kultury polskiej 

oraz światowej. Biblioteka realizuje to poprzez: 
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 - gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych, służących rozwijaniu 

czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 

- udostępnianiu zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz, 

- prowadzenie działalności informacyjnej, 

- organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki, czytelnictwa, 

nauki, sztuki upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy, 

- współdziałanie z innymi instytucjami o podobnych celach. Siedzibą biblioteki głównej jest nowy – rozbudowany, 

zmodernizowany i oddany do użytku w 2015 r. - budynek Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego w Bojanowie 

przy ul. Tarnobrzeskiej 3. Na parterze mieści się wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych oraz pomieszczenie WC. 

Na półpiętrze znajduje się sala multimedialna oraz pomieszczenie gospodarcze i WC. Na piętrze znajduje się 

wypożyczalnia dla dzieci, czytelnia, kącik malucha, pracownia komputerowa oraz pomieszczenie biurowe, aneks 

kuchenny, składnica akt i pomieszczenie WC. Biblioteka wyposażona jest w ergonomiczne meble biblioteczne oraz 

nowy sprzęt komputerowy i reprograficzny. Budynek posiana piwnicę w której znajduje się kotłownia 

i pomieszczenie gospodarcze. 

 

- status prawny:  

wpis do Rejestru Instytucji Kultury w Bojanowie  

OR.0812/6/2/92 z 12.03.1992 r. 

  

Realizacja głównych zadań statutowych: 

1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów:  

a. księgozbiór ogółem   53 392 wol.,  na kwotę  409 575,17 zł 

b. książka mówiona   221 szt.  na kwotę  4 714,83 zł 

  

 W 2018 r. zakupiono ogółem 1165 wol. na kwotę 21 449,50 zł, w tym: 

 - z własnych środków budżetowych    878 wol. na kwotę  15 159,50 zł 

 - z dotacji MKiDN      287 wol. na kwotę  6 200,00 zł  

 - otrzymano w darze      166 wol. na kwotę  3 554,55 zł 

 Ogółem pozyskano 1331 wol. na kwotę 24 914,05 zł  

 



 

 

 

Raport o stanie Gminy Bojanów za 2018 rok 

 

Strona | 58  

 

 

Wartość zakupionych książek ze środków organizatora – 878 wol. na wartość 15 159,50 zł. 

Zakupu nowych książek dokonano zgodnie z potrzebami użytkowników: zakupiono literaturę dziecięcą 

i młodzieżową, lektury szkolne, literaturę popularno-naukową, poczytną beletrystykę.  

 

2. Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników: 

Do obsługi czytelniczej osób z dysfunkcjami wzroku gromadzone są książki z dużą czcionką - 357 wol.,  

- książki mówione /audiobooki/ - 221 szt. i dwa odtwarzacze do ich odtwarzania.  

 

3. Komputeryzacja biblioteki: 

  Biblioteka posiada katalog Online, serwis „Wolne lektury”, stronę internetową gbp.bojanow.pl, - liczba 

wejść na stronę biblioteki w 2018 r. - 2 550. 

 Ewidencję i opracowanie (opis bibliograficzny, klasyfikacja wg systemu międzynarodowego UKD) prowadzono 

elektronicznie w systemie SOWA 2. Równolegle tworzono bazę elektroniczną całego księgozbioru. 

Procent zbiorów opracowanych komputerowo w stosunku do ogólnej liczby zbiorów wynosi - 86 %. 

Komputerowa rejestracja wypożyczeń w bibliotece centralnej od 2016 roku, 

od 2018 roku w filiach w Gwoźdźcu, Przyszowie i Stanach. 

 

4. Udostępnianie i działalność informacyjna: 

 Stan czytelnictwa na koniec 2018 roku: 

 zarejestrowano     -   1 232 czytelników, 

 wypożyczono     -   27 966 książek,  

 udostępniono     -  5 431 czasopism, 

 udzielono     -   1 310 informacji,  

 z Internetu skorzystało    -  6 438 osób,  

 ogółem biblioteki odwiedziło   -   23 888 osób. 

 
5. Dostępność usług: 

Biblioteka i filie czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00.  

Dodatkowo w sobotę czynna jest biblioteka główna w Bojanowie, w godz. 10.00-15.00, 

 - w niedzielę biblioteki nieczynne. 

6. Inwestycje: 

 ze środków budżetowych wykonano prace remontowe w pomieszczeniach Filii GBP  

w Przyszowie, koszt remontu - 4 797,00 zł. 

 doposażono Filię w Stanach w regały i krzesła, koszt - 5 170,00 zł. 

