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I. Wstęp 

      

Zgodnie z art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                        

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga, co roku do 31 maja 

przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie miasta i gminy. 

Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. 

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim działalność Burmistrza Miasta 

i Gminy Kańczuga w poprzednim roku, realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady 

miasta i budżetu obywatelskiego za rok 2018. 

  

II. Informacje ogólne  

 

2.1       Ogólna charakterystyka miasta i gminy  

Miasto i Gmina Kańczuga znajduje się w środkowo - wschodniej części województwa 

podkarpackiego i jest jedną z 29 gmin miejsko - wiejskich. Gmina należy do powiatu 

przeworskiego i jest jedną z jego 11 jednostek terytorialnych. Od północy graniczy z gminami 

Gać i Przeworsk (powiat przeworski), od wschodu z gminami Zarzecze (powiat przeworski)                 

i Pruchnik (powiat jarosławski), od strony południowej z miastem i gminą Dubiecko (powiat 

przemyski) a od zachodu z gminą Jawornik Polski (powiat przeworski) i Markowa (powiat 

łańcucki). 

Rys. 1 Miasto i Gmina Kańczuga na tle powiatu przeworskiego  

Źródło: Starostwo Powiatowe w Przeworsku  
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W stosunku do województwa podkarpackiego gmina obejmuje 0.59 % jego 

powierzchni ogólnej, natomiast w stosunku do powiatu przeworskiego 15 % (gmina jest,                      

3 co do wielkości w powiecie). Kańczuga jest najbardziej rozbudowaną jednostką powiatu 

przeworskiego.  

Pod względem administracyjnym gminę tworzy miasto Kańczuga oraz                                   

14 miejscowości:  Bóbrka Kańczucka, Chodakówka, Krzeczowice, Lipnik, Łopuszka Mała, 

Łopuszka Wielka, Medynia Kańczucka, Niżatyce, Pantalowice, Rączyna, Siedleczka, Sietesz, 

Wola Rzeplińska,  Żuklin. Głównym centrum gminy i siedzibą jej samorządu jest miasto 

Kańczuga spełniające rolę administracyjną, usługową i przemysłową dla okolicznych 

miejscowości. Miasto położone jest w centralnej części gminy nad rzeką Mleczką, 12 km                 

od Przeworska (siedziby powiatu), 18 km od Łańcuta, 34 km od miasta Rzeszów (siedziby 

władz wojewódzkich) oraz 42 km od Przemyśla, równie ważnego jak Rzeszów 

wielkomiejskiego ośrodka przemysłowego i regionalnego.  

 

Charakterystyczne położenie gminy, z dala od dużych aglomeracji miejskich i liczne 

bogactwa naturalne sprawiają, ze klimat tej ziemi jest wyjątkowy i specyficzny. Okoliczne 

tereny nastawione są głównie na rolnictwo i przemysł. Według danych GUS z 31 grudnia 

2018 roku gęstość zaludnienia w Mieście Kańczuga wyniosła 419 os./km2 a w Gminie 

Kańczuga 95 os./km2. Gęstość zaludnienia dla miasta jest znacznie wyższa od średniej                    

dla gminy Kańczuga jak i powiatu przeworskiego. 

 

Miasto i Gmina Kańczuga leży na Pogórzu Rzeszowsko - Dynowskim, na pograniczu 

Podkarpacia i Niziny Sandomierskiej. Region ten charakteryzuje się pofałdowaniami terenu 

z niewielkimi wzniesieniami od 188,8 m n.p.m. w północno – wschodniej części gminy                    

w dolinie rzeki Mleczka do 412 m n.p.m. w okolicach Łopuszki Wielkiej w południowej 

części gminy. Różnica wysokości względnych wynosi 223 m. Północna i środkowa część 

gminy Kańczuga obejmująca lessowe Pogórze Rzeszowskie charakteryzuje się małym 

urozmaiceniem rzeźby terenu. Występują tu łagodne wierzchowiny obniżenia 

przedkarpackiego z charakterystycznymi formami, do których zaliczyć należy przede 

wszystkim doliny denudacyjno – erozyjne, płytkie zagłębienia bezodpływowe, wąwozy                      

i inne. Na obszarze tym dominuje rzeźba falista z deniwelacjami do 20 m i spadkach terenu 

do około 6o. 
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Na terenie administracyjnym Gminy Kańczuga w roku 1995 utworzony został rezerwat 

„Husówka” w celu zachowania jedynego w Polsce naturalnego stanowiska kłokoczki 

południowej (Staphylea pinnata). Powierzchnia rezerwatu wynosi 71,96 ha. 

Na terenie gminy znajdują się również inne biosystemy o szczególnym charakterze 

przyrodniczym – są to tzw. Parki Podworskie, których na obszarze administracyjnym gminy 

jest 5 i znajdują się w Lipniku (właściciel – Fundacja Wzrastanie), Żuklinie (właściciel – 

prywatny), Sieteszy (właściciel – prywatny), Łopuszce Małej (właściciel – Fundacja 

Wzrastanie), Krzeczowicach (właściciel – gmina). 

   

Na koniec 2018 roku w Mieście i Gminie Kańczuga zameldowanych było 12 457 osób,                         

w tym 50,61% kobiet. Poniższe tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane. 

 

Tab. 1. Statystyka ludności wg płci na koniec 2018 roku 

Mężczyźni (M) Kobiety (K) 

Wiek Liczba Wiek Liczba 

0- 2 207 0-2 173 

3 59 3 60 

4-5 135 4-5 114 

6 76 6 61 

7 67 7 67 

8-12 322 8-12 322 

13-15 184 13-15 187 

16-17 135 16-17 133 

18 73 18 75 

19-20 142 19-20 147 

21-40 1963 21-40 1798 

41-60 1637 41-60 1613 

61-64 373 61-64 375 

65-70 283 65-70 343 

71-81 329 71-81 500 

>81 167 >81 337 

SUMA (M) 6152 SUMA (K) 6305 

RAZEM M+K 12457 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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1. Ryc. Statystyka ludności na dzień 31 grudnia 2018 roku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Liczba urodzeń na koniec 2018 roku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 113 

Liczba zgonów na koniec 2018 roku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 145 

 

2. Ryc.  Liczba urodzeń i zgonów na koniec 2018 roku  

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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2.2 Działalność Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w 2018 roku.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga w 2018 roku podejmował w szczególności następujące 

działania:  

1) W dniach 11 i 12 stycznia 2018 r. Burmistrz dokonał uzgodnienia, co do zakresu remontu 

chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 835 na ul. Węgierskiej w Kańczudze, jak również 

planów dotyczących wykonania przebudowy drogi 881 Kańczuga - Pantalowice, 

2) W dniach 16 i 17 stycznia 2018 r. Burmistrz prowadził rozmowy z przedstawicielami 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Uzgodnienia dotyczyły 

udrożnienia Mleczki od Kańczugi do Niżatyc i rzeki Pantalówka oraz prac 

konserwacyjnych tego odcinka.    

3) W dniu 19 stycznia 2018 r. odbył się uroczysty odbiór i poświęcenie hali sportowej                    

w Łopuszce Wielkiej. W uroczystości uczestniczyli Burmistrz oraz zaproszeni goście, 

Radni Rady Miejskiej oraz Sołtysi z terenu gminy. 

4) W dniu 23 stycznia 2018 r. po raz kolejny odbyło się wyłożenie planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla w Kańczudze, w którym uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy, 

plan uwzględnia zmiany zgłoszone do wcześniejszej propozycji projektu.   

5) W dniu 25 stycznia 2018 r. Burmistrz uczestniczył w obchodach Dni Holokaustu                                  

w Bibliotece Miejsko - Gminnej w Kańczudze, z udziałem młodzieży i Przedstawicieli 

Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

6) W dniu 26 stycznia 2018 r. Burmistrz uczestniczył w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi 

Przeworskiej. Uchwalony został budżet na rok 2018 r. oraz składka członkowska na rok 

bieżący w wysokości niezmienionej 5 groszy rocznie od mieszkańca. 

7) W dniu 29 stycznia 2018 r. Burmistrz odbył spotkanie z Kierownikiem Rejonu Dróg 

Wojewódzkich z/s w Łańcucie w sprawie przełożenia chodnika na ul. Węgierskiej.    

8) W dniu 02 lutego 2018 r. Pan Burmistrz uczestniczył w odprawie rocznej w Komendzie 

Powiatowej Policji w Przeworsku z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji, 

9) W dniu 07 lutego 2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego, Komisji Inwestycji Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz 

Komisji Oświaty Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miejskiej 

10) W dniu 12 lutego 2018 r. Burmistrz uczestniczył w wyłożeniu projektu prac 

poscaleniowych w Bóbrce Kańczuckiej. Spotkanie dotyczyło także wykonania dróg 

poscaleniowych. 
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11) W dniu 14 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie Burmistrza z Kierownikiem Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odnośnie pomocy w wypełnianiu wniosków                 

o płatności obszarowe na 2018 rok. 

12) W dniu 16 lutego 2018 r. Burmistrz uczestniczył w Zespole Scaleniowym w Siedleczce 

odnośnie założeń do projektu dróg poscaleniowych, wydzielenia nowych terenów 

inwestycyjnych pod budownictwo zagrodowe i jednorodzinne w Siedleczce. 

13) W dniu 19 lutego 2018 r. Burmistrz uczestniczył w corocznej konferencji organizowanej 

w Urzędzie Marszałkowskim przez Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny 

odnośnie stanu bezpieczeństwa i przemocy.   

14) W dniu 20 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie Burmistrza z Dyrektorem AXTONE                    

w sprawie założeń do kalkulacji i założeń do taryf na ścieki komunalne.  

15) W dniach 26 i 27 lutego 2018 r. Burmistrz uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami             

w poszczególnych miejscowościach: Łopuszce Wielkiej, Rączynie i Pantalowicach                        

w sprawie przygotowań spraw organizacyjnych obchodów 75 rocznicy rozstrzelanych 

mieszkańców miejscowości. Uzgodniono, że uroczystości rocznicowe odbędą się                               

w dniach 4 marca w Łopuszce Wielkiej i w Pantalowicach, a 6 marca 2018 r. w Rączynie. 

16) W dniu 01 marca 2018 r. Burmistrz uczestniczył z Przedstawicielami Wojewódzkiego 

Biura Konserwacji Zabytków na cmentarzu żydowskim w Siedleczce i na zbiorowej 

mogile rozstrzelanych Żydów Mieszkańców Kańczugi.  

17) W dniu 04 marca 2018 r. Burmistrz uczestniczył w obchodach 75 rocznicy rozstrzelania 

mieszkańców. Uroczystości odbyły się w Pantalowicach i Łopuszce Wielkiej. 

18) W dniu 05 marca 2018 r. Burmistrz uczestniczył w Radzie Lokalnej Grupy Działania                    

„Z tradycją w nowoczesność” w Jarosławiu, na której dokonano oceny 43 projektów 

złożonych w ramach miękkich projektów do 15 tys. zł, w tym 2 projekty było z terenu 

naszej gminy i zostały w całości zakwalifikowane do dofinansowania. 

19) W dniu 05 marca 2018 r. odbyła się narada Burmistrza z Dyrektorami Szkół z terenu 

gminy odnośnie przygotowań projektów arkuszy organizacyjnych.  

20) W dniu 06 marca 2018 r. Burmistrz uczestniczył w obchodach 75 rocznicy rozstrzelania 

mieszkańców Rączyny. 

21) W dniu 19 marca 2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego oraz Komisji Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Dróg.  

22) W dniu 26 marca 2018 r. Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy 

Działania „ Z Tradycją w Nowoczesność” – Rada rozpatrywała 6 protestów w sprawie 

oceny wniosków złożonych wcześniej o dotacje.  
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23) W dniu 28 marca 2018 r. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu w Ośrodku Kultury                       

w Kańczudze, gdzie została wyłożona klasyfikacja działek dotycząca modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków.  

24) W dniu 05 kwietnia 2018 r. Burmistrz uczestniczył w Urzędzie Wojewódzkim                         

na spotkaniu z Wojewodą odnośnie wręczenia promes. Miasto i Gminy otrzymała dotację 

w wysokości 150 tyś. zł tj. 80 % na remont drogi gminnej w Łopuszce Wielkiej od stacji 

kolejowej w kierunku cmentarza. 

25) W dniu 10 kwietnia 2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego oraz Komisji Inwestycji Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej.  

26) W dniu 24 kwietnia 2018 r. Burmistrz podpisał akt notarialny dotyczący nabycia działki 

nr 712/5 pod drogę gminną w Kańczudze na wniosek mieszkańców.  

27) W dniu 26 kwietnia 2018 r. Burmistrz odbył spotkanie w Zarządzie Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wydział Zamiejscowy w Przemyślu 

w sprawie wniosku na kanalizację sanitarną I etapu w Rączynie i odcinek w Sieteszy. 

Miastu i Gminie Kańczuga została przyznana pożyczka preferencyjna na budowę 

kanalizacji sanitarnej na odcinkach Rączyny i Sieteszy.  

28) W dniu 07 maja 2018 r. Burmistrz na Hali Sportowej w Kańczudze uczestniczył                

w spotkaniu z Panią Anitą Włodarczyk. Odbyła się lekcja pokazowa wychowania 

fizycznego dla uczniów prowadzona przez Panią Anitę na hali w Kańczudze. 

Uczestniczyło około 200 uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu naszej 

Gminy. 

29) W dniu 08 maja 2018 r. Burmistrz uczestniczył w przekazaniu 2 defibrylatorów                         

dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki zostały pozyskane z Funduszu 

Solidarnościowego. 

30) W dniu 09 maja 2018 r. Burmistrz uczestniczył w konferencji w Urzędzie 

Marszałkowskim - Szanse Rolnictwa na Podkarpaciu. Celem konferencji                                 

było zaprezentowanie oferty związanej z wdrażaniem programu dla młodych rolników. 

31) W dniu 10 maja 2018 r. odbyła się narada, w której uczestniczył Burmistrz                                 

w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie projektu przebudowy drogi 

wojewódzkiej 835 na odcinku Przeworsk – Kańczuga.  

32) W dniu 14 maja 2018 r. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym                       

przez Państwową Inspekcję Pracy w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie 

połączonym ze 100 - leciem Odzyskania Niepodległości,  



                                                                                                                                             10 

MIASTO I GMINA KAŃCZUGA            www.kanczuga.pl 

33) W dniu 21 maja 2018 r. Burmistrz uczestniczył w uroczystości setnych urodzin 

mieszkanki Miasta Kańczugi.  

34) W dniu 29 maja 2018 r. Burmistrz wziął udział w ćwiczeniu z obrony cywilnej 

Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. „Stacja Przeworsk”.  

35) W dniu 19 czerwca 2018 r. Burmistrz uczestniczył w Podkarpackiej Konferencji 

Samorządowej zorganizowanej w Arłamowie. Jednym z ważniejszych tematów były 

Odnawialne Źródła Energii. 

36) W dniu 21 czerwca 2018 r. Burmistrz uczestniczył w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy 

Działania „ Z Tradycją w Nowoczesność”. Tematem spotkania było m.in. omówienie 

opóźnienia realizacji projektów zgłoszonych do realizacji przez Zarząd LGD,  

37) W dniu 21 czerwca 2018 r. Burmistrz podpisał umowę dotacji w Urzędzie Wojewódzkim 

ze środków usuwania klęsk żywiołowych na remont drogi gminnej w Łopuszce Wielkiej. 

38) W dniu 22 czerwca 2018 r. Burmistrz wziął udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi 

Przeworskiej w Zarzeczu. Podczas posiedzenia zostało udzielone absolutorium                      

dla Zarządu.   

39) W dniu 26 czerwca 2018 r. Burmistrz uczestniczył w Walnym Zebraniu Zakładu 

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze. 

40) W dniu 27 czerwca 2018 r. Burmistrz uczestniczył w konferencji w Wyższej Szkole 

Inżynieryjno - Ekonomicznej w Rzeszowie odnośnie scaleń gruntów w Województwie 

Podkarpackim i w Polsce. W konferencji uczestniczył również Prezes Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. 

41) W dniu 05 lipca 2018 r. Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. 

42) W dniu 13 lipca 2018 r. Burmistrz uczestniczył w Powiatowym Święcie Policji                       

w Przeworsku. 

43) W dniu 23 lipca 2018 r. Burmistrz odbył spotkanie z nowym Prezesem Spółki AXTONE 

Pablo Perez w sprawie przedstawienia założeń rozwoju Spółki i zamierzeń 

inwestycyjnych długookresowych.  

44) W dniu 24 lipca 2018 r. Burmistrz uczestniczył w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie 

na spotkaniu w sprawie wręczenia promes z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych                           

i Administracji na zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych w 2013 roku drogi na terenie 

gminy.  

45) W dniu 26 lipca 2018 r. Burmistrz odbył spotkanie z Dyrektorem Rejonu Energetycznego 

z Jarosławia w sprawie ustaleń zasilania alternatywnego. 
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46) W dniu 27 lipca 2018 r. Burmistrz wziął udział w Urzędzie Wojewódzkim na spotkaniu           

w sprawie rozszerzenia wniosku o dotację na pozostałe drogi zniszczone w wyniku klęsk 

żywiołowych w 2013 roku. 

47) W dniu 03 sierpnia 2018 r. Burmistrz odbył kolejne spotkanie z Przedstawicielami 

Polskiej Grupy Energetycznej – Firma Projektowa na zlecenie PGE przygotowuje 

założenia i projekt zasilania Kańczugi z drugiego GPZ Pruchnika.  