 

7. Upowszechnianie i działalność kulturalno-oświatowa: 

 

Najciekawsze formy promocji książki i biblioteki zrealizowane na terenie gminy w 2018 r. 
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Wycieczki do biblioteki: 

- Zwiedzanie biblioteki przez uczestników Ośrodka Caritas oraz Środowiskowego Domu Samopomocy z Bojanowa 

-  Zwiedzanie biblioteki przez uczniów II i III-ich klas gimnazjalnych z Bojanowa 

-  Wycieczka uczestników zajęć ferii zimowych z GOk-u w Bojanowie 

-  Zwiedzanie biblioteki przez młodzież z Żółkwi na Ukrainie przebywających na wakacjach  w Ośrodku 

Caritas w Bojanowie, Zwiedzanie biblioteki przez młodzież z Witebska na 

Białorusi przebywających na wakacjach w Ośrodku Caritas w Bojanowie 

-  Wycieczka dzieci z półkolonii wakacyjnych organizowanych przez GOK Bojanów. 

Lekcje biblioteczne: 

-  Wyprawy książkowe w krainy bajkowe – kl. I SP z Bojanowa 

-  Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna – przedszkolaki z Bojanowa 

-  Wierszem, prozą i piosenką przez historię – kl. II SP z Bojanowa „Katalogi tradycyjne jako źródło 

informacji pośredniej” - kl. III z Gwoźdźca 

-  „Wszystko co powinieneś wiedzieć o katalogu elektronicznym” – kl. II z Gwoźdźca 

-  Jak powstaje książka? – przedszkolaki ze Stanów 

-  Polskie symbole narodowe – kl. I ze Stanów 

Pogadanki: 

Ptaki w naszym regionie, budki lęgowe dla ptaków – nauczyciel gim. 

Z której strony lufa strzela… - nauczyciel gim. 

Kocham Polskę czyli czego uczyły się polskie dzieci – bibliotekarz 

Pogadanki z historią w tle: O tych co Polsce służyli, Co babcia i dziadek czytali, kiedy byli mali, Ochotnik do piekła 

– rotmistrz Pilecki 

Spotkania autorskie: 

- dwa spotkania autorskie z pisarzem podróżnikiem Romanem Pankiewiczem, promującym swoją 

najnowszą książkę ”Polski żywioł” – w Bojanowie - z czytelnikami biblioteki i uczniami gimnazjum 

w Stanach – z uczniami gimnazjum. 

Spotkania z książką: 

- Maziarnia – „Egipt – Świątynie w Karnaku”, „USA- Wielki Kanion”, „Łazienki Królewskie  

w Warszawie” 

Przyszów – „(Do)wolność czytania”, „Czytanie na Dywanie; Czytamy wiersze Tuwima, Brzechwy, W zimowej 

Krainie baśni, Poznaj Rzeszów- legenda o powstaniu Rzeszowa, Baśnie i legendy różnych narodów, Czytamy 

nowele Prusa, Warszawa w legendzie, Kraków w legendzie, Świąteczne spotkania z bajką 

Konkursy: 

- Gminny Konkurs Plastyczny – „Zimowa Kraina Baśni”  

- Gminny Konkurs Historyczny – „200 lat Parafii Stany” zorganizowany wspólnie z Gimnazjum  

w Stanach  

- Gminny Konkurs pięknego czytania – Odkurzyć Półkowniki” zorg. wspólnie z Gimnazjum  

w Bojanowie  

- Gminny Konkurs Ekologiczny – „Pomóż ptakom zbudować dom” zorg. wspólnie z Gim. w Bojanowie i Stanach  

- „Jaki to wiersz”, „Koniec kłopotów z ortografią” konkursy literackie w Przyszowie 

Inne:  

-Teatr Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa – spektakl promujący czytelnictwo – „Nie do wiary! W bibliotece kryją 

się czary” dla uczniów SP w Bojanowie  

- „Narodowe Czytanie” – Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego w bibliotece w Bojanowie 

- Kurs komputerowy: Udział biblioteki w projekcie „Podkarpacki E-Senior” realizowanym przez Rzeszowską Agencję 
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Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie. Kurs z zakresu obsługi komputera i poruszania się w Internecie odbywał 

się w sali multimedialnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie, w każdy poniedziałek, w dniach od 3 września 

do 17 grudnia 2018 r. W projekcie brała udział 5 –osobowa grupa Seniorów z terenu naszej gminy. Uczestnicy 

przebyli 15 czterogodzinnych spotkań.  

Gwoździec - Spotkania w Kąciku Malucha- zabawy i zajęcia w oparciu o zakupione materiały i sprzęt w ramach 

realizacji inicjatywy „Od zabawy i słuchania do czytania” z Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 

Przyszów - , „Dzień Bociana Białego”, „Polska moja Ojczyzna”, „Ekologia to ważna sprawa”, gry i zabawy literackie 

- „Rzuć kostką”, „Wakacyjne podróże z Bolkiem i Lolkiem”, „Przystanek Niepodległość”, „Pokochaj Pluszowego 

Misia”, 

„Na tropie afery, gdzie podziały się litery?” – spektakl teatralny krakowskiego Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska”. 

 

8. Inne zadania: 

Udział pracowników w szkoleniach: 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli - „Polona i Academica- miliony publikacji w każdej 

bibliotece”  

 Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli – warsztaty metodyczne „KLANZY” – „Zabawy na każdą 

pogodę” 

 udział w akcji głośnego czytania zorganizowanej przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Ks. J. 

Popiełuszki w Bojanowie. 
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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 2001r. 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 2018 ROKU 

L
P

. 

PRZEDMIOT WNIOSKU DATA 

WPŁYWU 

 
 

OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA ZA 

PRZYGOTOWANIE 

INFORMACJI 

DATA 

ZAŁATWIENIA 

WNIOSKU 

 

1
. 

Udostępnienie kopii wszystkich umów 

zawartych przez Urząd Gminy Bojanów 

w 2017 roku 

02.01.2018 

 
 

Kierownicy Referatów 

Urzędu Gminy Bojanów 

12.01.2018 

2
. 

Udostępnienie informacji dotyczącej 

instytucji posiedzenia w trybie 

współdziałania 

04.01.2018 

 
 

Joanna Karbarz - Górka 

 

17.01.2018 

3
. 

Udostępnienie rejestrów umów 

zawartych przez Urząd Gminy Bojanów 

w 2016 roku 

11.01.2018 

 

Kierownicy Referatów 

Urzędu Gminy Bojanów 

25.01.2018 

4
. 

Informacja w zakresie sposobu 

naliczania, poboru i wysokości opłaty 

adiacenckiej 

16.01.2018 

 
 

Agnieszka Szczęch 25.01.2018 

5
. 

Udostepnienie informacji w zakresie 

realizacji zadań związanych z 

programem zapobiegania bezdomności 

zwierząt 

16.01.2018 Joanna Karbarz – Górka  30.01.2018 
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6
. 

Informacja dotycząca ilości 

zakupionych ryz papieru, oraz funduszy 

przeznaczonych na zakup tonerów oraz 

serwis drukarek za rok 2017 

31.01.2018 Katarzyna Stańkowska 

Marcin Kowal 

07.02.2018 
7

. 

W sprawie wypełnienia ankiety na 

potrzeby pracy doktoranckiej 

12.02.2018 Agnieszka Kobylarz 14.02.2018 

8
. 

W sprawie udzielenia informacji 

dotyczącej wydatków poniesionych na 

Wielką Orkiestrę Świątecznej pomocy 

w związku z 23 finałem w 2015 roku 

15.02.2018 Joanna Karbarz - Górka 16.08.2018 

9
. 

W sprawie aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska, Programu 

Usuwania Azbestu wraz z 

inwentaryzacją, aktualizacji ewidencji 

zabytków oraz Programu Opieki nad 

Zabytkami 

27.02.2018 Anna Rachwał  

Agnieszka Szczęch 

28.02.2018 

1
0

. W sprawie oświetlenia ulicznego 27.02.2018 Robert Sałęga 

Anna Rachwał  

09.03.2018 

1
1

. 

Udostepnienie informacji w zakresie 

realizacji zadań związanych z 

programem zapobiegania bezdomności 

zwierząt 

13.03.2018 Joanna Karbarz - Górka  

1
2

. 

Udostępnienie informacji publicznej w 

zakresie kosztów funkcjonowania 

urzędu za 2017 rok 

19.03.2018 Beata Stolarz 20.03.2018 

 

1
3

. Informacja dotycząca umów zawartych 

z podmiotem STALOWKA.NET 

23.03.2018 Joanna Karbarz – Górka 09.04.2018 

1
4

. Informacja dotycząca portalu 

elektronicznego zamówień publicznych 

29.03.2018 Agnieszka Kobylarz 09.04.2018 

1
5

. Informacja dotycząca usuwania 

azbestu na terenie Gminy Bojanów 

09.04.2018r Katarzyna Stańkowska  11.04.2018 

1
6

. 