48) W dniu 06 sierpnia 2018 r. dokonano odbioru technicznego kaplicy przedpogrzebowej                     

w Pantalowicach. 

49) W dniu 10 sierpnia 2018 r. Burmistrz uczestniczył w uroczystości stulecia urodzin 

mieszkanki gminy Kańczuga. 

50) W dniu 17 sierpnia 2018 r. Burmistrz wziął udział w poświęceniu krzyża i obrazu               

w kaplicy w Pantalowicach oraz poświecenie odnowionej mogiły zbiorowej 

rozstrzelanych mieszkańców na cmentarzu komunalnym w Pantalowicach. 

51) W dniu 30 sierpnia 2018 r. Burmistrz odbył naradę z Dyrektorami Szkół przed 

rozpoczęciem roku szkolnego. Tematami spotkania były sprawy związane z dożywianiem 

uczniów, jak również sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

52) W dniu 06 września 2018 r. Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Komisji 

Urbanistycznej, której tematem była ocena aktualności studium uwarunkowań                           

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Kańczuga za okres                         

od września 2014 r. do września 2018 r. 

53) W dniu 14 września 2018 r. Burmistrz podpisał umowę dotacji w Urzędzie 

Marszałkowskim z Odnowy Wsi z przeznaczeniem na uatrakcyjnienie terenu 

rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Łopuszce Małej. 

54) W dniu 17 września 2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej. 

55) W dniu 21 września 2018 r. Burmistrz odbył kolejne spotkanie z firmą projektową, która 

pracuje na zlecenie Polskiej Grupy Energetycznej, tematem posiedzenia było opracowanie 

dokumentacji projektowej zasilania Kańczugi z GPZ Pruchnik. 

56) W dniu 26 września 2018 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim Burmistrz podpisał 

umowę dotacji na wcześniej otrzymaną promesę w wysokości 110 000 zł na usuwanie 

klęsk żywiołowych na dwóch drogach gminnych. 

57) W dniu 26 września 2018 r. Miasto i Gmina Kańczuga otrzymała Statuetkę „Sportowa 

Gmina - 2018”. 
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58) W dniu 04 października 2018 r. Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Rady Lokalnej 

Grupy Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” w Jarosławiu, tematem była ocena 

wcześniej zgłoszonych projektów na 2019 rok. 

59) W dniu 15 października 2018 r. odbył spotkanie z autorem projektu kanalizacji sanitarnej 

w Rączynie i w Sieteszy Górnej. Sprawa dotyczyła uwzględnienia podłączenia                                

do kanalizacji sanitarnej dwóch nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.  

60) W dniu 21 listopada 2018 r. Andrzej Żygadło został zaprzysiężony na stanowisko 

Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga.   

61) W dniu 05 grudnia 2018 r. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z dziećmi z okazji dnia                

Św. Mikołaja na hali sportowej w Kańczudze, 

62) W dniu 16 grudnia 2018 r. Burmistrz wziął udział w Wigilii Miejskiej dla wszystkich 

mieszkańców, która odbyła się na Rynku w Kańczudze.  

 

III. Informacje inwestycyjne i finansowe   

 

3.1 Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Kańczuga 

 

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na koniec 2018 roku zrealizowano w wysokości 

51.533.641,28 zł. a wskaźnik ich wykonania w stosunku do planu, tj. 51.015.980,87 zł wynosi 

101,01 %. 

Wydatki budżetu wyniosły 49.681.218,90 zł, co stanowi 92,59 % w stosunku                                  

do planowanych kwot w wysokości 53.655.194,40 zł. 

 

Tab. 2.  Wykonane dochody, wydatki wynik budżetu na dzień 31.12.2018 r. 

dochody wykonane na 

dzień 31.12.2018r. 

wydatki wykonane na 

dzień 31.12.2018r. 

wynik budżetu na dzień 

31.12.2018r. 

51.533.641,28 49.681.218,90 1.852.422,38 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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3. Ryc. Wykonane dochody, wydatki, wynik budżetu za rok 2018 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

 

Tab. 3. Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na dzień 31.12.2018 r.                     

w działach klasyfikacji budżetowej 

Dział Nazwa działu 

Dochody (plan 

na 1 stycznia 

2018r .) 

Dochody 

plan (po 

zmianach) 

Dochody 

wykonane 

Procent 

wykonania 

planu 

010 Rolnictwo i łowiectwo 50,00 296 735,06 296 685,06 99,98 

020 Leśnictwo 1 000,00 1 000,00 612,88 61,29 

600 Transport i łączność 2 000,00 421 616,00 432 119,28 102,49 

700 Gospodarka mieszkaniowa 375 000,00 542 263,00 500 892,30 92,37 

710 Działalność usługowa 10 000,00 10 000,00 17 316,95 44,72 

750 Administracja publiczna 97 441,00 165 700,00 170 834,07 103,10 

751 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli               

i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

2 415,00 108 122,00 102 176,30 94,50 

754 
Bezpieczeństwo publiczne                      

i ochrona przeciwpożarowa 
0,00 

19 122,84 24 478,66 
128,01 

756 

Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich 

poborem 

10 340 888,00 10 445 888,00 11 487 472,61 109,97 

758 Różne rozliczenia 18 998 757,00 19 714 984,00 19 725 078,37 100,05 

801 Oświata i wychowanie 1 125 336,20 1 506 408,19 1 427 794,16 94,78 

851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 383,64   

852 Pomoc społeczna 950 487,00 1 938 471,78 1 717 049,66 88,58 

854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 0,00 
104 303,00 104 051,00 99,76 
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855 Rodzina 14 798 251,00 14 513 267,00 14 399 179,39 99,21 

900 
Gospodarka komunalna 

ochrona środowiska 
1 120 000,00 1 130 000,00 1 127 516,95 99,78 

926 Kultura fizyczna i sport 0,00 98 100,00 0,00 0,00 

 
RAZEM DOCHODY 

BUDŻETU 
47 821 625,20 51 015 980,87 51 533 641,28 101,01 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

 Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga w roku 2018 zrealizowano w wysokości 

51.533.641,28 zł.  

Omówienie kształtowania się dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej: 

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo gmina otrzymała dotację z budżetu państwa 

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 

2. Dział Leśnictwo dochody dotyczyły sprzedaży drewna. 

3. Dział Transport łączność dochody dotyczyły odszkodowań za prowadzoną działalność 

górniczą związaną z eksploatacja gazu, oraz dotacje na realizację zadania: „Budowa                  

i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Krzeczowice, Kańczuga, 

Sietesz”, dotacje celowe w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych.  

4. Dział Gospodarka mieszkaniowa dochody stanowią wpływy z tytułu gospodarki gruntami 

i nieruchomościami, oraz refundację dotacji celowej w ramach programów finansowych                     

z udziałem środków europejskich w ramach zadania „Głęboka modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga”. 

5. Dział Działalność usługowa dochody zostały pozyskane min. za usługi na cmentarzu oraz 

wynajem kaplicy. 

6. Dział Administracja publiczna dochody pochodziły z dotacji na pokrycie kosztów 

utrzymania USC i OC i pozostałe zadania, refundacja dotacji celowej w ramach programów 

finansowych z udziałem środków europejskich w ramach zadania „Cyfrowe gminy – 

podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznej w gminach 

Radymno, Adamówka, Kańczuga i Orły”, refundacja dotacji celowej w ramach programów 

finansowych z udziałem środków europejskich w ramach zadania „Program rewitalizacji               

dla Miasta i Gminy Kańczuga”, oraz z tytułu udostępniania danych osobowych i różnych 

dochodów. 

7. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa dochody pochodziły z dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru 
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wyborców oraz dotacji na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.  

8. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody pochodziły                     

z tytułu: wpłat za media w budynkach OSP, sprzedaż używanych samochodów pożarniczych, 

dotacja otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 

Funduszu Sprawiedliwości na nabycie sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz 

ochotniczych straży pożarnych. 

9. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dochody to: 

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karty podatkowej, podatki i opłaty od 

osób prawnych i fizycznych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, 

podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy                      

z opłaty targowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa, oplata eksploatacyjna, 

wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za zajęcie pasa drogowego, 

wpływy z opłat za koncesje i licencje), udziały w podatkach dochodowych od osób 

fizycznych i prawnych. 

10. Dział Różne rozliczenia dochody pochodziły: z subwencji ogólnej części oświatowej, 

uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencji część 

wyrównawczej, subwencji części równoważącej. 

11. Dział Oświata i wychowanie dochody realizowane przez szkoły podstawowe, w tym: 

dotacje na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących 

podręcznikami) do bibliotek szkolnych, środki pozyskane ze Spółki Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM, dochody z konkursu „Fundusz Naturalnej Energii” – Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła II w Rączynie, środki pozyskane z Fundacji Fundusz Lokalny                   

w Leżajsku na realizację programu: „Działaj lokalnie” dla Szkoły Podstawowej w Łopuszce 

Wielkiej na realizację projektu „Dobre wychowanie niech z nami zostanie, środki pozyskane 

dla Szkoły Podstawowej w Kańczudze z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 

w ramach programu Youngster Plus poprzez przeprowadzenie dodatkowych uzupełniających 

lekcji języka angielskiego, refundacja poniesionych wydatków w ramach EFRR w ramach 

Osi Priorytetowej nr VI Spójność przestrzenna i społeczna RROWP na lata 2014 - 2020                     

na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej wraz z rozbudową budynku szkoły (budowa 

łącznika) przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w miejscowości Łopuszka Wielka”.  

Dochody realizowane przez przedszkole w tym: opłata za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego, zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym, otrzymana 
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darowizna w postaci pieniężnej BS Jarosław i Nadleśnictwo Kańczuga, dotacja celowa na 

realizację zadań własnych – wychowanie przedszkolne.  

Dochody realizowane przez gimnazjum w tym: wpływy z najmu hali sportowej, środki 

pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund na realizację 

Programu Ferie z Ekonomią w celu poszerzenia wiedzy ekonomicznej dla uczniów                   

klas II i III gimnazjum. Dochody zrealizowane przez Szkołę Muzyczną oraz wpływy                       

za wyżywienie w stołówce przy szkołach i Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze. 

W ramach pozostałej działalności gmina pozyskała dotacje: na wyposażenie szkół                            

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dotacja celowa w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Szkoła 

nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów                         

i nauczycieli Miasta i Gminy Kańczuga”, dotację celową w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Szkoła nowych 

możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów                            

i nauczycieli Miasta i Gminy Kańczuga”. 

12. Dział Pomoc społeczna dochody pochodziły: z dotacji celowej na utrzymanie 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej, dotacji na opłacenie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne, dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, dotacji 

na zasiłki stałe, dotacji celowej na wynagrodzenie opiekuna prawnego, bieżące utrzymanie 

ośrodka, dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym                      

w domu, dotacji na organizowanie i świadczenia usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych w miejscu zamieszkania, oraz dochody z tytułu opłaty za specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa                        

w zakresie dożywiania”, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich na realizację zadania „Zwiększenie dostępu do wysokiej, jakości usług 

wsparcia rodziny na terenie gminy Kańczuga”, dotacji celowej w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Rozwój usług 

opiekuńczych na terenie gminy Kańczuga”.  

13. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza dochody pochodziły z dotacji celowej                     

z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej                   

dla uczniów o charakterze socjalnym, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem                            
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na dofinansowanie zakupu podręczników o materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego 

programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” 

14. Dział Rodzina dochody pozyskane zostały z: dotacji celowej otrzymanej z budżetu 

państwa na zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiące pomoc 

państwa w wychowywaniu dzieci, zwroty nienależnie pobranych świadczeń 

wychowawczych, dotacji na bieżące wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń 

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych, zwroty 

nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, dotacji celowej na realizację rządowego 

programu „Dobry start”, dotacji celowej na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny                      

w ramach programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, 

środki z Fundusz Pracy na realizację zadania publicznego w ramach „Programu asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, opłata stała za pobyt                       

w  Miejsko - Gminnym Żłobku w Kańczudze, wpływy za wyżywienie dzieci w MG Żłobku  

w Kańczudze, dotacji celowej na zadania dofinansowane z budżetu państwa                                       

z przeznaczeniem na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018. 

15. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody uzyskane zostały:                         

z wpływów z dzierżawy przepompowni ścieków, wpływów za media w przepompowni 

ścieków, wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, wpływów 

związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dotacji 

celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa podkarpackiego w ramach 

Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2017 - 2020 na zadanie: „Renowacja plaży                      

i rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej przy zbiorniku wodnym w m. Łopuszka 

Mała. 

 

Tab. 4.  Wykonanie dochodów bieżących i dochodów majątkowych w stosunku                        

do dochodów ogółem 

Wyszczególnienie Wykonanie na dzień 31.12.2018r 
Udział dochodów w 

budżecie (%) 

dochody bieżące  50 886 881,27 98,74 

dochody majątkowe 646 760,01 1,26 

dochody ogółem 51 533 641,28 100,00 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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4. Ryc. Wykonanie dochodów bieżących i dochodów majątkowych w stosunku                         

do dochodów ogółem 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokosci 50.886.881,27 zł, co stanowi                     

98,74 % dochodów ogólem. Dochody majątkowe wykonane w wysokoci 646.760,01 zł                      

i stanowiły 1,26 % dochodów ogółem. 

 

Tab. 5. Podział dochodów bieżących. 

L.p. Wyszczególnienie 

Wydatki (plan 

na 1 stycznia 

2018r.) 

Wydatki plan 

(po zmianach) 

Wykonanie na 

dzień 

31.12.2018r. 

Udział w 

strukturze 

dochodów 

(%) 

1. dochody własne 14 523 934,80 12 701 784,00 13 638 442,10 26,80 

2. subwencje 18 988 757,00 19 616 984,00 19 616 984,00 38,55 

3. 

dotacje na zadania 

bieżące 16 149 013,20 17 686 673,87 17 631 455,17 34,65 

5. dochody bieżące razem 49 661 705,00 50 005 441,87 50 886 881,27 100,00 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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5. Ryc. Podział dochodów bieżących 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

W ramach dochodów własnych uwzględniono dochody gminy z podatków i opłat 

lokalnych, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i pozostałe 

dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 13.638.442,10 zł., co stanowi 26.80 % 

dochodów bieżących. 

Miasto i Gmina Kańczuga otrzymała subwencje oświatową, wyrównawczą, równoważącą, 

oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 19.616.984 zł., tj. 38,55 % dochodów 

bieżących.  

W ramach dotacji na zadania bieżące uwzględniono dotacje z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, jak również 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,                         

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wykonane 

zostały w wysokości 17.631.455,17 zł., co stanowi 34,65 % dochodów bieżących.  

 

Tab. 6. Podział dochodów własnych na podatki i opłaty lokalne, udziały gmin                          

w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i pozostałe dochody.   

L.p. Wyszczególnienie 

Wydatki ( plan 

na 1 stycznia 

2018r.) 

Wydatki plan 

(po zmianach) 

wykonanie na 

dzień 

31.12.2018r. 

Udział w 

dochodach 

własnych 

(%) 

1. podatki i opłaty lokalne 5 905 900,00 5 978 900,00 6 477 732,07 47,50 

2. 

udziały gmin w podatkach 

stanowiących dochód budżetu 

państwa  
5 562 988,00 5 562 988,00 6 106 077,19 44,77 

3. pozostałe dochody 3 055 046,80 6 159 896,00 1 054 632,84 7,73 

4. dochody własne 14 523 934,80 17 701 784,00 13 638 442,10 100,00 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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6. Ryc. Podział dochodów własnych na podatki i opłaty lokalne, udziały gmin                             

w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i pozostałe dochody.   

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

W ramach dochodów własnych Miasto i Gmina Kańczuga uzyskała dochody z podatków                      

i opłat lokalnych w wysokości 6.477.732,07 zł., co stanowi 47,50 % dochodów własnych 

gmin. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały                        

w wysokości 6.106.077,19 zł., tj. 44,77 % dochodów własnych gminy. Pozostałe dochody                  

w tym: z tytułu kar i odszkodowań, różnych dochodów, różnych opłat, czynszów 

dzierżawnych, odsetek, do budżetu gminy wpłynęło 1.054.632,84 zł., tj. 7,73 % dochodów 

własnych. 

 

Tab. 7. Struktura podatków i opłat lokalnych takich jak: podatek od nieruchomości, podatek 

rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek  od spadków i darowizn, 

podatek od czynności cywilna - prawnych, opłaty targowej, opata skarbowa, opłata 

eksploatacyjna, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pozostałe opłaty 

lokalne. 

L.p. Wyszczególnienie 

Dochody (plan 

na 1 stycznia 

2018 r.) 

Dochody 

plan (po 

zmianach) 

Wykonanie na 

dzień 

31.12.2018 r. 