Informacja dotycząca Programu 

Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Niskoemisyjnej, Gospodarki Odpadami 

23.04.2018 Anna Rachwał  15.05.2018 

1
7

. 

Informacja dotycząca stowarzyszeń 

sportowych udzielana na podstawie 

kart odpowiedzi 

04.05.2018 Joanna Karbarz – Górka 15.05.2018 

1
8

. Informacja dotycząca usuwania 

azbestu 

10.05.2018 Katarzyna Stańkowska 10.05.2018 

1
9

. 

Odpłatne udostępnianie majątku gminy 

jednostka powiązanym, nieobjętym 

centralizacja rozliczeń VAT 

28.05.2018 Beata Stolarz 11.06.2018 
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2
0

. 
Udzielenie informacji dotyczącej 

organizowanych imprez masowych 

cyklicznych 

27.06.2018 Agnieszka Kobylarz 09.07.2018 
2

1
. 

Informacja dotycząca mediów 

prowadzonych przez jednostki Gminy 

Bojanów 

17.07.2018 Agnieszka Kobylarz 

Zofia Kruk 

20.07.2018 

2
2

. 

Informacja dotycząca urodzeń i 

wychowania przedszkolnego w Gminie 

Bojanów 

18.07.2018 CUW 20.07.2018 

2
3

. Informacja dotycząca przetargów na 

obsługę prawną gminy z ostatnich 3 lat 

18.07.2018 Agnieszka Kobylarz 23.07.2018 

2
4

. 

Informacja dotycząca opłaty za zajęcie 

pasa drogowego dla celów 

infrastruktury telekomunikacyjnej 

23.07.2018 Robert Sałęga 03.08.2018 

2
5

. Informacja dotycząca odpadów 

komunalnych i oczyszczania ścieków 

30.07.2018 Wanda Jaskot  

Anna Rachwał  

01.08.2018 

2 6 . Informacja dotycząca obsługi prawnej  02.08.2018 Joanna Karbarz – Górka 10.08.2018 

2
7

. Informacja dotycząca ubezpieczeń w 

Gminie Bojanów 

07.08.2018 Beata Stolarz 14.08.2018 

2
8

. 

Informacja w zakresie zgłoszeń budowy 

obiektów tymczasowych 

13.08.2018 Starostwo Powiatowe w 

Stalowej Woli 

Ul. Podleśna 15 

37 – 450 Stalowa Wola 

---------------------- 

2
9

. 

Informacja dotycząca decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizacje przedsięwzięcia 

20.08.2018 Dominika Kudłacik 27.08.2018 

3
0

. Informacja dotycząca korzystania z 

funduszy NFOŚiGW 

04.09.2018 Beata Stolarz 17.09.2018 

3
1

. Kopia protokołu z przetargu ustnego 

nieograniczonego 

04.09.2018 Agnieszka Szczęch 18.09.2018 

3 2 . Informacja dotycząca upraw konopi 07.09.2018 Joanna Karbarz – Górka 12.09.2018 

3
3

. Informacja dotycząca działań 

związanych z gospodarką ściekami 

05.09.2018 Anna Rachwał  18.09.2018 

3
4

. Informacja dotycząca centralizacji 

podatku VAT 

24.09.2018 Beata Stolarz 02.10.2018 

3
5

. Informacja w zakresie zgłoszeń budowy 

obiektów tymczasowych 

01.10.2018 Anna Rachwał  Odpowiedź 

3
6

. Informacja dotycząca bezdomnych 

zwierząt 

02.10.2018 Joanna Karbarz – Górka  

3
7

. Informacja dotycząca żłobków i klubów 

seniora 

03.10.2018 Agnieszka Kobylarz 09,10,2018 

3
8

. Informacja w zakresie zgłoszeń budowy 

obiektów tymczasowych 

01.10.2018 Anna Rachwał  Odpowiedź 
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3
9

. Informacja w zakresie zgłoszeń budowy 

obiektów tymczasowych 

01.10.2018 Anna Rachwał  Odpowiedź 
4

0
. Zapytanie o udzielenie informacji 

publicznej w zakresie promocji 

6.11.2018 Zofia Kruk 21.11.2018 

4
1

. Informacja dotycząca systemu do 

głosowania i transmisji obrad 

15.11.2018 Joanna Karbarz – Górka  

4
2

. Zapytanie dotyczące elektronicznego 

systemu obsługi zamówień publicznych 

16.11.2018 Agnieszka Kobylarz 30.11.2018 

4
3

. 

Informacja dotycząca ilości złożonych 

wniosków o zezwolenia na 

utrzymywanie psa rasy uznawanej za 

agresywną 

23.11.2018 Joanna Karbarz – Gorka 30.11.2018 

4
4

. 

Informacja o osobie odpowiedzialnej za 

realizację programu przeciwdziałania 

narkomanii 

27.11.2018 Joanna Karbarz – Górka 30.11.2018 

4
5

. Informacja dotycząca Inspektora 

Ochrony Danych 

28.11.2018 Joanna Karbarz – Górka 30.11.2018 

4
6

. 
 Informacja dotycząca sprawozdań 

statystycznych 

14.12.2018 Joanna Karbarz – Górka 17.12.2018 

 

17.2 SKARGI, WNIOSKI I PETYCE JAKIE WPŁYNEŁY DO URZĘDU GMINY BOJANÓW W  2018 r.  

 

LP. Wnioskodawca 
Przedmiot wniosku, skargi, 

petycji 

Data 

wpływu 

Osoba 

odpowiedzialna 

za 

przygotowanie 

informacji 

Data 

załatwienia 

wniosku 

1. 

Szulc – Efekt sp.. z 

o.o. 

Ul. Poligonowa 1 

04 – 051 Warszawa 

Oszacowanie podmiotów 

gospodarczych – właściwych 

miejscowo dla tereny Gminy, 

które nie korzystają z przyłączy 

gazowych, wskazanie 

planowanych lub rozpoczętych 

inwestycji w zakresie budowy 

nowych zakładów 

przemysłowych na terenie Gminy 

30.04.2018r. Janusz Żołyniak 18.06.2018 

2. 

Szulc – Efekt sp.. z 

o.o. 

Ul. Poligonowa 1 

04 – 051 Warszawa 

Wdrożenie w gminie systemu 

zarządzania i monitorowania 

energii 

13.09.2018r. Anna Rachwał 05.12.2018 

3. 

Szulc – Efekt sp.. z 

o.o. 

Ul. Poligonowa 1 

04 – 051 Warszawa 

Udział szkoły w projekcie  

WZOROWA ŁAZIENKA 
20.09.2018r. 

Barbara Lubas - 

CUW 
05.12.2018 
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17.3 REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY BOJANÓW W 2018 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 2018 r. w sposób określony uchwałami. 

 
 

L.p. Nr uchwały Data 

odbycia 

sesji 

Treść uchwały Uwagi 

 

 

1. XXIX/237/2018 01.02.2018 w sprawie nadania nazw ulic we wsi 

Burdze 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd.. Wojew. Podkarp.  

poz. 782 z dnia 21.02.2018 r. 

2. XXIX/238/2018 01.02.2018 w sprawie nadania nazw ulic we wsi 

Ruda 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 864 z dnia 27.02.2018 r. 

3. XXIX/239/2018 01.02.2018 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Bojanów na 2018 

rok 

 

4. XXIX/240/2018 01.02.2018 w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Bojanów 

 

5. XXX/241/2018 05.03.2018 w sprawie podziału gminy na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i 

numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 1554 z dnia 05.04.2018 r. 

6. XXX/242/2018 05.03.2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Bojanów w roku 2018” 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 1508 z dnia 03.04.2018 r. 

7. XXX/243/2018 05.05.2019 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. 1509 z dnia 03.04.2018 r. 

8. XXX/244/2018 05.03.2018 w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

logopedy, doradcy zawodowego, 

nauczyciela wspomagającego, 

psychologa i pedagoga szkolnego 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 1510 z dnia 03.04.2018 r. 
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9. XXX/245/2018 05.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie 

regulaminu określającego dla 

nauczycieli poszczególnych stopni 

awansu zawodowego wysokość 

stawek dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego,, funkcyjnego i za 

warunki pracy oraz szczegółowe 

warunki przyznawania tych dodatków, 

szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw, 

wysokość i warunki wypłacania nagród 

i innych świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy a także wysokość i 

szczegółowe zasady przyznawania i 

wypłacania nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 1511 z dnia 03.04.2018 r. 

 

10. XXX/246/2018 05.03.2018 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Bojanów na 2018 

rok 

 

11. XXX/247/2018 05.03.2018 w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Bojanów  

 

12. XXX/248/2018 05.03.2018 w sprawie zwiększenia ilości miejsc 

wychowania przedszkolnego w latach 

2017 – 2020 w ramach utworzonych 

OWP przy Publicznej Szkole 

Podstawowej 

 w Stanach w ramach projektu 

partnerskiego „Przedszkolaki na start” 

oraz projektu „W stumilowym lesie” w 

ramach Osi IX Jakość edukacji i 

kompetencji w regionie, Działanie 9.1 

Rozwój edukacji przedszkolnej RPO 

Województwa podkarpackiego na lata 

2014 - 2020 

 

13. XXXI/249/2018 27.03.2018 w sprawie podziału Gminy Bojanów na 

stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 1990 z dnia 17.04.2018 r. 