Procent 

wykonania 

planu 

1. podatek od nieruchomości 284 000,00 2 840 000,00 3 060 956,15 107,78 

2. podatek rolny 1 260 000,00 1 260 000,00 1 227 184,24 97,40 

3. podatek leśny 51 700,00 51 700,00 52 605,59 101,75 

4. 

podatek od środków 

transportowych 126 000,00 126 000,00 134 665,93 106,88 

5. podatek od spadków i darowizn 25 000,00 25 000,00 27 847,03 111,39 

6. opłata targowa 12 000,00 12 000,00 12 692,00 105,77 

7. podatek od czynności cyw. – pra.  125 000,00 125 000,00 440 813,52 352,65 
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8. opłata skarbowa 35 000,00 35 000,00 35 087,00 100,25 

9. opłata eksploatacyjna 100 000,00 205 000,00 204 149,74 99,59 

10. 

opłata za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 175 000,00 175 000,00 163 486,47 93,42 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

7. Ryc. Struktura podatków i opłat lokalnych takich jak: podatek od nieruchomości, podatek 

rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków                              

i darowizn, podatek od czynności cywilno - prawnych, opłaty targowej, opata skarbowa, 

opłata eksploatacyjna, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pozostałe 

opłaty lokalne. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

W strukturze dochodów Miasto i Gmina Kańczuga największy udział posiada                       

w dochodach z podatku od nieruchomości, który został wykonany w wysokości 3.060.956,15 

zł., podatek rolny - 1.227.184,24 zł., podatek od czynności cywilno – prawnych - 440.813,52 

zł., opłata eksploatacyjna – 440.813,52 zł, opłata eksploatacyjna – 204.149,74 zł, opłat za 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 163.486,47 zł., podatek od środków 

transportowych – 134.665,93 zł., podatek leśny – 52.605,59 zł., opata skarbowa – 35.087,00 

zł., podatek od spadków i darowizn – 27.847,03 zł., opłata targowa – 12.692,00 zł. 

 

Wydatki budżetu wyniosły 49.68.218,90 zł, co stanowi 92,59 % w stosunku do planu. 

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokosci 45.976.290,84 zł, co stanowi 92,54 % 

wydatków ogólem. Wydatki majątkowe wykonane w wysokoci 3.704.928,06 zł, tj. 7,46 % 

wydatków ogółem. 
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Tab. 8. Wykonanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych w stosunku  do wydatków 

ogółem 

Wyszczególnienie 
Wykonanie na dzień 

31.12.2018r. 

Udział wykonania 

planu (%) 

wydatki bieżące 45 976 290,84 92,54 

wydatki majątkowe 3 704 928,06 7,46 

wydatki ogółem 49 681 218,90 100,00 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

8. Ryc. Wykonanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych w stosunku                          

do wydatków ogółem 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Tab. 9.  Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na dzień 31.12.2018 r.                    

w działach klasyfikacji budżetowej 

Dział Nazwa działu 

Wydatki                  

( plan na 1.01 

2018 r) 

Wydatki plan 

(po zmianach) 

Wydatki 

wykonane 

Procent 

wykonania 

planu 

010 Rolnictwo i łowiectwo 27 050,00 323 735,06 320 774,01 99,09 

020 Leśnictwo 9 800,00 9 800,00 5 372,15 54,82 

400 

Wytwarzanie                                     

i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 172 200,00 97 200,00 65 987,36 

67,89 

600 Transport o łączność                                                  1 478 000,00 2 649 616,00 2 480 359,58 93,61 

630 Turystyka 50 500,00 500,00 0,00 0,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 908 333,00 1 020 394,00 704 053,62 69,00 

710 Działalność usługowa 365 500,00 592 500,00 422 085,16 71,24 

750 Administracja publiczna 4 076 164,00 4 130 451,35 3 670 369,83 88,86 

751 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej kontroli            

i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 2 415,00 108 122,00 102 176,30 94,50 

754 
Bezpieczeństwo publiczne                

i ochrona przeciwpożarowa      374 700,00 481 522,84 369 550,91 76,75 
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757 Obsługa długu publicznego                                       180 000,00 180 000,00 104 055,53 57,81 

758 Różne rozliczenia  280 000,00 160 850,00 0,00 0,00 

801 
OŚWIATA I 

WYCHOWANIE 17 938 997,20 19 057 613,37 18 359 567,46 96,34 

851 Ochrona zdrowia       181 000,00 273 400,00 154 361,58 56,46 

852 Pomoc społeczna      2 292 301,00 3 451 955,78 2 841 744,55 82,32 

854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 55 000,00 172 453,00 168 451,00 97,68 

855 Rodzina 15 119 965,00 14 804 981,00 14 628 396,40 98,81 

900 
Gospodarka komunalna                    

i ochrona środowiska            4 379 200,00 4 336 500,00 3 702 654,76 85,38 

921 
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 1 066 000,00 1 202 000,00 1 200 000,00 99,83 

926 Kultura fizyczna i sport 364 500,00 601 600,00 381 258,70 63,37 

  OGÓŁEM WYDATKI  49 321 625,20 53 655 194,40 49 681 218,90 92,59 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Omówienie kształtowania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej: 

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo środki wydatkowano na: wpłaty gminy na rzecz 

Podkarpackiej Izby Rolniczej, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym, koszty 

postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. 

2. W dziale Leśnictwo środki wydatkowano na: zakup karmy dla zwierzyny leśnej, podatek 

leśny oraz wydatki bieżące. 

3. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię eklektyczną, gaz i wodę środki 

przeznaczono na dopłaty w spółkach prawa handlowego, dopłatę do ceny wody                       

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kańczudze, odtworzenie dokumentacji 

hydrologicznej oraz opracowanie operatu wodnoprawnego, opłata za pozostawienie                  

w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń wodociągowych oraz remonty. 

4. W dziale Transport i łączność wydatki przeznaczono na: 

1) drogi publiczne wojewódzkie w tym na pomoc finansową dla Województwa 

Podkarpackiego na "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin                       

- Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Kańczuga", pomoc finansową dla 

Województwa Podkarpackiego na "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin                    

- Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Siedleczka”, 

2) drogi publiczne powiatowe w tym na pomoc finansową dla Powiatu Przeworskiego na 

budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga 

(Sietesz, Pantalowice, Krzeczowice, Siedleczka, Rączyna, Łopuszka Wielka) oraz 

poszerzenie jezdni/ pobocza drogi powiatowej w m. Żuklin, 
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3) drogi publiczne gminne w tym na zimowe utrzymanie dróg, zakup kruszywa, 

pospółki, klińca, krawężników, znaków drogowych oraz rur przepustowych, remonty 

cząstkowe na drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg i ulic, koszenie i prace 

porządkowe oraz wydatki majątkowe na: modernizację drogi gminnej w Bóbrce 

Kańczuckiej, modernizację drogi gminnej w Chodakówce, modernizację drogi 

gminnej w Krzeczowicach, modernizację drogi gminnej w Lipniku, modernizację 

drogi gminnej w Medyni Kańczuckiej, modernizację drogi gminnej w Niżatycach, 

modernizację drogi gminnej w Woli Rzeplińskiej, modernizację dróg gminnych                     

w Łopuszce Małej, modernizacje dróg gminnych w Łopuszce Wielkiej, modernizację 

dróg gminnych w Pantalowicach, modernizację dróg gminnych w Rączynie, 

modernizację dróg gminnych w Siedleczce, modernizację dróg gminnych w Sieteszy, 

modernizację dróg gminnych w Żuklinie, modernizację ulic i chodników miejskich                

w Kańczudze (ul. Kwiatowa, ul. Zielona, plac k. Przychodni Zdrowia,                                      

ul. Grunwaldzka), 

4) drogi publiczne wewnętrzne, w tym na budowę i modernizację dróg dojazdowych                              

         do gruntów rolnych w obrębach Krzeczowice, Kańczuga, Sietesz, 

5) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wykonano remonty dróg: remont 

drogi gminnej Nr G 110749R w km 0+510-1+000 dz. Nr ewid. 319                                     

w miejscowości Łopuszka Wielka - 159 553,14 zł., remont drogi w miejscowości 

Krzeczowice dz. nr ewid. 797/2 w km  0+000 – 0+345 - 93067,02 zł, remont drogi                     

w miejscowości Łopuszka Mała dz. nr ewid. 147 w km  0+000 – 0+200 – 79207,69 zł, 

remont drogi gminnej w miejscowości Krzeczowice dz. nr ewid. 812 w km 0+000 – 

0+700” – 69500,35 zł, remont drogi gminnej w miejscowości Medynia Kańczucka dz. 

nr ewid. 299 w km 0+000 – 0+300” – 56 402,56 zł, oraz dokonano zakupu 

       wiaty przystankowej w miejscowości Siedleczka, zakupiono materiały do naprawy 

       przystanku w Rączynie, wyremontowano przystanek w Siedleczce  i Sieteszy. 

6) W dziale Gospodarka mieszkaniowa zakupiono materiały i wyposażenie                                

w budynkach komunalnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga, opłacono pobór 

energii, gazu i wody w budynkach komunalnych, wykonano prace remontowe 

budynków komunalnych i mienia komunalnego, opłacono usługi telekomunikacyjne                           

w budynkach komunalnych, uregulowano podatek od nieruchomości za budynki 

komunalne i budowle, wykonano kontrolę szczelności instalacji gazowych                             

w budynkach komunalnych. W ramach wydatków majątkowych wykonano 

modernizacja budynku komunalnego w Łopuszce Wielkiej, zakupiono działkę                        



                                                                                                                                             25 

MIASTO I GMINA KAŃCZUGA            www.kanczuga.pl 

Nr 695/2 w Siedleczce. 

7) W dziale Działalność usługowa opłacono diety dla komisji urbanistycznej, umowy 

zlecenia na opracowanie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, sporządzono projekty decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą 

zagospodarowania terenu i projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, opracowano dokumentację projektową wraz z budową infrastruktury 

technicznej na terenie MPZP w Kańczudze (inwentaryzacja powykonawcza), oraz 

zakupiono artykuły związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Siedleczce, 

Pantalowicach, Rączynie i Łopuszce Wielkiej. W ramach wydatków majątkowych 

wykonano zadania: budowa kaplicy cmentarnej w Pantalowicach II etap, projekt                         

i budowa kaplicy cmentarnej w Łopuszce Wielkiej, zakup chłodni do kaplicy 

Siedleczce i Pantalowicach. 

8) W dziale Administracja publiczna opłacono wynagrodzenia i pochodne 

pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga, diety Radnych Rady Miejskiej, 

zakupiono materiały i wyposażenie, oraz przeznaczono środki na promocję miasta, 

opłacono diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych, opłacono 

składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Ziemi Przeworskiej, na Lokalną Grupę 

Działania, na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, jak również 

przeznaczono środki na Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze. 

9) W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie                                 

i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wybory do rad gmin, rad powiatów                      

i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

10) W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki 

przeznaczono na Komendę Wojewódzką Policji, Ochotnicze Straże Pożarne ( w tym 

wydatki inwestycyjne: zakup samochodu FORD TRANSID dla OSP Sietesz wraz                  

z zakupem belki sygnalizacyjnej, głośnikami i lampami i hakiem holowniczym, zakup 

drzwi garażowych do budynku OSP w Pantalowicach). 

11) W dziale Obsługa długu publicznego opłacono odsetki od kredytów i pożyczek. 

12) W dziale Różne rozliczenia pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna i rezerwa                         

na zarządzania kryzysowe. 

13) W dziale Oświata i wychowanie wydatki przeznaczono na utrzymanie szkół 

podstawowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga, koszty utrzymania przedszkoli 

(wydatki majątkowe: Modernizacja budynku przedszkola w Sieteszy), koszty 
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utrzymania gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, koszty utrzymania szkól 

artystycznych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, koszty utrzymania stołówek 

szkolnych i przedszkolnych, zakup środków dydaktycznych i książek, oraz realizacja 

zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci                           

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach 

podstawowych, gimnazjach i innych formach wychowania przedszkolnego.                        

Jak również opłacono zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 

emerytów i rencistów i realizowano projekt „Szkoła nowych możliwości – rozwój 

kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli Miasta                    

i Gminy Kańczuga”, 

14) W dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki z przeznaczeniem na realizację 

zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani. 

15) W dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki na: pobyt osób w domu pomocy 

społecznej, utrzymanie Środowiskowego Dom Samopomocy w Łopuszce Wielkiej, 

ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, dodatki 

mieszkaniowe, zasiłki stałe, utrzymanie MGOPS w Kańczudze, usługi opiekuńcze                       

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, oraz realizację 

projektów: „My też potrafimy – sztuka naszymi oczami” w ramach programu Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób                           

z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2018r.” Projekt realizowany przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łopuszce Wielkiej, „Zwiększenie dostępu do 

wysokiej, jakości usług wsparcia rodziny na terenie gminy Kańczuga” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W ramach 

wydatków majątkowych opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy 

budynku w Lipniku na dzienny Dom Seniora + w miejscowości Lipnik. 

16) W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza środki przeznaczono na pomoc 

materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym. 

17) W dziale Rodzina środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu:  świadczeń 

wychowawczych stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – „Program 500 

+”, świadczeń rodzinnych,  świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  Karty Dużej 

Rodziny,  wspierania rodziny, tworzenia i funkcjonowania żłobków, działalności 

placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych. 

18) W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki przeznaczono na: 
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- Gospodarkę ściekowa i ochronę wód, w tym wydatki majątkowe: Budowa 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie MiG Kańczuga w m. Rączyna                  

- I etap i m. Sietesz - II etap, Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami                     

dla m. Siedleczka - etap II, gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie                 

miast i wsi,  utrzymanie zieleni w miastach i gminach, oświetlenie ulic, placów i dróg, 

w tym wydatki majątkowe:  budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy 

Kańczuga, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie                           

ze środowiska oraz pozostałe zadania związane z utrzymaniem infrastruktury                           

na terenie gminy. 

19) W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki przeznaczono                      

na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze, 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze oraz dotacje na prace 

konserwatorskie i restauratorskie przy XX wiecznym neogotyckim prospekcie 

organowym w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny                     

w Pantalowicach, dotacja na konserwację i restaurację kaplicy Św. Anny, Ołtarza:                 

Św. Antoniego, Św. Barbary, Św. Anny, Ambony oraz pozostałych zabytkowych 

elementów wyposażenia w zabytkowym kościele parafialnym pw. Św. Michała 

Archanioła w Kańczudze, dotacje na remont elewacji zabytkowej kamienicy                        

Rynek 21 (D. 23) w Kańczudze- etap IV. 

20) W dziale Kultura fizyczna i sport wydatki przeznaczono na remonty i modernizacje 

obiektów sportowych oraz dotacje dla LKS z terenu miasta i gminy na realizację 

zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. 

 

9. Ryc. Kształtowanie się wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budzetowej. 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Miasto i Gmina Kańczuga największe wydatki w 2018 r. poniosła na oświatę                            

- w wysokości 18.359.567,46 z.ł, następną pozycję zajmują wydatki w dziale rodzina                             

- w wysokości 14.628.396,40 zł., kolejne to wydatki w dziale gospodarka komunalna                                

i ochrona środowiska – 3.702.654,76 zł., następnie administracja publiczna – 3.670.369,83 zł., 

pomoc społeczna – 2.841.744,55 zł., transport i łączność -  2.480.359,58 zł. 

Wydatki w dziale oświata przeznaczone są na: szkoły podstawowe,  przedszkola, inne formy 

wychowania przedszkolnego, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, szkoły artystyczne,  

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,  stołówki szkolne, realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,  

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy                      

dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,  realizacja zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży                   

w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, 

liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach                           

I stopnia oraz szkołach artystycznych, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, pozostała 

działalność 

 

Tab. 10.  Wykonane wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach działu 801 Oświata i 

wychowanie  

L.p. 

Rozdział 

klasyfikacji 

budżetowej 

Wyszczególnienie 
Wydatki plan 

(po zmianach) 

wykonanie na 

dzień 

31.12.2018r. 

Procent 

wykonania 

planu 

1. 80101 Szkoły podstawowe 9 347 261,35 9 145 675,27 97,84 

2. 80104 Przedszkola  3 077 849,48 2 915 695,63 94,73 

3. 80106 

Inne formy wychowania 

przedszkolnego 13 600,00 10 770,00 79,19 

4. 80110 Gimnazja 3 069 973,65 2 987 079,85 97,30 

5. 80113 

Dowożenie uczniów do 

szkół 186 400,00 161 869,37 86,84 

6. 80132 Szkoły artystyczne 1 643 948,00 1 608 551,21 97,85 

7. 80146 

Dokształcanie i 

doskonalenie nauczycieli 89 350,00 38 937,13 43,58 

8. 80148 Stołówki szkolne 987 480,52 895 428,89 90,68 
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9. 80149 

Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych 

i innych formach 

wychowania 

przedszkolnego 26 226,00 26 150,86 99,71 

10. 80150 

Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla 

dzieci w szkołach 

podstawowych, 

gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, 

liceach profilowanych i 

szkołach zawodowych oraz 

szkołach artystycznych 176 104,00 160 165,16 90,95 

11. 80152 

Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla 

dzieci młodzieży w 

gimnazjach i klasach 

dotychczasowego 

gimnazjum prowadzonych 

w innych typach szkół, 

liceach 

ogólnokształcących, 

technikach, branżowych 

szkołach I stopnia i klasach 

dotychczasowej 

zasadniczej szkoły 

zawodowej prowadzonych 

w branżowych szkołach I 

stopnia oraz szkołach 

artystycznych 52 181,00 42 543,33 81,53 

12. 80153 

Zapewnienie uczniom 

prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych 

lub materiałów 

ćwiczeniowych 111 018,89 110 029,76 99,11 

13. 80195 Pozostała działalność 276 220,78 256 670,41 92,92 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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10. Ryc. Wykonane wydatki budżetowe w poszczególnych rozdziałach działu                         

801 Oświata i wychowanie  

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Najwyższą pozycję zajmują wydatki na utrzymanie szkół podstawowych ( rozdział 

80101) w wysokości 9.145.675,27 zł., następnie na utrzymanie gimnazjum ( rozdział 80110) 

w wysokości  2.987.079,85 zł. i na utrzymanie przedszkoli (rozdział 80104) w wysokości 

2.915.695,63 zł. 