14. XXXI/250/2019 27.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Samorządu 

Województwa podkarpackiego na 

realizację zadania publicznego  
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15. XXXI/251/2018 27.03.2018 w sprawie zwolnienia samorządowego 

zakładu budżetowego z obowiązku 

wpłaty nadwyżki środków obrotowych 

do budżetu Gminy Bojanów 

 

16. XXXI/252/2018 27.03.2018 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Bojanów na 2018 

rok 

 

17. XXXI/253/2018 27.03.2018 w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Bojanów 

 

18. XXXII/254/2018 08.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Bojanowie  

 

19. XXXII/255/2018 08.05.2018 w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w schronisku dla osób bezdomnych 

uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 

Wojew. Podkarp. 

poz.2646 z dnia 04.06.2018r.  

20. XXXII/256/2018 08.05.2018 w sprawie przyjęcia „Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy 

Bojanów” 

 

21. XXXII/257/2018 08.05.2018 w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu w 2018 roku 

na sfinansowanie spłat rat kredytów i 

pożyczek oraz na pokrycie 

planowanego deficytu budżetu Gminy 

Bojanów 

 

22. XXXII/258/2019 08.05.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej  

w 2018 roku 

 

23. XXXII/259/2018 08.05.2018 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Bojanów na 2018 

rok 

 

24. XXXII/260/2018 08.05.2018 w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Bojanów 

 

25. XXXIII/261/2018 21.06.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za 2017 r. 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Bojanowie 

 

26. XXXIII/262/2018 21.06.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2017 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy  

 

27. XXXIII/263/2018 21.06.2018 w sprawie udzielenia absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu gminy za 

2017 rok 
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28. XXXIII/264/2018 21.06.2018 w sprawie wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego przysługującego członkom 

ochotniczych straży pożarnych za 

udział w działaniach ratowniczych lub 

szkoleniach pożarniczych 

uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 

Wojew. Podkarp. 

poz.3159 z dnia 11.07.2018 r. 

29. XXXIII/265/2018 21.06.2018 uchwała zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustalenia na 2018 rok dla 

zakładu budżetowego pn. Gminny 

Zakład Usług Komunalnych stawki 

dotacji przedmiotowej  

 

30. XXXIII/266/2018 21.06.2018 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej gminy Bojanów na 2018 

rok 

 

31. XXXIII/267/2018 21.06.2018 w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Bojanów 

 

32. XXXIII/268/2019 21.06.2018 w sprawie odstępstwa od zakazu 

spożywania napojów alkoholowych w 

miejscach publicznych na terenie 

Gminy Bojanów 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz.3180 z dnia 12.07.2018 r. 

(uchwała utraciła moc) 

33. XXXIV/269/2018 19.07.2018 w sprawie przyjęcia projektu 

Regulaminu dostarczania wody, 

odprowadzania ścieków i przekazania 

go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu 

 

34. XXXIV/270/2018 19.07.2018 w sprawie wprowadzenia odstępstwa 

od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych 

na terenie Gminy Bojanów  

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 3543 z dnia 13.08.2018 r. 

35. XXXIV/271/2018 19.07.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Bojanów 

 

36. XXXIV/272/2018 19.07.2018 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego 

przystanku dla autobusowej 

komunikacji publicznej przy drogach 

gminnych na terenie Gminy Bojanów 

 

37. XXXIV/273/2018 19.07.2018 w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodku wsparcia 

Rada Gminy Bojanów uchyliła 

niniejszą uchwałę i podjęła nową 

uchwałę w tej sprawie 

38. XXXIV/274/2018 19.07.2018 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Bojanów na 2018 

rok 

 

39. XXXIV/275/2018 19.07.2018 w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Bojanów 

 

40. XXXV/276/2018 12.09.2018  w sprawie przystąpienia do realizacji 

projektu partnerskiego „Szkoła na 5+” 
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w ramach Osi IX Jakość edukacji i 

kompetencji w regionie działania 9.2 

Poprawa jakości kształcenia ogólnego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 

2014 - 2020 

41. XXXV/277/2018 12.09.2018 w sprawie zabezpieczenia wkładu 

własnego do realizacji projektu 

partnerskiego „Szkoła na 5+” w ramach 

Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w 

regionie Działania 9.2 Poprawa jakości 

kształcenia ogólnego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 

 

42. XXXV/278/2018 12.09.2018 w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodku wsparcia 

 

43. XXXV/279/2018 12.09.2018 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Bojanów na 2018 

rok 

 

44. XXXV/280/2018 12.09.2018 w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Bojanów 

 

45. XXXVI/281/2018 12.10.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 

Bojanów 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 4512 z dnia 30.10.2018 r. 