Miasto i Gmina Kańczug w roku 2018 otrzymała subwencję oświatową w wysokości 

12.429.312 zł na finansowanie zadań oświatowych w tym: koszty utrzymania szkół 

podstawowych, gimnazjum jak również koszty zadań oświatowych dla uczniów 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży                       

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego, w szkołach podstawowych, gimnazjach. 

 

11. Ryc. Subwencja oświatowa, a wydatki w dziale Oświata i wychowanie 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Miasto i Gmina Kańczuga do zadań z zakresu oświaty przeznacza 5.930.254,87 zł 

dodatkowych środków z budżetu miasta. 

 

Tab. 11.  Struktura wykonanych wydatków majątkowych w poszczególnych działach 

klasyfikacji budżetowej w 2018 roku. 

L.p. 

Dział 

klasyfikacji 

budżetowej 

Wyszczególnienie 

Wydatki 

plan (po 

zmianach) 

Wykonanie na 

dzień 

31.12.2018r. 

Procent 

wykonania 

planu 

1. 600 Transport i łączność 1 479 400,00 1 396 103,73 94,37 

2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 525 500,00 355 581,71 67,67 

3. 754 

Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 74 000,00 73 013,30 98,67 

4. 801 Oświata i wychowanie 167 000,00 160 707,10 96,23 

5. 852 Pomoc społeczna 392 000,00 28 400,00 7,24 

6. 900 

Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 2 127 100,00 1 674 213,93 78,71 

7. 926 Kultura fizyczna i sport 223 100,00 16 908,20 7,58 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

12. Ryc. Struktura wykonanych wydatków majątkowych w poszczególnych działach 

klasyfikacji budżetowej w 2018 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

W 2018 roku największe wydatki majatkowe wykonane zostały w dziale 900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 1.674.213,93 zł, następnie                      

w dziale 600 Transport i łączność w wysokości 1.396.103,73 zł. 
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Wskaźnik płynności finansowej pokazuje stopień pokrycia dochodami ogółem i przychodami 

sumy wydatków ogółem, rozchodów i zobowiązań wymagalnych. 

WPF = ( 51.533.641,28 + 3.031.332,14) / (49.681.218,90) 

WPF=1.098 

Wskaźnik płynności finansowej jest większy od 1, gmina nie ma problemów z płynnością 

finansową. 

Wskaźnik zadłużenia ogólnego (zadłużenie /dochody ogółem) wynosi 9,28 %. 

Wskaźnik spłaty zadłużenia w ciągu roku budżetowego (raty kredytu + odsetki / dochody 

ogółem) wynosi 0,016. 

Analiza samodzielności finansowej gminy (WSF) informuje o możliwościach generowania 

dochodów własnych, na które gmina ma wpływ – im niższy wskaźnik tym większe 

uzależnienie od sytuacji budżetu państwa, sytuacji na rynku.   

WSF ( Dochody własne – Udziały w PIT i CIT) / Dochody ogółem 

WSF dla Miasta i Gminy Kańczuga wynosi 14,61 %. 

WSF1 wskaźnik samodzielności finansowej I stopnia informuje o dochodach możliwych                 

do wydatkowania, wobec których nie obowiązują żadne algorytmy (np. oświata). Wskaźnik 

powinien oscylować od 40 – 50 %. 

WSF 1 ( dochody własne/dochody ogółem), który dla Miasta i Gminy Kańczuga wynosi 

26,46 %.  

Wieloletnia prognoza finansowa w Mieście i Gminie Kańczuga 

 

Tab. 12. Kształtowanie się spłat rat kredytów i pożyczek oraz spłaty zadłużenia w Mieście i 

Gminie Kańczuga, stan na dzień 31 grudnia 2018 r. 

L.p. Wyszczególnienie 

Spłaty rat kapitałowych 

kredytów i pożyczek w 

poszczególnych latach 

Kwota długu na koniec każdego 

roku 

1. 2018 748 000,00 5 034 118,59 

2. 2019 994 000,00 4 040 118,59 

3. 2020 986 000,00 3 054 118,59 

4. 2021 883 000,00 2 171 118,59 

5. 2022 717 499,98 1 453 618,61 

6. 2023 637 500,00 816 118,61 

7. 2024 470 118,61 346 000,00 

8. 2025 346 000,00 0,00 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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10. Ryc. Kształtowanie się spłat rat kredytów i pożyczek oraz spłaty zadłużenia w 

Mieście i Gminie Kańczuga 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie Miasta i Gminy Kańczuga wynosi 

5.034.118,59 zł. W roku 2019 planowana spłata zadłużenia w wysokości 994.000 zł.                         

W kolejnych latach planowana jest spłata rat kredytów i pożyczek. Ostatnia rata spłat rat 

kredytów planowana jest w roku 2025 w wysokosci0 346.00.000 zł.  

 

3.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych   

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Budowa hali sportowej wraz z rozbudową budynku szkoły 

(budową łącznika) przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w miejscowości Łopuszka 

Wielka” 

Zakres: Pierwsze działania dotyczące budowy nowego obiektu sportowego na terenie Miasta 

i Gminy Kańczuga rozpoczęły się w 2014 r. i było to przygotowanie pełnej dokumentacji 

projektowo – wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę hali 

sportowej wraz z rozbudową budynku szkoły (budową łącznika) oraz instalacjami – Decyzja 

nr 369/2014 z dnia 29.09.2014 r. Roboty budowlane przy budowie budynku hali sportowej                 

w m. Łopuszka Wielka rozpoczęły się w 2016 r. Inwestycja została zrealizowana w ciągu                 

15 miesięcy i uroczyście oddana do użytkowania 19 stycznia 2018 r.  

Budynek hali zlokalizowany został na działce nr ewid. 683 w m. Łopuszka Wielka.                              

Jest to budynek o wymiarach 28,58 m x 31,64 m z 2 - kondygnacyjnym zapleczem, połączony                                  



                                                                                                                                             34 

MIASTO I GMINA KAŃCZUGA            www.kanczuga.pl 

z istniejącym budynkiem szkoły na wysokości 1 pietra łącznikiem o wymiarach 19,19 m                      

x 3,93 m wspartym na słupach żelbetowych. 

Parametry budynku: 

 powierzchnia zabudowy: 875,00 m², 

 powierzchnia użytkowa: 984,00 m², 

 kubatura 6 830,10 m³, 

 wysokość 9,49 m. 

W budynku na parterze wydzielono: 

 salę sportową o pow. 537,58 m², służącą do gier zespołowych takich jak: siatkówka, 

koszykówka, tenis, zapasy, gimnastyka sportowa, akrobatyka sportowa, badminton, 

 szatnię damską i męską wraz z natryskami i toaletami, 

 WC dla niepełnosprawnych, 

 pokój trenera, 

 magazyn sprzętu sportowego, 

 pomieszczenie porządkowe, 

Na piętrze zlokalizowano: 

 salę fitness wraz z zapleczem, 

 toaletę męską i damską, 

 pomieszczenie porządkowe. 

 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 

 instalacja ciepłej i zimnej wody, 

 instalacja sanitarna, 

 instalacja centralnego ogrzewania, 

 instalacja elektryczna, 

 instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem 

ciepła. 

Obiekt ten jest drugą nowoczesną halą sportową wybudowana przez samorząd na terenie 

Miasta i Gminy Kańczuga. Powstała w ramach projektu infrastruktura jest bezpośrednio 

związana z celami edukacyjnymi, tj., będzie służyła głównie do prowadzenia zajęć 

wychowania fizycznego w ramach programu szkolnego. 

Założony cel główny projektu to: 

 poprawa, jakości kształcenia na terenie Miasta i Gminy Kańczuga poprzez budowę hali 

sportowej w Łopuszce Wielkiej, 
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 zapewnienie uczniom w Łopuszce Wielkiej dostępu do infrastruktury sportowej 

dostosowanej do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, 

 poprawę poziomu edukacji sportowej oraz pełne wykorzystanie potencjału uczniów 

w Łopuszce Wielkiej, 

 rozwój sportowy uczniów, poprzez zapewnienie infrastruktury do prowadzenia zajęć 

wychowania fizycznego, a także zajęć pozalekcyjnych. 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2018 r. 

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.4 

Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.  

Koszty całkowite: 2 457 338,78 zł w tym dofinasowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego 914 136,00 zł 

Termin realizacji zadania: od 10.04.2014 r. do 17.01.2018 r. 

  

 

 

Fot. 1. Hala Sportowa w Łopuszce Wielkiej 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  
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Tytuł przedsięwzięcia: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości 

Siedleczka – etap II" 

 

Zakres: Umowa dotycząca opracowania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji 

sanitarnej w m. Siedleczka podpisana została w 2013 r., pozwolenie na budowę uzyskano 

Decyzją Starosty Przeworskiego nr 66/2016 z dnia 04.03.2016 r., natomiast roboty budowlane 

przy realizacji powyższego zadania rozpoczęto w dniu 03.07.2017 r. Zadanie obejmowało 

budowę kanalizacji dla miejscowości Siedleczka – etap II wraz z włączeniem projektowanej 

kanalizacji do kanalizacji istniejącej na działce nr 691/2 w m. Siedleczka. Miejscem realizacji 

projektu jest Aglomeracja Kańczuga. 

Na mocy Uchwały Nr XXXIX/777/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia                      

28 października 2013 r. została wyznaczona na terenie Gminy Kańczuga, aglomeracja 

Kańczuga o równoważnej liczbie mieszkańców 7.320, zlokalizowana na terenie 

miejscowości: Kańczuga, Niżatyce, Żuklin, Łopuszka Mała, Łopuszka Wielka i Siedleczka  

z oczyszczalnią ścieków w Kańczudze. W ramach realizacji niniejszego projektu zostało 

wybudowanych 2,7 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kańczuga oraz 

0,857 km poza Aglomeracją. 

Budowa ww. obiektów ma za zadanie zapewnić możliwość odprowadzenia ścieków 

sanitarnych z budynków mieszkalnych w systemie grawitacyjno – tłocznym oraz                              

ich odprowadzenie do oczyszczalni ścieków sanitarnych w Kańczudze. W ramach zadania                

na terenie miejscowości Siedleczka wybudowano jedną sieciową przepompownię ścieków. 

Tab. 13. Zestawienie wykonanych inwestycji 

Poz. Nazwa Charakterystyka 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Sieć kanalizacji 

sanitarnej wraz 

z przyłączami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepompownia 

ścieków 

Zestawienie wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej: 

 Rurociąg ø 200 – 2 407 m 

 Rurociąg ø 160 – 1 128 m 

 Rurociąg ø 90PE tłoczny – 22 m 

 Studnia betonowa rozprężna – 1 sztuka 

 Studnie rewizyjne betonowe – 26 sztuk 

 Studnie rewizyjne sanitarne PVC-U – 107 sztuk 

 Przyłącza: 

 Rurociąg 160 - 392 m 

 Studnie rewizyjne sanitarne PVC-U – 21 sztuk 

 

Kompletna przepompownia w skład, której wchodzi: 

Zbiornik monolityczny o średnicy ø1500mm firmy Metalchem-

Warszawa, Typ: PMS 2x08-80V14H-15x46 PEHD, wyposażony 

w właz wykonany ze stali kwasoodpornej z izolacja termiczna 

oraz kominkiem wentylacyjnym z biofiltrem, dno typu „Self 
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Clean”, drabinkę ze stali kwasoodpornej, podest dla obsługi 

pompowni, płytę tłumiącą, deflektor na wlocie kanału, sondę 

hydrostatyczną 

Elementy hydrauliczne – pompa 

Pompa do ścieków komunalnych i przemysłowych z wirnikiem 

otwartym śrubowo – odśrodkowym firmy Metalchem-Warszawa, 

Typ pompy: MSV-80-14H 

Układ sterowania - Rozdzielnica zasilająco-sterująca, Typ: AR-

16, 0-2-S 

Zagospodarowanie przepompowni – Ogrodzenie terenu 

przepompowni z siatki na słupkach stalowych w rozstawie 2,4 m, 

obsadzonych w cokole, wysokość siatki 1,5 m, słupki z rur                       

o średnicy 76/3,5 mm – 17,0 m, brama wjazdowa szer.3,0 m                       

– 1 szt., utwardzenie terenu kostką brukową gr. 8c m na podsypce 

cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa – 24 m². 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  

 

Założony cel główny zadania inwestycyjnego to: wzrost liczby osób (87 RLM) 

korzystających z sieci kanalizacyjnej oraz systemu oczyszczania ścieków zgodnego  

z wymogami akcesyjnymi, w tym dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 

na terenie aglomeracji Kańczuga do 2018 r. 

Cel ten został osiągnięty poprzez: 

 poprawę warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców gminy Kańczuga, poprzez 

skierowanie do oczyszczania ścieków, które są zgodne z normami polskiego prawa 

i standardami dyrektywy UE nr 91/271/EWG; 

 poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie gminy (zmniejszenie zanieczyszczenia 

środowiska niekontrolowanym i nielegalnym zrzutem ścieków); 

 ochronę wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami (likwidacja 

zbiorników bezodpływowych oraz nielegalnych bezpośrednich zrzutów ścieków                        

do odbiornika). 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2018 r. 

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata    

2014 - 2020, Oś IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 

4.3. Gospodarka wodno-ściekowa; Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa, typ projektu                      

– 2. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury 

kanalizacji ściekowej - projekty w obrębie aglomeracji z przedziału 2 - 10 tys. RLM. 

Koszty całkowite: 1 488 320,97 zł., w tym dofinasowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego 720 253,12 zł 

Termin realizacji zadania: od 09.09.2013 r. do 14.02.2018 r. 
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Fot. 2. Przepompownia w Siedleczce 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  

Tytuł przedsięwzięcia: „Budowa kaplicy cmentarnej w miejscowości Pantalowice” 

Zakres: Pierwsze starania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej budynku 

kaplicy cmentarnej w m. Pantalowice rozpoczęto w 2015 r. Pozwolenie na budowę uzyskano 

Decyzją nr 97.2017 z dnia 17.03.2017 r.. Natomiast roboty budowlane przy budowie kaplicy 

cmentarnej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 393, 394/1 położonych w Pantalowice 

rozpoczęto 19.06.2017 r. zakończono oddaniem do użytkowania w dniu 21.09.2018 r. 

Budynek kaplicy cmentarnej zlokalizowany na działkach nr ewid. 393; 394/1                                   

w m. Pantalowice. 

Budynek kaplicy cmentarnej jest obiektem wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, 

wykonany w technologii tradycyjnej.  

Parametry techniczne budynku: 

 szerokość – 7,00 m, 

 długość – 12,52 m, 

 wysokość – 6,04 m, 

 wysokość do sygnaturki – 9,17 m, 

 powierzchnia zabudowy – 85,4 4m², 

 powierzchnia użytkowa – 67,36 m², 

 kubatura – 420,90 m³. 

Zestawienie pomieszczeń w budynku kaplicy: 

 sala pożegnań – 45,17 m², 

 pom. chłodni – 8,29 m², 

 przedsionek – 3,90 m² 

 zakrystia – 4,27 m² 
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 WC – 4,13 m²  

 pomieszczenie na środki czystości – 1,60 m² 

W ramach prac wykonano także przyłącz wodociągowy oraz kanalizacji sanitarnej.  

Kaplica została wyposażona w urządzenie chłodnicze do przechowywania zwłok w trumnie 

(katafalk).  

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2018 r. 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 303 367,91 zł 

Termin realizacji zadania: od 23.10.2015 r. do 21.09.2018 r. 

 

  

Fot. 3. Kaplica cmentarna w Pantalowicach  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Budowa kaplicy cmentarnej w miejscowości Łopuszka Wielka” 

Zakres: Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej budowy kaplicy 

cmentarnej w m. Łopuszka Wielka, na które uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę 

Decyzja nr 287.2018 r. z dnia 10.07.2018 r. Prace przy robotach budowlanych kaplicy 

cmentarnej zlokalizowanej na działce nr ewid. 508 położonej w m. Łopuszka Wielka 

rozpoczęto w dniu 28.08.2018 r. Do końca roku 2018 zakończono I etap budowy kaplicy 

cmentarnej - stan surowy zamknięty.  

Źródło finansowania: Środki własne 

Środki wydatkowane w 2018 r.: 126 701,96 zł 

Termin realizacji zadania: Zadanie w trakcie realizacji  
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Tytuł przedsięwzięcia: „Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant rozszerzony                      

– 2 obiekty w m. Pantalowice i Krzeczowice ” 

Zakres: Projekt obejmuje budowę dwóch obiektów Otwartych Stref Aktywności w wariancie 

rozszerzonym na działce nr ewid. 380 w m. Pantalowice oraz na działce nr ewid. 540                              

w m. Krzeczowice. Wariant rozszerzony zawiera budowę: 

 siłowni plenerowej (tj. Biegacz, Orbitrek, Wioślarz, Motyl A/ Wyciąg górny, 

Wahadło/Twister, Prasa nożna/ Stepper), 

 strefy relaksu (Stół do gier z siedziskami) wraz z zagospodarowaniem zieleni, 

 placu zabaw o charakterze sprawnościowym z ogrodzeniem. 

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę 

na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji w/w zadania, umowa została 

zawarta w dniu 12 września 2018 r na kwotę 188 861,73 zł. 

Źródło finansowania: Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki                        

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach „Programu rozwoju 

małej infrastruktury sprtowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowej – Otwarte 

Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018” 

Środki wydatkowane w 2018 r.: 0,00 zł 

Termin realizacji zadania: Zadanie zostało zakończone w roku 2019.  

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Modernizacja budynku komunalnego w m. Łopuszka Wielka” 

Zakres: W ramach prac modernizacyjnych budynku komunalnego w m. Łopuszka Wielka 

(Budynek szatni KKS Łopuszka Wielka): zamontowano 13,26 mb śniegołapów, 

zamontowano 4 szt. parapetów zewnętrznych z blachy płaskiej, zamontowano 26 m² 

podprzybitki dachowej, wykonano szpalety wokół okien i drzwi, wykonano nową elewację 

ściany frontowej(styropian – gr. 5 cm, siatka i 2 x klej, gruntowanie farbą podkładową) – 170 

m².  

Źródło finansowania: Środki własne 

Środki wydatkowane w 2018 r.: 15 150,91 zł 

Termin realizacji zadania: od 20.11.2018 r. do 19.12.2018 r. 
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Fot. 4. Budynek komunalny w Łopuszce Wielkiej  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Modernizacja budynku przedszkola w Sieteszy” 

Zakres: W ramach prac modernizacyjnych budynku przedszkola w m. Sietesz wykonano: 

Iniekcję krystaliczną (osuszenie budynku), ocieplenie ścian budynku wraz z wykonaniem 

elewacji – tynk akrylowy, zamontowano parapety zewnętrzne i wewnętrzne, wymieniono                 

2 szt. stolarki okiennej i 1 drzwi zewnętrzne, wykonano izolację przeciwwilgociową                           

i przeciwwodną z foli polietylenowej - paroizolacja stropu oraz izolację poziomą i pionową 

stropu - cieplną i przeciwdźwiękową z wełny mineralnej gr. 15 cm  

Źródło finansowania: Środki własne 

Środki wydatkowane w 2018 r.: 160 155,00 zł 

Termin realizacji zadania: od 13.09.2018 r. do 28.12.2018 r. 

 

 

Fot. 5. Budynek przedszkola w Sieteszy  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  
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Tytuł przedsięwzięcia: „Rozbudowa placu zabaw w m. Kańczuga” 

Zakres: W ramach rozbudowy placu zabaw w m. Kańczuga zakupiono i zamontowano                       

5 nowych urządzeń zabawowych: 

 huśtawka potrójna metalowa – 1 szt., 

 karuzela tarczowa z siedzeniami – 1 szt., 

 bujak Motorek – 1szt., 

 gra papier, kamień, nożyce – 1 szt., 

 2 sztuki ławek na metalowym stelażu z oparciem. 

Źródło finansowania: Środki własne 

Środki wydatkowane w 2018 r.: 16 908,20 zł 

Termin realizacji zadania: od 16.08.2018 r. do 15.10.2018 r. 

 

 

Fot. 6. Plac zabaw w Kańczudze  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Zakup chłodni do przechowywania zwłok do kaplicy                            

w  m. Siedleczka” 

Zakres: Zakupiono chłodnię AKCS2n przeszkloną na dwie trumny. Chłodnia wykonana 

ze stali nierdzewnej wewnątrz, rama nośna stalowa, z zewnątrz drewno lakierowane 

świerkowe. Ścianki wypełnione materiałem izolacyjnym. Wewnątrz znajduje się wózek 

służący do załadunku trumny do środka.  

Źródło finansowania: Środki własne 

Środki wydatkowane w 2018r.: 17 281,50 zł 

Termin realizacji zadania: od 08.05.2018 r. do 19.07.2018 r. 
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Tytuł przedsięwzięcia: „Zakup bramy garażowej do Budynku Domu Kultury 

w Pantalowicach” 

Zakres: W ramach zakupu inwestycyjnego zakupiono bramę garażową segmentowa o wym. 

3,44 x 3,67 m 

Źródło finansowania: Środki własne 

Środki wydatkowane w 2018 r.: 11 020,80 zł 

Termin realizacji zadania: od 07.09.2018 r. do 03.12.2018 r. 

 

 

Fot. 7. Budynek OSP w Pantalowicach  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy 

Kańczuga 

Zakres: W ramach prac budowlanych wykonano nowe oświetlenie uliczne: 

w m. Rączyna – zamontowano 2 szt. słupów betonowych ŻN-10, zamontowano przewód 

izolowany 0,13 km oraz oprawy oświetleniowe sodowe wraz z lampami sodowymi                           

na wysięgnikach – 2 szt. 

Źródło finansowania: Środki własne 

Środki wydatkowane w 2018 r.: 6 591,95 zł 

w m. Łopuszka Mała – zamontowano 2 szt. słupów betonowych ŻN - 10, jeden bliźniaczy, 

jeden pojedynczy, zamontowano przewód izolowany 0,04 km oraz oprawy oświetleniowe 

sodowe wraz z lampami sodowymi na wysięgnikach – 2 szt., wykonano przewiert 

mechaniczny – 5 m, ułożono kabel YAKY 0,6/1kv 4 x 35mm2 w rowach kablowych – 50m. 
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Źródło finansowania: Środki własne 

Środki wydatkowane w 2018 r.: 10 958,61 zł 

w m. Siedleczka – zamontowano 2 szt. słupów stalowych, zamontowano przewód kabelkowy 

3x2,5 m² ze wzmocnioną izolacją 12 m oraz oprawy oświetleniowe sodowe wraz z lampami 

sodowymi na wysięgnikach – 2 szt. 

Źródło finansowania: Środki własne 

Środki wydatkowane w 2018 r.: 5 616,65 zł 

 

w m. Żuklin – wykonano fundamenty pod słupy – 4 szt., ułożono kabel YAKXs 0,6/1kV 

4X35 m² SE – 436 m, zadanie w trakcie realizacji. 

Źródło finansowania: Środki własne 

Środki wydatkowane w 2018 r.: 22 769,26 zł 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa 

budynku komunalnego (byłej szkoły) z przeznaczeniem na Dzienny Dom Pobytu Seniora 

w m. Lipnik” 

Zakres: W ramach zadania zaplanowano opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – 

wykonawczej przebudowy budynku komunalnego na Dzienny Dom Pobytu Seniora.                   

Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 02.05.2018 r. Pozwolenie na budowę uzyskano                  

w dniu 24.07.2018 r. Decyzja nr 319.2018 r..   

Źródło finansowania: Środki własne 

Środki wydatkowane w 2018 r.: 28 400,00 zł 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rączyna wraz                                 

z przyłączami - I etap” 

Zakres: W ramach realizacji zadania przewiduje się do wykonania: 

- dla miejscowości Sietesz: 

- kanalizacja grawitacyjna – 200 mb -fi 160 mm, 1327 mb -fi 200 mm; -kanalizacja 

ciśnieniowa –35 mb –fi 50 mm; -przyłącza –418 mb –fi 160 –ilość 22 szt. dla miejscowości 

Rączyna: - kanalizacja grawitacyjna –3172 mb –fi 160 mm; 8138 mb –fi 200 mm;                              

-kanalizacja ciśnieniowa –1850mb –fi 110 mm; 520 mb -fi 90 mm; 180 mb –fi 75 mm-3 

przepompownie ścieków o wydajności, P1-11,5 l/s, P2 –14 l/s, P3 –11 l/s-przyłącza –1868 

mb –fi 160, ilość 132 szt. Długość sieci kanalizacyjnej do wybudowania dla miejscowości 

Sietesz wynosi 1,562 km, dla miejscowości Rączyna –13,860 km. 



                                                                                                                                             45 

MIASTO I GMINA KAŃCZUGA            www.kanczuga.pl 

Umowa o roboty budowlane podpisana została z firmą wyłoniona w drodze przetargu w dniu 

25 września 2018 r. Termin zakończenia robót budowlanych wyznaczono na koniec maja 

2019 r. 

Źródło finansowania: Zadanie realizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

Środki wydatkowane w 2018 r.: 1 619 347,46 zł 

Termin realizacji zadania: Zadanie w trakcie realizacji 

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Renowacja plaży i rozwój infrastruktury rekreacyjno - 

wypoczynkowej przy zbiorniku wodnym w m. Łopuszka Mała 

Zakres: Przedmiotem zamówienia było wykonanie prac renowacyjnych plaży zlokalizowanej 

przy zbiorniku wodnym w m. Łopuszka Mała wraz z remontem boiska do piłki siatkowej 

plażowej oraz dostawa i montaż małej infrastruktury rekreacyjno –wypoczynkowej na działce 

komunalnej nr ewid. 390 w m. Łopuszka Mała. 

Źródło finansowania: Pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego  

w 2018 r. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020, środki 

własne. 

Koszty całkowite: 42 225,90 zł w tym pomoc finansowa z budżetu województwa 

podkarpackiego 10 000,00 zł 

Termin realizacji zadania: Zadanie wykonane w 2018 r. 

 

Fot. 8. Plaża Łopuszka Mała 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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W roku 2018 zostały zrealizowane liczne remonty obiektów i budynków użyteczności 

publicznej min: 

 

Tytuł przedsięwzięcia: Remont pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Łopuszce 

Wielkiej. 

Zakres: W ramach prac remontowych w budynku Domu Kultury w Łopuszce Wielkiej 

wykonano: dwukrotne malowaniu ścian farbami emulsyjnymi w kolorze - 422,64 m2, 

dwukrotne malowaniu sufitów farbami emulsyjnymi- 229,78 m2, dwukrotne malowaniu 

lamperii farbami olejnymi - 315,71 m2, malowaniu grzejników - 9 szt., 

Źródło finansowania: Środki własne  

Koszty całkowite: 10 012, 36 zł 

Termin realizacji zadania: od 27.01.2018 r. do 21.08.2018 r 

 

Tytuł przedsięwzięcia: Roboty remontowe w budynku Domu Kultury w m. Rączyna. 

Zakres: W ramach prac remontowych w budynku Domu Kultury w m. Rączyna wykonano: 

naprawę ubytków ścian przed malowaniem – 5 m2, wymianę pionów kanalizacyjnych                          

i uszczelnienie starych - 1 kpt, skucie płytek na schodach i montaż nowych - 3 m2, montaż 

stelaży w sanitariatach - 1 kpl. wymianę 

armatury sanitarnej - 1 kpl, wymianę drzwi - 9 szt., malowanie barierek, drzwi wejściowych, 

ościeżnic - 1kpl, ułożenie płytek ściennych - 25 m2, malowanie ścian, sufitów i lamperii                           

- 1500 m2, malowanie grzejników i rurek C.O .- 1kpl, wymianę gniazdek i włączników. 

Źródło finansowania: Środki własne  

Koszty całkowite: 16 611,33 zł 

Termin realizacji zadania: od 14.02.2018 r. do 07.03.2018 r. 

 

 

Fot. 9. Dom Kultury w Rączynie  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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Tytuł przedsięwzięcia: Roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta i Gminy                         

w Kańczudze –II piętro. 

Zakres: W ramach prac remontowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

wykonano: demontaż starego parkietu - 38 m2, skucie lastriko – 2 m2, ułożenie płytek 

podłogowych- 38 m2, ułożenie cokolików do wysokości 40 cm, montaż progów- 17 szt., prace 

wykończeniowe - uzupełnienie ubytków pod drzwiami 12 szt., pomalowano również ściany                

i sufit w pokoju nr 3 oraz kantorku – 83 m 2 

Źródło finansowania: Środki własne   

Koszty całkowite: 5 367,69 zł 

Termin realizacji zadania: od 23.02.2018 r. do 26.03.2018 r. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: Roboty remontowe w budynku OSP w m. Krzeczowice. 

Zakres: W ramach prac remontowych w budynku OSP w m. Krzeczowice wykonano: remont 

instalacji gazowej, zakupiono 8 szt. stołów drewnianych, wykonano gruntowanie ścian                      

i sufitów- 350 m2, dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi- 350 m2, 

uzupełnienie niewielkich ubytków w ścianach -3 m2, malowanie rurek gazowych farbą olejną. 

Źródło finansowania: Środki własne   

Koszty całkowite: 16 115,98 zł 

Termin realizacji zadania: od 15.03.2018 r. do 28.05.2018 r. 

 

Fot. 10. Budynek OSP w Krzeczowicach  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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Tytuł przedsięwzięcia: Roboty malarskie w budynku OSP Lipnik i budynku 

komunalnym (były sklep) w Lipniku. 

Zakres: W ramach prac malarskich wykonano:  

Budynek OSP: Gruntowanie ścian i sufitów- 257,54 m2, dwukrotne malowanie ścian i sufitów 

farbami emulsyjnymi-257,54 m2, malowaniu drzwi wewnętrznych prowadzących do dużej 

Sali -1 szt. 

Budynek komunalny (były sklep): 

Gruntowanie ścian i sufitów- 38,27 m2, dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami 

emulsyjnymi - 38,27 m2, malowanie lamperii- 35,17 m2, wykonanie szpalet wokół okien                       

- 2,24 m2. 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 5 940,00 zł 

Termin realizacji zadania: od 01.06.2018 r. do 06.06.2018 r. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: Roboty remontowo-budowlane budynku Remizy w m. Niżatyce. 

Zakres: W ramach prac remontowo – budowlanych przy budynku Remizy w m. Niżatyce 

wykonano: ocieplenie ścian budynku styropian gr. 12 cm wraz z wykonaniem elewacji – tynk 

akrylowy, wykonano obróbki dachowe i montaż parapetów z blachy powlekanej, 

pomalowano rury spustowe, wymieniono oprawy oświetleniowe zewnętrzne, wykonano 

remont kominów, wymieniono drzwi i okna. 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 60 643,40 zł  

Termin realizacji zadania: od 18.09.2018 r. do 08.11.2018 r. 

 

 

Fot. 11. Budynek OSP w Niżatycach 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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Tytuł przedsięwzięcia: Roboty remontowo-budowlane budynku Ośrodka Zdrowia                     

w m. Pantalowice. 

Zakres: W ramach prac remontowo – budowlanych przy budynku Ośrodka Zdrowia                            

w m. Pantalowice wykonano: ocieplenie ścian budynku styropian gr. 12 cm wraz                                 

z wykonaniem elewacji – tynk akrylowy, wykonano obróbki dachowe i montaż parapetów                      

z blachy powlekanej, zamontowano nowe rury spustowe plastikowe, zamontowano daszek                               

nad drzwiami wejściowym do części mieszkalnej budynku, wykonano instalację odgromową, 

wykonano remont kominów, wymieniono stolarkę okienną – 22 szt. 

Źródło finansowania: Środki własne  

Koszty całkowite: 97 544,12 zł 

Termin realizacji zadania: od 18.09.2018 r. do 08.11.2018 r. 

 

 

Fot. 12. Budynek Ośrodka Zdrowia w Pantalowicach  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Tytuł przedsięwzięcia: Wykonanie piłkochwytów oraz ogrodzenia niskiego                        

przy stadionie w Łopuszce Wielkiej. 

Zakres: Piłkochwyty: wykonanie wykopów pod zabetonowanie słupków gł.1,20 m – 10 szt; 

wykonanie zaprawy oraz zabetonowanie słupków metalowych profil kwadratowy 8x8 mm, 

wysokość słupka 6,0m - 10 szt. wykonanie uchwytów na słupkach do zamocowania siatki 

piłko chwytu; czyszczenie i dwukrotne malowanie słupków-10 szt. montaż siatki 

piłkochwytu. 
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Ogrodzenie niskie (słupki i poręcz): wykonanie wykopów pod zabetonowanie słupków 

ogrodzenia; wykonanie zaprawy oraz zabetonowanie słupków metalowych profil kwadratowy 

3x3 mm, wysokość słupka 1,10 m; montaż poręczy - 240,00 m; czyszczenie i dwukrotne 

malowanie słupków i poręczy. 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 7 850,40 zł. 

Termin realizacji zadania: od 17.09.2018 r. do 27.09.2018 r. 

  

Fot. 13. Stadion sportowy w Łopuszce Wielkiej  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Tytuł przedsięwzięcia: Remont oświetlenia ulicznego w m. Pantalowice, Siedleczka, 

Niżatyce, Rączyna. 

Zakres: Remont oświetlenia ulicznego wraz z montażem przewodów, opraw i kabli 

zasilających w miejscowościach - Pantalowice, Siedleczka, Niżatyce, Rączyna. 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 16 851,00 zł 

Termin realizacji zadania: od 01.10.2018 r. do18.10.2018 r. 

  

Fot. 14. Oświetlenie uliczne w Rączynie   

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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Tytuł przedsięwzięcia: Prace remontowo - budowlane przy budynku komunalnym (CIT) 

w m. Bóbrka Kańczucka. 

Zakres: W ramach prac remontowo – budowlanych przy budynku komunalnym (CIT)                  

w m. Bóbrka Kańczucka wykonano: demontaż starych płytek na schodach wejściowych                

– 10 m², przygotowanie podłoża wraz z wykonaniem hydroizolacji, ułożenie płytek 

antypoślizgowych, wykonanie podbudowy pod kostkę brukową, montaż obrzeży i ułożenie 

kostki brukowej – 80 m²  

Źródło finansowania: Środki własne   

Koszty całkowite: 15 521,40 zł  

Termin realizacji zadania: od 28.09.2018 r. do13.11.2018 r. 