46. XXXVI/282/2018 12.10.2018 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Bojanów na 2018 

rok 

 

47. XXXVI/283/2018 12.10.2018 w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Bojanów 

 

48. I/1/2018 19.11.2018 w sprawie stwierdzenia wyboru 

przewodniczącego Rady Gminy 

Bojanów 

 

49. I/2/2018 19.11.2018 w sprawie stwierdzenia wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Bojanów 

 

50. II/3/2018 29.11.2018 uchwała zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Bojanów 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 5654 z dnia 17.12.2018 r. 

51. II/4/2018 29.11.2018 w sprawie powołania składów 

osobowych stałych Komisji Rady 

Gminy 
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52. II/5/2018 29.11.2018 w sprawie ustalenia diet 

przysługujących radnym Rady Gminy 

Bojanów 

 

53. II/6/2018 29.11.2018 uchwała zmieniająca uchwałę w 

sprawie warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z 

wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłaty, jak 

również trybu ich pobierania 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 5655 z dnia 17.12.2018 r. 

54. II/7/2018 29.11.2018 w sprawie Programu Współpracy 

Gminy Bojanów  

z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 

lata 2019 - 2021 

 

55. II/8/ 2018 29.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres 30 lat 

nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Bojanów 

 

56. II/9/2018 29.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres 20 lat oraz 

odstąpienia od przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność gminy Bojanów 

 

57. II/10/2018 29.11.2018 w sprawie zwolnień z podatku od 

nieruchomości  

na rok 2019  

uchwała ogłoszona w Dz. Urzęd. 

Wojew. Podkarp. 

poz. 5656 z dnia 17.12.2018 r. 

57. II/11/2018 29.11.2018 w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 

podatku rolnego  

na 2019 rok 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 5657 z dnia 17.12.2018 r. 

58. II/12/2018 29.11.2018 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 

na realizację zadania pod nazwą 

„Odbiór odpadów komunalnych  

z terenu Gminy Bojanów 

 

59. II/13/2018 29.11.2019 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Bojanów na 2018 

rok 

 



 

 

 

Raport o stanie Gminy Bojanów za 2018 rok 

 

Strona | 71  
 

 

60. II/14/2018 29.11.2018 w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Bojanów 

 

61. II/15/2018 29.11.2018 w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do 

świadczenia pieniężnego z pomocy 

społecznej w formie zasiłku celowego 

na zakup posiłku  

i żywności dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019 - 2023 

uchwała ogłoszona w dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 5658 z dnia 17.12.2018 r. 

62. III/16/2018 27.12.2018 w sprawie ustalenia na 2019 rok dla 

zakładu budżetowego pn. Gminny 

Zakład usług komunalnych stawki 

dotacji przedmiotowej 

 

63. III/17/2018 27.12.2018 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację 

zadania publicznego 

 

64. III/18/2018 27.12.2018 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację 

zadania publicznego 

 

65. III/19/2018 27.12.2018 uchwała budżetowa Gminy Bojanów na 

rok 2019 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 1058 z dnia 14.02.2019 

66. III/20/2018 27.12.2018 w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Bojanów 

 

67. III/21/2018 27.12.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019 - 2023  

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 390 z dnia 16.01.2019 r. 

68. III/22/2018 27.12.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych do realizacji na 2019 rok  

 

69. III/23/2018 27.12.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2019 rok 
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70. III/24/2018 27.12.2018 w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży , oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy 

Bojanów  

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 638 z dnia 25.01.2019 r. 

71. III/25/2018 27.12.2018 uchwała zmieniająca uchwałę w 

sprawie podziału sołectwa Bojanów 

oraz nadania statutów nowo 

utworzonym sołectwom 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 432 z dnia 17.01.2019 r. 

72. III/26/2018 27.12.2018 uchwała zmieniająca uchwałę w 

sprawie podziału sołectwa Stany oraz 

nadania statutów nowo utworzonym 

sołectwom 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 392 z dnia 16.01.2019 r. 

73. III/27/2018 27.12.2018 uchwała zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustalenia statutów sołectw 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 393 z dnia 16.01.2019 r. 