 

Tytuł przedsięwzięcia: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku Domu 

Kultury w Pantalowicach. 

 

Zakres: W ramach przedsięwzięcia zamontowano 3 szt. klimatyzatorów naściennych 

mogących funkcjonować niezależnie – model CS-61V3A-WB152AE2B – producent CHIGO 

POLSKA o mocy chłodniczej 6,1 kW i mocy grzewczej 5,5, kW każdy na dużej Sali                         

w budynku Domu Kultury w m. Pantalowice. 

Źródło finansowania: Środki własne 

Koszty całkowite: 13 500,00 zł. 

Termin realizacji zadania: od 11 do 13.07.2018 r. 

 

W ramach robót modernizacyjnych w roku 2018 zmodernizowano drogi na terenie Miasta                     

i Gminy Kańczuga o łącznej długości 6 080,50 mb. w tym zmodernizowano i wybudowano 

chodniki o powierzchni łącznej 1 279,20 m². 

Łączny koszt modernizacji dróg wyniósł 1 182 338,73 zł., w tym zmodernizowano po jednej 

drodze w miejscowościach Krzeczowice, Kańczuga oraz Sietesz ze środków Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych na łączną kwotę 119 389,95 zł – uzyskana dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego wyniosła 65 000,00 zł.  

Dokumentacja fotograficzna wykonanych zadań przedstawia wybrane realizacje przed                        

i po zakończeniu prac.          
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Tab. 14.  Modernizacje dróg ze środków własnych  

Lp. Nazwa środka 
Długość – 

mb 

Powierzchnia 

m2 
Charakterystyka 

1 

Droga gminna Nr                       

G 110747 R Łopuszka Mała 

– Łopuszka Wielka 

zlokalizowana na dz.nr 424; 

612; 682  w m. Łopuszka 

Mała oraz dz. nr 30 w m. 

Pantalowice 

 

    150,00 112,00 

Przebudowa drogi – budowa chodnika 

na rowie krytym w km 0+030- 0+180 

w m. Łopuszka Mała 

 

2 
Droga gminna  Nr G 110706 

R Siedleczka - Kańczuga 
    105,00 473,30 

Droga dł. 105,0 mb, szer. 4,50 m – 

nawierzchnia mineralno-bitumiczna  

gr. 4cm wraz uzupełnieniem 

podbudowy  i likwidacją przełomów 

3 

Droga gminna Nr G 110771 

R Kańczuga - Krzeczowice 

– Wieś  

    30,00 132,30 

Droga dł. 30,0 mb, szer. 4,00 m – 

nawierzchnia mineralno-bitumiczna        

gr. 4cm  

4 

Droga gminna Nr G 110775 

R Krzeczowice Górna Wieś 

- Jazz 

     67,00 167,70 

Droga dł. 67,0 mb, szer. 2,5 m –

nawierzchnia mineralno-bitumiczna               

gr. 4cm 

5 

Droga gminna Nr G 110735 

R Łopuszka Mała-Hucisko 

Nienadowskie 

   215,00 870,00 

Droga dł. 215,0 mb, szer. 4,0 m – 

nawierzchnia mineralno-bitumiczna  

gr. 4cm wraz uzupełnieniem 

podbudowy i likwidacją przełomów 

6 

Droga gminna Nr G 110765 

R Sietesz – Lipnik dz. 1300 

w Sieteszy 

  135,00 354,00 

Droga dł. 135,0 mb, szer. 2,6 m – 

nawierzchnia mineralno-bitumiczna  

gr. 4cm wraz uzupełnieniem 

podbudowy i likwidacją przełomów 

7 

Droga gminna Nr G 110783 

R Łopuszka Mała – Osiedle 

koło Zalewu dz. 407 w 

Łopuszce Małej 

  140,00 710,00 

Droga dł. 140 mb wraz z zatoką 

postojową o łącznej powierzchni 710,0 

m2 – nawierzchnia mineralno-

bitumiczna gr. 4cm wraz 

uzupełnieniem podbudowy kruszywem 

8 

Droga gminna Nr G 110749 

R Łopuszka Wielka - 

Magazyn GS SCH 

   180,00 720,00 

Droga dł. 180 mb szer. 4,0 m 

nawierzchnia mineralno-bitumiczna gr. 

3cm wraz z uzupełnieniem podbudowy 

masą bitumiczną gr. 3 cm i likwidacją 

przełomów 

9 

Droga łącznik Węgierska – 

Łopuszka Mała w 

Kańczudze 

    280,00 980,00 

Droga dł. 280,0 mb, szer. 3,50 m – 

tłuczeń w-wa do 10 cm ( 10 cm) oraz 

przepust rurowy fi 50 cm dł. 10,0 m              

z przyczółkami 

10 
Droga zlokalizowana na dz. 

nr 1000 w m. Krzeczowice 
   450,00 1610,00 

Droga dł. 450,0 mb, szer. 3,50 m – 

tłuczeń w-wa do 10 cm ( 10 cm) 

11 

Droga dojazdowa do 

gruntów rolnych Nr 165 

Sietesz-Dół 

    350,0 1050,00 

Droga dł. 350,0 mb, szer. 3,0 m– 

podbudowa tłuczeń – w-wa d0 10 cm 

(7 cm), nawierzchnia mineralno-

bitumiczna gr. 4cm oraz pobocze                     

z kruszywa gr. do 10 cm 
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12 

Droga G 1 10759R ul. 11 

Listopada i Droga G 1 

10773R ul. Westerplatte m. 

Kańczuga 

    170,00 255,00 

Chodnik dł. 170,0 mb, szer. 1,50 m – 

tłuczeń w-wa do 10 cm ( 5 cm) oraz 

ponowne ułożenie kostki z demontażu 

wraz z robotami towarzyszącymi 

13 

Chodnik i miejsca 

postojowe koło Ośrodka 

Zdrowia w Kańczudze 

        - 158,00 

Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm 

zamknięty obrzeżami 8x30 cm o pow. 

23,2 m2 miejsca postojowe z kostki 

betonowej gr. 8 cm zamknięte 

obrzeżami 8x30 cm o pow. 134,8 m2 – 

w tym warstwa odsączająca gr. 5 cm i 

tłuczeń w-wa 10. Łączna długość 

obrzeży betonowych 8x30 cm 66,5 m. 

14 

Droga łącznik Węgierska – 

Łopuszka Mała w m. 

Kańczuga 

   332,0 966,00 
Droga o dł. 332,0 mb, szer. 3,0 m– 

nawierzchnia tłuczeń– w-wa 10 cm  

15 
Miejsca postojowe k. sklepu 

w Żuklinie 
        - 120,00 

Miejsca postojowe o nawierzchni 

bitumicznej gr. 4 cm o pow. 120,00 m2 

na podbudowie z tłucznia 

16 
Modernizacja drogi gminnej 

Nr 1 10741R w Żuklinie 
   311,00 933,00 

Droga o dł. 311,0 mb, szer. 3,0 m                

o nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm, 

pow. 933,00 m2 na podbudowie z 

tłucznia 

17 
Ciąg dróg 507, 436 i 434 w 

Krzeczowicach 
     82,00 246,00 

Droga o dł. 82,0 mb, szer. 3,0 m              

o nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm, 

pow. 246,00 m2 na podbudowie z 

tłucznia 

18 

Drogi dojazdowe na mieniu 

komunalnym na dz. 543/1 i 

543/2 w m. 

Niżatyce 

    216,00 584,70 

Droga o dł. 216,0 mb, szer. 2,7 m             

o nawierzchni bitumicznej gr. 3 cm, 

pow. 584,70 m2 na istniejącej 

podbudowie bitumicznej 

18 

Parking / zatoka 

naprzeciwko OSP w Bóbrce 

Kańczuckiej 

        - 450,00 

Plac o nawierzchni bitumicznej gr. 4 

cm o pow. 450,00 m2 na podbudowie z 

tłucznia gr. 15 cm 

19 
Droga k. Lassoty na cz. dz. 

1197 w Pantalowicach 
     131,00 327,50 

Droga o dł. 131,0 mb, szer. 2,5 m – 

nawierzchnia tłuczeń– w-wa 10 cm 

19 

Droga gmina Nr G 110740 

R Pantalowice -Siedleczka 

dz. 710 w Pantalowicach 

       97,00 291,00 
Droga o dł. 97,0 mb, szer. 3,0 m – 

nawierzchnia tłuczeń– w-wa 10 cm 

20 

Droga gminna Nr G 110786 

R Pantalowice koło 

Cmentarza dz. 284; 370 w 

Pantalowicach 

      50,00 242,00 

Droga o dł. 50,0 mb, szer. 4,5 m wraz 

ze zjazdem o nawierzchni bitumicznej 

gr. 3 cm, pow. 242,00 m2 na istniejącej 

podbudowie bitumicznej 

21 

Droga gminna Nr G 110746 

R Medynia Kańczucka - 

Zagórze cz. dz. 330 w 

Medyni Kańczuckiej 

     233,00 885,50 

Droga o dł. 233,0 mb, szer. 3,8 m                  

o nawierzchni bitumicznej gr. 3 cm, 

pow. 885,50 m2 na istniejącej 

podbudowie bitumicznej 

22 
Droga przez las na dz. 346; 

cz.239; 345 w Chodakówce 
   275,00 687,50 

Droga o dł. 275,0 mb, szer. 2,5m                   

o nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm, 

pow. 687,50 m2 na istniejącej 

podbudowie bitumicznej. 
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23 
Droga gminna Nr G 110766 

R Siedleczka - Remiza 
   231,00 739,50 

Droga o dł. 231,0 mb, szer. 3,2 m                   

o nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm, 

pow. 739,50 m2 na istniejącej 

podbudowie bitumicznej 

24 

Droga  dz. 209 w Łopuszce 

Wielkiej 

 

 

   127,00 317,50 

Droga o dł. 127,0 mb, szer. 2,5 m                     

o nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm, 

pow. 317,50 m2 na podbudowie 

tłuczniowej 

25 

Droga gminna Nr G 1 10728 

R ul. Tokarzewskiego                 

w Kańczudze 

   215,00 1339,50 

Droga o dł. 215,0 mb, szer. 5,5 m              

na istniejącej podbudowie bitumicznej 

wraz z chodnikiem z kostki betonowej 

z demontażu szerokości ok.1,4 m o 

pow. 239,80 m2 

26 

Droga gminna Nr G 1 10732 

R ul. Bolesława 

Płachcińskiego                             

w Kańczudze 

     95,00 570,00 

Droga o dł. 95,0 mb, szer. 6,0 m                    

o nawierzchni bitumicznej gr. 3 cm, 

pow. 570,00 m2 na istniejącej 

podbudowie bitumicznej  

27 
Ścieżka dla pieszych 

Kańczuga - Żuklin 
    190,00 304,00 

Ścieżka o dł. 190,0 mb, szer. 1,6 m                

o nawierzchni bitumicznej gr. 3 cm, 

pow. 304,00 m2 na j podbudowie 

tłuczniowej 

28 
Droga gminna Nr G 1 10712 

R ul. Zielona w Kańczudze 
   50,00 72,50 

Chodnik dł. 50,0 mb, szer. 1,50 m – 

warstwa odsączająca i tłuczeń w-wa 5 

cm oraz ułożenie kostki betonowej gr. 

6 cm wraz z robotami towarzyszącymi 

29 

Chodnik - alejka na dz. 

kom. nr 725 w 

Krzeczowicach 

    50,00 89,10 

Chodnik dł. 50,0 mb, szer. 1,80 m na 

podbudowie tłuczniowej w-wa do 10 

cm oraz ułożenie kostki betonowej gr. 

6 cm wraz z robotami towarzyszącymi 

30 

Chodnik z kostki brukowej 

na cmentarzu komunalnym 

w Rączynie 

    80,00 168,00 

Chodnik dł. 80,0 mb, szer. 1,80 m na 

warstwie odsączającej i podbudowie 

tłuczniowej w-wa do 10 cm oraz 

ułożenie kostki betonowej gr. 6 cm 

wraz z robotami towarzyszącymi 

31 
Droga i miejsca postojowe 

k. Świetlicy w Lipniku 
   48,00  194,00 

Droga o dł. 48,0 mb, szer. 3,0 m wraz              

z zatoką postojową 50 m2 o 

nawierzchni tłuczniowej gr. 15 cm, 

pow. łącznej 194,00 m2  

32 

Droga gminna Nr G 110701 

R Lipnik – Wieś - Markowa 

dz. 123 w Lipniku 

   125,00 312,50 

Droga o dł. 125,0 mb, szer. 2,5 m o 

nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm, pow. 

312,50 m2 na istniejącej podbudowie 

bitumicznej 

33 
Droga zlokalizowana na dz. 

4058 w Sieteszy 
    121,00 302,50 

Droga o dł. 121,0 mb, szer. 2,5 m o 

nawierzchni tłuczniowej gr. 10 cm, 

pow. 302,50 m2 

34 

Droga gminna Sietesz 

Cegielnia- Szkoła 

Podstawowa 

  110,00 332,80 

Droga o dł. 110,0 mb, szer. 2,9 m o 

nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm, pow. 

332,80 m2 na istniejącej podbudowie 

bitumicznej wraz z ułożeniem płytko-

ścieków w ilości 108,0 mb. 
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35 
Droga i miejsca postojowe 

k. Przedszkola w Sieteszy 
    45,00 243,10 

Droga o dł. 45,0 mb, szer. 3,0 m wraz z 

zatoką postojową 108,1 m2 o 

nawierzchni tłuczniowej gr. 10 -15 cm, 

pow. łącznej 243,10 m2 

36 

Droga gminna Wola 

Rzeplińska  dz. 251/1, 25/2, 

37/1 

   70,00 175,00 

Droga o dł. 40,0 mb, szer. 2,5 m o 

nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm, pow. 

100 m2 na istniejącej podbudowie 

tłuczniowej oraz droga naw. 

tłuczniowej dł. 35 m i szer. 2,5 m gr. 

warstwy 10 cm 

37 

Droga gminna nr G 

110753R w Woli 

Rzeplińskiej 

 

   140,00 370,10 

Droga o dł. 140,0 mb, szer. 2,6 m o 

nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm, pow. 

370,10 m2 na istniejącej podbudowie 

bitumicznej  

38 

Droga k. Cieleń Mariusz        

dz. 1728 w Łopuszce 

Wielkiej 

 

    60,00 155,00 

Droga o dł. 60,0 mb, szer. 2,5 m            

o nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm, 

pow. 155,0 m2 na podbudowie 

tłuczniowej wraz z kratą wyłapującą 

wody opadowe 

39 
Droga dz. 3812 w Łopuszce 

Wielkiej 
   120,00 300,00 

Droga o dł. 120,0 mb, szer. 2,5 m o 

nawierzchni tłuczniowej gr. 10 cm 

40 
Droga dz. 1991 w Łopuszce 

Wielkiej 
    42,50 106,25 

Droga o dł. 42,50 mb, szer. 2,5 m o 

nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm, pow. 

106,25 m2 na podbudowie tłuczniowej 

41 
Droga nr 2236 k/Liszka, 

Pilawa Łopuszka Wielka 
   80,00 200,00 

Droga o dł. 80,0 mb, szer. 2,5 m o 

nawierzchni tłuczniowej gr. 10 cm 

42 

Droga gminna                      

- Ul. Grunwaldzka                       

w Kańczudze 

  132,00 184,80 

Chodnik szerokości 1,4 m o 

nawierzchni z kostki betonowej 

grubości 6 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej ułożonej na 

warstwie podbudowy betonowej z 

betonu C12/16 gr. do 8 cm o 

powierzchni 184,80,0 m2.  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

Przykładowe zdjęcia w trakcie realizacji zadań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 15. Chodnik i miejsca postojowe k. Ośrodka Zdrowia w Kańczudze 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  
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Fot. 16. Modernizacja odcinka drogi w Pantalowicach  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  

 

Remonty 

W ramach robót remontowych w roku 2018 wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg 

bitumicznych, likwidację przełomów oraz remonty cząstkowe nawierzchni chodnikowych                  

z prefabrykatów betonowych, zakupiono i rozwieziono kruszywo zgodnie z potrzebami                    

na utwardzenie i uzupełnienie ubytków nawierzchni tłuczniowych w ilości 1 650,00 ton. 

Wykonano również kompleksowe remonty dróg o łącznej długości 2 395,00 mb, w tym: 
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Remont drogi gminnej Nr G 1 10749 R w km 0+510-1+000 w miejscowości Łopuszka 

Wielka położonej na działce nr ewid. 319 – koszt zadania 159 553,14 zł – uzyskane 

dofinansowanie w kwocie 127 642,00 z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 17. Remont drogi w Łopuszce Wielkiej  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  

 

1. Remont drogi w miejscowości Krzeczowice dz. nr ewid. 797/2 w km 0+000 - 0+345 – 

koszt zadania 93.067,02 zł – uzyskane dofinansowanie w kwocie 60.000,00 zł                       

z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

2. Remont drogi w miejscowości Łopuszka Mała położonej na działce nr ewid. 147 w km 

0+000 - 0+200 – koszt zadania 79 207,69 zł– uzyskane dofinansowanie w kwocie 

50.000,00 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

Fot. 18. Remont drogi w Łopuszce Małej  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  

 

3. Remont drogi w miejscowości Krzeczowice dz. nr ewid. 812 w km 0+000 - 0+700 – koszt 

zadania 69 500,35 zł – uzyskane dofinansowanie w kwocie 55 600,00 zł z Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

4. Remont drogi w miejscowości Medynia Kańczucka położonej na działce nr ewid. 299                 

w km 0+000 - 0+300 – koszt zadania 56.402,56 zł – uzyskane dofinansowanie w kwocie 

44.400,00 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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5. Remont drogi gminnej nr G 110744 R Pantalowice zlokalizowanej na dz. 1730 w km 

1+083-1+443 (droga w kierunku kopali gazu) w m. Pantalowice – koszt zadania 

25.830,00 zł – uzyskane odszkodowanie w kwocie 10 000,00 zł z Polskiego Górnictwa 

Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie – oddział PGNIG Sanok. 

                                                                                                  

IV. Informacje o stanie mienia komunalnego   

 

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. 

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2018 

r. Miasto i Gmina Kańczuga jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 416,2969 ha                   

o wartości księgowej 6 355 579,82 zł, właścicielem prawa użytkowania wieczystego gruntu                    

o wartości księgowej 37 395,33 zł oraz użytkownikiem wieczystym gruntów  o powierzchni 

2,8107 ha o wartości 38 712,69 zł. 

Tab. 15. Stan gruntów mienia komunalnego Miasta i Gminy Kańczuga na 31.12.2018 

 

Miejscowość Wartość w zł Powierzchnia w ha 

Bóbrka Kańczucka 175 818,00 14,3437 

Chodakówka 125 464,70 19,0679 

Kańczuga 1 917 695,69 48,5325 

Krzeczowice 163 168,75 44,6543 

Lipnik 131 714,84 4,2300 

Łopuszka Mała 257 467,05 54,3977 

Łopuszka Wielka 895 649,12 55,0980 

Medynia Kańczucka 47 510,00 3,5700 

Niżatyce 352 058,08 16,0568 

Pantalowice 908 990,44 71,0742 

Rączyna 345 720,67 13,6872 

Siedleczka 179 539,80 18,3649 

Sietesz 630 708,38 34,0682 

Wola Rzeplińska 14 598,00 1,4598 

Żuklin 209 476,30 17,6917 

RAZEM 6 355 579,82 416,2969 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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11. Ryc. Stan gruntów mienia komunalnego Miasta i Gminy Kańczuga na dzień 

31.12.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w użytkowaniu wieczystym znajdowało się 17,3128 ha  

gruntów o wartości 356 729,49 zł., w trwały zarząd oddanych było 6,1892 ha gruntów.  

 

Tab. 16.  Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Kańczuga 

będących przedmiotem użytkowania wieczystego, użytkowania, użyczenia, trwałego zarządu, 

najmu lub dzierżawy w 2018 r. 

 

Nieruchomości 

 

Powierzchnia 

 

Uwagi 

Użytkowanie wieczyste  17,3128 Powierzchnia w ha 

Użytkowanie 0,0500 Powierzchnia w ha 

Trwały zarząd  6,1892 Powierzchnia w ha 

Najem lokali mieszkalnych 1413,29 Powierzchnia w m2 

Najem lokali użytkowych 2594,94 Powierzchnia w m2 

Najem gruntów 0,2097 Powierzchnia w ha 

Dzierżawa  13,0280 Powierzchnia w ha 

Użyczenie lokali 1918,18 Powierzchnia w m2 

Użyczenie gruntów 4,6121 Powierzchnia w ha 

Posiadanie  128,3265 Powierzchnia w ha 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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Miasto i Gmina Kańczuga w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zbyła grunty,                   

o łącznej powierzchni 0,3600 ha. Całkowita wartość sprzedaży w 2018 roku wyniosła 

7.930,00 zł. 

 

Tab. 17.  Zbycie z zasobu mienia gminnego (sprzedaż prawa własności, zamiana, 

przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego) w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

Obręb 

ewidencyjny 
Udział 

Nr 

działki 

Powierzc

hnia (ha) 

Wartość 

zbycia 

brutto (zł) 

Data zbycia 

 

Forma zbycia 

Chodakówka 1/1 20/3 0,0800 2300,00 2018-03-12 Przetarg 

nieograniczony 

Medynia 

Kańczucka 

1/1 430 0,2800 5630,00 2018-09-05 Przetarg 

nieograniczony 

  Suma 7930,00 zł    

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

 Miasto i Gmina Kańczuga w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nabyła grunty 

o łącznej powierzchni 1,3159 ha, w tym poprzez komunalizację 0,7446 ha, w wyniku 

przyjęcia darowizny 0,5313 ha, poprzez zakup 0,0400 ha. 

 

Tab. 18.  Nabycie do zasobu mienia gminnego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.                   

w drodze komunalizacji. 

 

Obręb ewidencyjny 

 

Udział 

 

Działka 

 

Powierzchnia 

 

Data nabycia 

Kańczuga 1/1  1606/1 0,0147 2018-07-09 

Kańczuga 1/1 1606/2 0,0287 2018-07-09 

Kańczuga 1/1 1631 0,0738 2018-07-09 

Kańczuga 1/1 1643/4 0,0567 2018-01-10 

Kańczuga 1/1 1643/5 0,1084 2018-01-10 

Kańczuga 1/1 1643/6 0,0119 2018-01-10 

Kańczuga 1/1 1647 0,1004 2018-07-09 

Sietesz 1/1 343 0,1200 2018-08-02 

Wola Rzeplińska 1/1 63 0,2300 2018-08-02 

  Razem 0,7446 ha  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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Tab. 19.  Nabycie do zasobu mienia gminnego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.                    

w drodze darowizny. 

 

Obręb ewidencyjny 

 

Udział 

 

Działka 

 

Powierzchnia 

 

Data nabycia 

Kańczuga 1/1 712/5 0,0888 ha 2018-04-24 

Kańczuga 1/1 754/16 0,0272 ha 2018-09-05 

Kańczuga 1/1 754/20 0,0794 ha 2018-09-05 

Kańczuga 1/1 756/15 0,0611 ha 2018-09-05 

Kańczuga 1/1 764/10 0,0876 ha 2018-09-05 

Kańczuga 1/1 764/12 0,0272 ha 2018-09-05 

Sietesz 1/1 4089 0,1600 ha 2018-09-05 

  Razem 0,5313 ha  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

 

Tab. 20. Nabycie do zasobu mienia gminnego w drodze kupna w okresie od 01.01.2018                       

do 31.12.2018r.  

 

Obręb 

ewidencyjny 

Udział Działka Powierzchnia 

 

Wartość 

nabycia 

Data nabycia 

Siedleczka 1/1 695/2 0,0400 ha 14 000,00 zł 2018-05-10                      

  Razem 0,0400 ha 14 000,00 zł  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

12. Ryc. Nabywanie przez Miasto i Gminę nieruchomości w 2018 roku  

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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W 2018 roku zakończyło się scalenie gruntów w miejscowości Bóbrka Kańczucka.                   

W wyniku przeprowadzonego scalenia powierzchnia gruntów zwiększyła się o 7,2195 ha                         

i o wartość 113 930,92 zł. 

 

Tab. 21. Zasoby mieszkaniowe Miasta i Gminy Kańczuga – stan na 31.12.2018 r. 

 

Lp. 

 

Budynki 

 

Ilość lokali 

 

Powierzchnia m2 

1 Chodakówka 17 1 94 

2 Łopuszka Mała 3A  2 111,95 

3 Łopuszka Wielka  9 1 58,00 

4 Łopuszka Wielka 3 – 2 lokale 2 119 

5 Pantalowice „Ośrodek Zdrowia”  2 105 

6 Siedleczka „Dom Nauczyciela”  1 117 

7 Sietesz „Stare przedszkole” 1 73 

8 Sietesz „Ośrodek Zdrowia” 2 94,15 

9 Wola Rzepińska „Stara Szkoła” 1 53 

10 Kańczuga ul. Piłsudskiego 18 1 49,90 

10 Kańczuga ul. Sawickiego 7  2 107,62 

21 Kańczuga ul. 3go Maja 4  3 105,70 

13 Kańczuga ul. Wolności 24  7 226,98 

14 Kańczuga ul. Mickiewicza 6 1 36,95 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Kańczuga 

na lata 2018-2020, przyjęty został Zarządzeniem Nr 102/2017 Burmistrza Miasta i Gminy 

Kańczuga z dnia 4 grudnia 2017 roku sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu 

gminnego nieruchomości Miasta i Gminy Kańczuga w latach 2018 - 2020. Podstawę 

sporządzenia planu stanowią przepisy art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku                                 

o gospodarce nieruchomościami. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta 

i Gminy Kańczuga w 2018 roku realizowany był głównie poprzez kontynuację większości 

zawartych umów dzierżawy, najmu i użyczenia. Sprzedaż gruntów w 2018 roku ograniczyła 

się do sprzedaży dwóch działek o łącznej powierzchni 0,36 ha. Do zasobu gruntów dołączone 

zostały grunty o łącznej powierzchni 1,3159 ha, głównie w wyniku komunalizacji i przyjęcia 
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darowizny. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w 2018 roku zostały wykorzystane 

zgodnie z planem.  

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy 

Kańczuga w latach 2017 - 2021 przyjęty został Uchwałą Nr XXII/240/2017 Rady Miejskiej                            

w Kańczudze z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Kańczuga w latach 2017-2021. 

Realizacja programu w 2018 roku polegała głównie na utrzymaniu dotychczasowego zasobu 

mieszkaniowego. Nie udało się pozyskać do zasobu nowych lokali. W związku z brakiem 

zainteresowania, nie doszła do skutku planowana sprzedaż lokalu mieszkalnego w Łopuszce 

Małej. W 2018 roku nie były podwyższane stawki czynszów z tytułu najmu lokali 

mieszkalnych. 

 

V. Oświata i edukacja  

Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania                 

i opieki w publicznych przedszkolach a także w szkołach podstawowych oraz gimnazjach. 

 

Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół wymaga właściwej organizacji, zarówno 

funkcji nadzorczych, jak i roli, związanej z realizacją obowiązków określonych w ustawie                  

o systemie oświaty oraz w ustawie Prawo oświatowe. Zadaniem organu prowadzącego szkołę 

lub placówkę jest zapewnienie jej podstaw funkcjonowania.  

Strukturę sieci szkolnej i przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w roku 

szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 tworzyły: Miejsko - Gminne Przedszkole, Szkoła 

Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Kańczudze oraz Szkoły Podstawowe                              

w miejscowościach: Sietesz, Siedleczka, Łopuszka Wielka, Rączyna, Pantalowice, 

Krzeczowice, oraz szkoła artystyczna – Szkoła Muzyczna I stopnia w Kańczudze.  

 W Kańczudze funkcjonuje Miejsko Gminne Przedszkole wraz z oddziałami                        

w miejscowościach Łopuszka Wielka, Sietesz, Siedleczka, Rączyna, Pantalowice, 

Krzeczowice. Do MG Przedszkola na terenie gminy uczęszcza łącznie - stan na 31 wrzesień 

2018 r. - 405 dzieci. 

Przy przedszkolu funkcjonuje Miejsko – Gminny Żłobek w Kańczudze, do którego 

uczęszcza 24 dzieci w wieku od 1 do 3 lat.  

Do szkół podstawowych uczęszczało wg stanu na dzień 31 września 2018 r. - 1188 uczniów. 

Do Szkoły Muzycznej I stopnia wg stanu na dzień 31 września 2018 r. uczęszczało - 146 

uczniów.  
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W 2018 roku w Miejsko - Gminnym Przedszkolu i Szkołach Podstawowych z terenu 

miasta i gminy Kańczuga kontynuowane było podejmowanie działań mających na celu 

wdrażanie zadań wyznaczonych w Strategii Rozwoju Oświaty Miasta i Gminy Kańczuga na 

lata 2014 - 2019.  

W szkołach podejmowano szereg działań zmierzających do zapewnienia wysokiego poziomu 

kształcenia uczniów między innymi poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez 

nauczycieli, wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich uczniów między innymi poprzez 

realizację różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na pracę zarówno                           

z uczniem słabszym jak i zdolnym, wzmocnienie wychowawczej i środowiskowej roli 

placówek oświatowych (współpraca z rodzicami i organizacjami społecznymi)                               

oraz zapewnienia odpowiednich warunków nauki poprzez systematyczne doposażenie szkół 

w ramach posiadanych środków w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne. 

 

Miejsko - Gminne Przedszkole w Kańczudze 

 

MGP w Kańczudze jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych 

nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. MGP                         

w Kańczudze działa na podstawie statutu określającego jego nazwę, siedzibę oraz przedmiot 

działalności. Podstawą gospodarki finansowej MGP w Kańczudze jest plan dochodów                         

i wydatków przyjmowany Uchwałą Rady Miejskiej w Kańczudze.  

Z zakresu oświaty MGP w Kańczudze funkcjonuje na podstawie między innymi 

następujących ustaw - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018, poz. 996), ustawa o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 220) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r, poz. 967).  

MGP w Kańczudze jest placówką skupiającą dzieci w wieku 3 – 6 lat. Koncepcja 

pracy MGP nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka, tak, aby czerpało ono radość                      

z zabawy, z przyjemnością odkrywało i poznawało świat, zdobywało nowe doświadczenia, 

uczyło się nawiązywać pozytywne relacje z innymi ludźmi, osiągało sukcesy i nabywało 

wiary we własne siły. W celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych MGP posiada stały 

kontakt z rodzicami wychowanków, informuje ich  o postępach i porażkach dzieci. Ponadto w 

MGP organizuje się spotkania z psychologiem, pedagogiem i logopedą. Wg stanu na dzień 

30.09.2018 r. do jednostki uczęszczało 405 dzieci. 
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Na dzień 30.09.2018 r. w jednostce było zatrudnionych według umów o pracę                          

31 nauczycieli ( dyplomowanych 12, mianowanych 10, kontraktowych 6, stażysta 4) oraz                    

32 pracowników obsługi. 

 

13. Ryc. Struktura zatrudnionych nauczycieli w Miejsko – Gminnym Przedszkolu                       

wg. stopnia awansu zawodowego w 2018 r. 

dyplomowany; 
12; 37%

mianowany; 
10; 31%

kontraktowy; 6; 
19%

stażysta; 4; 
13%

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W 2018 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 251 684,57 zł 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 3 435 194,19 zł 

 

W 2018 r. Przedszkole w Kańczudze brało udział w ogólnopolskich programach                  

i projektach, takich jak m.in.:, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Pomóż zwierzętom przetrwać 

zimę”. Wszystkie grupy przedszkolne włączyły się w ogólnopolski projekt „Piękna Nasza 

Polska Cała”, który miał za zadanie uczenie dzieci patriotyzmu, tradycji regionalnych, 

kulturowych (przedszkole w Łopuszce Wielkiej zrealizowało 19 z 20 zadań). Realizowano 

programy „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Bezpieczny przedszkolak” oraz „Od małej do 

wielkiej Ojczyzny”, „Uczymy dzieci programować”. 

Dzieci z przedszkola  biorą udział  w koncertach z okazji Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w Ośrodku Kultury w Kańczudze. 

Organizowane były akademie i uroczystości przedszkolne takie jak: Dzień Babci                  

i Dziadzia, Święto Rodziny, Dzień Flagi, 3 - maja, piknik Rodzinny. Przedszkole przystąpiło 

do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej” poprzez uroczyste odśpiewanie hymnu                   

z okazji 100 lecia Niepodległości Polski. Zorganizowano w każdym przedszkolu akademię                 

z okazji 100 lecia Niepodległości Polski, oraz pokaz mody patriotycznej. Przedszkole                            

w Kańczudze realizowało w 2018 r. programy promujące zdrowie: „Kubusiowi Przyjaciele 
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Natury”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, Ogólnopolski 

Program Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków „Akademia Aguafresh”.  

MG Przedszkole jest członkiem „Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji 

Zdrowia” - w maju dzieci występowały podczas dni europejskich „Parada Schumana”                    

w Jarosławiu, oraz w Piknikach w Radawie. Uczestniczymy corocznie w przeglądach 

piosenki zdrowotnej organizowanej przez Sanepid w Jarosławiu. 

Od kilku lat przedszkole należy do „Klubu Młodego Odkrywcy”, współpracując                 

z „Centrum Nauki Kopernik” w Warszawie oraz biorąc udział w Piknikach Naukowych 

organizowanych przez Gimnazjum w Kańczudze i Szkołę Podstawową w Sieteszy, podczas 

których dzieci prezentują doświadczenia chemiczne. Nauczyciele realizują zadania z zakresu 

preorientacji zawodowej organizując wycieczki do zakładów pracy np.: sklep, poczta, 

piekarnia, biblioteka, zapraszając osoby o różnych zawodach, policjant, strażak, pielęgniarka, 

muzyk-dyrygent, bibliotekarka. 

Prowadzona jest praca z dzieckiem zdolnym, dzieci pod kierunkiem nauczycieli 

przygotowują się do udziału w różnego rodzaju konkursach: Międzygrupowy Konkurs 

piosenki patriotycznej, Międzygrupowy konkurs recytatorski, powiatowy Przegląd Taneczny  

„Katarzynki” organizowany przez MOK w Przeworsk, Konkurs taneczny „Solo dance” 

organizowany przez MOK w Przeworsku, Miejsko – Gminny Konkurs na Kartkę 

Bożonarodzeniową organizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze. 