74. III/28/2018 27.12.2018 uchwała zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustalenia statutu sołectw 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 394 z dnia 16.01.2019 r. 

75. III/29/2018 27.12.2018 uchwała zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwalenia statutu sołectw 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 395 z dnia 16.01.2019 r. 

76. III/30/2018 27.12.2018 uchwała zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwalenia 

statutu sołectw 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 396 z dnia 16.01.2019 r. 

77. III/31/2018 27.12.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego Bojanów ul. Szkolna 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz.824 z dnia 06.02.2019 r. 

78. III/32/2018 27.12.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego Cisów Las 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz.1111 z dnia 19.02.2018 r. 

79. III/33/2018 27.12.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego Przyszów Ruda 

Wyrobisko 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 825 z dnia 06.02.2018 r. 

80. III/34/2018 27.12.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego Ruda Sapiehy I 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzed. Wojew. Podkarp. 

poz. 1221 z dnia 27.02.2019 r. 

81. III/35/2018 27.12.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego Przyszów Nieroda 

uchwała ogłoszona w Dz. 

Urzęd. Wojew. Podkarp. 

poz. 1112 z dnia 19.02.2019 r. 
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82. III/36/2018 27.12.2018 uchwała zmieniająca uchwałę w 

sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 

realizacje zadania pod nazwą „Odbiór 

odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Bojanów 

 

83. III/37/2018 27.12.2018 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Bojanów na rok 

2018 

 

84. III/38/2018 27.12.2018 w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Bojanów 

 

85. III/39/2018 27.12.2018 w sprawie wydatków budżetu gminy, 

które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 
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18. PODSUMOWANIE  

 

Dla Gminy Bojanów  rok 2018 był okresem wytężonej pracy, szczególnie jeżeli chodzi o liczbę 

zrealizowanych inwestycji, przede wszystkim tych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. 

To efekt aktywności i skuteczności gminy  w aplikowaniu o pieniądze z Unii Europejskiej i źródeł 

krajowych. 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. 

Gmina Bojanów współcześnie stanowi przykład prężnie rozwijającego się, nowoczesnego 

i atrakcyjnego samorządu. Dobrze zorganizowane i wyposażone szkoły i przedszkola, bogata 

infrastruktura sportowa i rekreacyjna, własna stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków i prawie 

70 km sieci kanalizacji sanitarnej, kompleksowo wyremontowane drogi, trzy nowe mosty w ciągu dróg 

wojewódzkich, bardzo dobrze wyposażone jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, estetyczne domy 

kultury, świetlice, remizy i biblioteka, odrestaurowany kościół zabytkowy w Stanach – to wizytówka 

naszej gminy.  

Realizowany konsekwentnie od ponad 10 lat plan odpowiedzialnego rozwoju gminy, przy 

udziale możliwych do pozyskania środków zewnętrznych, tak ze źródeł krajowych, jak i europejskich, 

przynosi pożądane efekty. Dziś gdy budżet gminy wynosi prawie 40 mln zł, a zadłużenie nie przekracza 

15 %, gmina może w dalszym ciągu przystępować do realizacji nowych przedsięwzięć, które wpłyną na 

poprawę warunków życia jej mieszkańców. Podejmując działania inwestycyjne na obszarze naszej 

gminy zawsze robimy to w oparciu o możliwe do pozyskania na ich realizację środki zewnętrzne. 

Wszystkie zrealizowane do tej pory duże inwestycje uzyskały dofinansowanie krajowe bądź unijne. 

Największe wsparcie z Unii Europejskiej otrzymaliśmy na budowę gospodarki wodno-ściekowej – jest 

to kwota ponad 15 mln. zł. Budowa gminnej infrastruktury sportowej nie byłaby możliwa bez środków 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które łącznie wynoszą 4,73 mln. zł na zadania już zrealizowane. Na 

budowę hali sportowej i basenu w Stanach otrzymaliśmy kolejne 4,1 mln zł dofinansowania. Bardzo 

duże wsparcie z budżetu państwa w kwocie blisko 7,7 mln zł otrzymaliśmy na remont i modernizację 

infrastruktury drogowej. Łącznie pozyskane w ostatnim dziesięcioleciu dofinansowanie zewnętrzne 

sięga ponad 40 mln zł. Dodatkowym wsparciem jest dla nas zwrot podatku VAT od zrealizowanych 

wcześniej inwestycji, którego łączna odzyskana wartość wynosi 4,4 mln zł. To duży zastrzyk finansowy 

– czego efektem jest niski poziom zadłużenia naszej gminy – tylko 15%.  

 