We wszystkich oddziałach przedszkolnych prowadzone były zajęcia dodatkowe                   

dla dzieci z rytmiki oraz zajęcia taneczne. Dzieci uczestniczyły w seansie „Mobilne 

Planetarium Mój kosmos”, koncert „Mobilna filharmonia”, występach cyrkowców,                         

w spotkaniu z policjantem, bibliotekarką, pielęgniarką, ratownikiem medycznym, dyrygentem 

orkiestry, w koncercie muzycznym zaprezentowanym przez uczniów Szkoły Muzycznej                     

I stopnia w Kańczudze. Organizowane były również wycieczki 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Kańczudze 

 

Szkoła Podstawowa w Kańczudze jest jednostką organizacyjną sektora finansów 

publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. 

Szkoła w Kańczudze działa na podstawie statutu określającego jego nazwę, siedzibę oraz 

przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej Szkoły w Kańczudze jest plan 

dochodów i wydatków przyjmowany Uchwałą Rady Miejskiej w Kańczudze.  
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Program pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze 

ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój 

osobowości. Uczeń korzysta ze zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija 

swoje zainteresowania i zdolności. Nad jego rozwojem czuwa wykwalifikowana, 

kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne 

metody nauczania i wychowania oraz rozwijająca i doskonaląca swoją ofertę poprzez 

ustawiczne dokształcanie się. Szkoła jest nowocześnie administrowana, modernizuje swoją 

bazę. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę 

oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. Jest szkołą promującą 

zdrowie wśród społeczności szkolnej i lokalnej. Podejmuje i inicjuje szereg działań oraz 

współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Promuje swoje osiągnięcia na terenie miasta, gminy                        

i regionu. 

W dniu 01.09.2018 r. w skład SP w Kańczudze w związku z reformą systemu oświaty 

weszło istniejące od 1999 r. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kańczudze. Nastąpiło przejęcie 

nauczycieli i pracowników obsługi oraz majątku jednostki do SP Kańczuga. Od 01.01.2018 r. 

do 31.08.2018 r. Gimnazjum w Kańczudze poniosło wydatki o wartości 987 187,38 zł. 

Podstawą gospodarki finansowej SP w Kańczudze jest plan dochodów i wydatków 

przyjmowany Uchwałą Rady Miejskiej w Kańczudze. 

Wg stanu na dzień 30.09.2018 r. do jednostki uczęszczało 382 uczniów. 

Na dzień 30.09.2018 r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych                         

42 nauczycieli (dyplomowanych 34, mianowanych 6, kontraktowych 2, stażysta 0)                                

i 15 pracowników obsługi. 

 

14. Ryc. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SP w Kańczudze wg stopnia awansu 

zawodowego. 

dyplomowany; 
34; 81%

mianowany; 6; 
14%

kontraktowy; 
2; 5%

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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W 2018 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 76 497,36 zł 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 3 226 840,20 zł 

  

W 2018 r. w SP Kańczuga zostały zrealizowano wiele projektów edukacyjnych                      

w tym m.in..: zajęcia w ramach Uczniowskiej Szkółki Wędkarskiej, Spławikowe Zawody 

Wędkarskie, Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.  

Wśród wielu inicjatyw należy wspomnieć utworzenie Zielonej klasy przy 

Nadleśnictwie Kańczuga. Wycieczki i rajdy przyrodniczo – rekreacyjno – edukacyjne                 

dla wszystkich uczniów w szkole–  Cierpisz, szkółka leśna Mokra, rezerwat Husówka, 

Arboretum w Bolestraszycach, ścieżka przyrodnicza w Pruchniku.  

Rajdy rowerowe promujące aktywność ruchową – po gminie Kańczuga i okolicach:          

do Zarzecza, Husówki, do Mokrej, do Wybrzeża koło Dubiecka. Organizacja wyjazdów 

autokarem lub rowerami na leśną ścieżkę przyrodniczo - dydaktyczną „Koralowa”                       

w Cierpiszu, organizacja wycieczki edukacyjno – przyrodniczo – krajoznawczej  dla 

wszystkich uczniów do Bolestraszyc, Przemyśla i na fort znajdujący się w okolicach Medyk. 

Zorganizowana została w 2018 roku lekcja w - f z Anitą Włodarczyk, Mistrzynią Świata 

w rzucie młotem.  

W dniu 28 listopada 2018 r. Szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie 

wydany przez Ministra Edukacji Narodowej.  

Projekty ekologiczne podejmowane w ramach obchodów Dnia Ziemi, projekt 

edukacyjny wystawa zwierząt, sprzątanie miasta w ramach corocznej akcji Sprzątanie Świata, 

segregacja śmieci, Dni Przyjaciół Lasu 

Organizacja  akcji charytatywnych: zbiórka na rzecz Fundacji osób niewidomych                    

i niepełnosprawnych „Pomóż i ty”, zbiórka rzeczy dla Schroniska dla zwierząt Kundelek                    

w Rzeszowie oraz Orzechowcach, zbiórka maskotek i środków finansowych dla Hospicjum 

dla Dzieci w Rzeszowie, przygotowywanie paczek mikołajkowych, pomocy rzeczowej                   

dla potrzebujących 

W 2018 roku w SP Kańczuga realizowany był projekt Youngster. Patronem akcji jest 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, który od 2006 roku prowadzi program wspierania 

nauczania języka angielskiego na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych.  
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Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy  

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy jest jednostką 

organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą 

w formie jednostki budżetowej. SP w Sieteszy działa na podstawie statutu określającego jego 

nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej SP w Sieteszy 

jest plan dochodów i wydatków przyjmowany Uchwałą Rady Miejskiej w Kańczudze.  

Z zakresu oświaty SP w Sieteszy funkcjonuje na podstawie między innymi 

następujących ustaw - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996), ustawa o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 220) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967).  

Podstawą gospodarki finansowej SP w Sieteszy jest plan dochodów i wydatków 

przyjmowany Uchwałą Rady Miejskiej w Kańczudze. 

Wg stanu na dzień 30.09.2018 r. do jednostki uczęszczało 152 uczniów. 

Na dzień 30.09.2018 r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych                        

19 nauczycieli ( dyplomowanych 16, mianowanych 2, kontraktowych 1, stażysta 0)                          

i 7 pracowników obsługi. 

 

15. Ryc. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SP w Sieteszy wg stopnia awansu 

zawodowego. 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W 2018 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 18 852,26 zł., 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1 717 047,54 zł., 
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W 2018 roku w SP Sietesz zostały zrealizowane następujące programy i projekty 

edukacyjne: Realizacja międzynarodowego projektu z języka angielskiego ze Szkołą 

Partnerską we Francji.  

W ramach działalności Klubu Młodego Odkrywcy „Amperki” w SP w Sieteszy, 

uczniowie wzięli udział w konkursie - Badacze KMO - organizowanym przez Centrum Nauki 

Kopernik i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.   

W ramach projektu „Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich 

drogach” uczniowie realizują zajęcia i warsztaty dot. bezpieczeństwa drogowego i RKO                      

( resuscytacji krążeniowo – oddechowej).   

Realizowano projekt pn. „Wspomagania szkół województwa podkarpackiego 

polegającego na kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych”, projekt pn. „Program 

Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi”, której celem jest kształtowanie 

pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów.  

Realizowano program „Szkolny Klub Sportowy”, którego celem jest podejmowanie 

przez uczniów dodatkowej aktywności fizycznej. Realizacja w/w programów to efektywne 

zwiększenie świadomości uczniów w zakresie zasad bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia                  

i odżywiania się, jak również świadomości rozwijania swoich zdolności i umiejętności.                   

To także działania podporządkowane kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych,          

jako ciągłego procesu, w którym ważne jest zespołowe uczenie się poprzez połączenie 

wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. 

 

Szkoła Podstawowa im. Poległych w Strajku w Krzeczowicach w 1936 r.                                      

w Krzeczowicach. 

 

Szkoła Podstawowa im. Poległych w Strajku w Krzeczowicach w 1936 r.                               

jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości 

prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. SP w Krzeczowicach działa na podstawie 

statutu określającego jego nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności. Podstawą gospodarki 

finansowej SP w Krzeczowicach jest plan dochodów i wydatków przyjmowany Uchwałą 

Rady Miejskiej w Kańczudze.  

Z zakresu oświaty SP w Krzeczowicach funkcjonuje na podstawie między innymi 

następujących ustaw - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996), ustawa o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 220) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967).  
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Wg stanu na dzień 30.09.2018 r. do jednostki uczęszczało 101 uczniów. 

Na dzień 30.09.2018 r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych                         

16 nauczycieli (dyplomowanych 12, mianowanych 4, kontraktowych 0, stażysta 0)                          

i 3 pracowników obsługi. 

 

16. Ryc. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SP w Krzeczowicach wg stopnia awansu 

zawodowego. 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych UMiG w Kańczudze 

 

W 2018 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 21 464,12 zł 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1 360 294,92 zł. 

 

Działania podejmowane w SP Krzeczowice w 2018 roku służyły wszechstronnemu 

rozwojowi uczniów, przygotowaniu ich do życia i podejmowaniu kolejnych zadań 

edukacyjnych. Kształcenie sprzyjało wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów 

odpowiednio do ich aspiracji i możliwości. Szkoła przygotowywała uczniów do korzystania                

z różnych źródeł informacji oraz do samodzielnego rozwiązywania problemów. Zajęcia 

szkolne służyły rozbudzaniu, rozwijaniu i pielęgnowaniu uzdolnień i talentów. Dodatkowo 

uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wielu konkursach oraz szkolnych wyjazdach.                         

Np. w związku z organizacją obchodów święta 25 - lecia 21 Brygady Strzelców 

Podhalańskich w Rzeszowie, młodsi uczniowie wraz z wychowawcami udali się na miejsce 

uroczystości do Rzeszowa. Program pobytu obejmował statyczny pokaz sprzętu, prezentację 

uzbrojenia  i wyposażenia.  
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W 2018 roku Szkoła Podstawowa w Krzeczowicach współpracowała również                           

z różnymi instytucjami np.: stowarzyszeniami, innymi placówkami oświatowymi czy 

organem prowadzącym. Podejmowane działania w ramach tej współpracy miały na celu 

krzewienie kultury, sportu i prezentacje osiągnięć uczniów w środowisku lokalnym                          

W 2018 roku w SP Krzeczowice zrealizowano autorski pn. „Małe rzeczy dla wielkiej 

Niepodległej” - Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej w Krzeczowicach opracowali 

program działań pn. „Małe rzeczy dla wielkiej Niepodległej”. 

Uczniowie szkoły uczestniczyli w zajęciach Dziecięcego Uniwersytetu 

Rzeszowskiego Zajęcia prowadzili naukowcy, wykładowcy oraz popularyzatorzy nauki                      

z całej Polski. Ponadto szkoła uczestniczyła w rządowym projekcie cyfrowobezpieczni.pl                 

– Bezpieczna Szkoła Cyfrowa.  Wolontariat - Szkolne Koło Caritas jest organizacją dziecięcą 

i młodzieżową działającą na terenie Szkoły Podstawowej w Krzeczowicach.  

W 2018 roku szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję „Edukujemy – pomagamy!”. 

Polegającą na zbiórce zużytych baterii. W szkole realizowany był także program                              

„Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”, który inspiruje lokalne społeczności                                       

do podejmowania długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczołowatych 

w Polsce poprzez tworzenie miejsc przyjaznych pszczołom. 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej  

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej, jest jednostką 

organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą 

w formie jednostki budżetowej. SP w Łopuszce Wielkiej działa na podstawie statutu 

określającego jego nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności. Podstawą gospodarki 

finansowej SP w Łopuszce Wielkiej jest plan dochodów i wydatków przyjmowany Uchwałą 

Rady Miejskiej w Kańczudze.  

Z zakresu oświaty SP w Łopuszce Wielkiej funkcjonuje na podstawie między innymi 

następujących ustaw - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996), ustawa o finansowaniu 

zadań oświatowych( Dz.U. 2017 poz. 220) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r, poz. 967).  

Wg stanu na dzień 30.09.2018 r. do jednostki uczęszczało 136 uczniów. 

Na dzień 30.09.2018 r., w jednostce było zatrudnionych według umów o pracę                      

18 nauczycieli (dyplomowanych 15, mianowanych 3, kontraktowych 0, stażysta 0)                             

i 8 pracowników obsługi. 
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17. Ryc. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SP w Łopuszce Wielkiej wg stopnia 

awansu zawodowego. 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych UMiG w Kańczudze 

 

W 2018 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 5 279,51 zł 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1 565 753,22 zł 

  

W 2018 roku w Szkole Podstawowej w Łopuszce Wielkiej oprócz obowiązkowych 

zajęć dydaktyczno - wychowawczych i pozalekcyjnych realizowane były liczne 

przedsięwzięcia i projekty. Tym, co wyróżnia szkołę jest między innymi działalność 

Szkolnego Koła Wolontariatu, które zorganizowało i przeprowadziło liczne akcje 

charytatywne. 

Jednym z bardziej znaczących był kontynuowany w 2018 roku projekt „Szkolny ogród 

uczy i integruje” finansowany  ze środków Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku w ramach 

programu „Działaj Lokalnie”, Jego głównym celem było stworzenie miejsca służącego 

społeczności szkolnej i lokalnej do celów rekreacyjnych i edukacyjnych.  

Uczniowie szkoły brali również udział w projekcie pt. „ Dziennikarskie wariacje                  

w bibliotece” realizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Kańczudze również dzięki 

funduszom programu „Działaj Lokalnie”. 

Przedsięwzięciem realizowanym w szkole w Łopuszce Wielkiej był projekt „Dobre 

wychowanie niech z nami zostanie” finansowany również ze środków Fundacji Fundusz 

Lokalny w Leżajsku w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Projekt polegał                                

na przeprowadzeniu szeregu działań mających na celu przybliżanie młodzieży podstawowych 
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zasad savoir- vivre'u, wyposażanie w umiejętność kulturalnego zachowania w różnych 

sytuacjach oraz wychowanie w duchu szacunku dla drugiego człowieka.  

Działający w szkole oddział SKO pozyskał fundusze, za które zakupiono wyposażenie 

„Kącika cichej przerwy”- miejsca wyposażonego w regał, duży stolik i krzesełka oraz 

kolorową wykładzinę, gdzie dzieci mogą spędzać przerwy układając puzzle, grając w gry 

planszowe i czytając czasopisma. 

Kolejną inicjatywą wyróżniającą szkołę było nawiązanie współprac z Politechniką 

Rzeszowską oraz Uniwersytetem Rzeszowskim i udział młodzieży w zajęciach 

organizowanych przez te uczelnie. Na politechnice były to pokazy doświadczeń w ramach 

Klubu Młodego Odkrywcy, a na uniwersytecie były to warsztaty robotyki w ramach projektu 

„Uniwersytet Rzeszowski Młodych Odkrywców”. W trakcie warsztatów uczestnicy budowali 

roboty, a następnie programowali ich działanie.  

Społeczność szkolna organizuje wiele wydarzeń kulturalnych integrujących całą 

społeczność lokalną. Są to między innymi pikniki rodzinne, przedstawienia, spotkania 

integracyjne z okazji świąt. Wyjątkowym świętem w 2018 roku były uroczyste obchody                

setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości.  

Szkołę Podstawową w Łopuszce Wielkiej wyróżniają również akcje i projekty promujące 

bezpieczeństwo i zdrowie.  

Poza wymienionymi inicjatywami i sukcesami szkoły, jej mocną stroną jest dobra 

współpraca z rodzicami, polegająca na podejmowaniu działań w celu zdobycia funduszy                         

na wzbogacenie bazy szkoły. W roku 2018, podobnie jak w latach poprzednich została 

zorganizowana zabawa sylwestrowa, z której dochód został przeznaczony na cele szkoły. 

Stale podejmowane są działania promujące szkołę poprzez publikacje na stronie internetowej 

i Facebooku oraz artykuły w lokalnych czasopismach. 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana i Marii Jędrzejowskich w Siedleczce  

 

Szkoła Podstawowa im. Jana i Marii Jędrzejowskich w Siedleczce jest jednostką 

organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą 

w formie jednostki budżetowej. SP w Siedleczce działa na podstawie statutu określającego 

jego nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej                         

SP  w Siedleczce jest plan dochodów i wydatków przyjmowany Uchwałą Rady Miejskiej                  

w Kańczudze.  
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Z zakresu oświaty SP w Siedleczce funkcjonuje na podstawie między innymi 

następujących ustaw - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996), ustawa o finansowaniu 

zadań oświatowych( Dz. U. 2017 poz. 220) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r, poz. 967). 

Wg stanu na dzień 30.09.2018 r. do jednostki uczęszczało 109 uczniów. 

Na dzień 30.09.2018 r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych 20 

nauczycieli (dyplomowanych 16, mianowanych 2, kontraktowych 2, stażysta 0)                              

i 4 pracowników obsługi. 

 

18. Ryc. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SP w Siedleczce wg stopnia awansu 

zawodowego. 

dyplomowany; 
16; 80%

mianowany; 2; 
10%

kontraktowy; 2; 
10%

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W 2018 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 13 873,63 zł 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1 506 773,55 zł 

 

W Szkole Podstawowej w Siedleczce w roku 2018 realizowano różnego rodzaju 

programy i projekty edukacyjne i profilaktyczne, np. „Moja krew twoje życie” Uczniowie 

propagowali tematykę honorowego krwiodawstwa, nauczyciele oddawali krew. Wynikiem 

realizacji programu było uzyskanie Certyfikatu Szkół Promujących Honorowe 

Krwiodawstwo. W ramach programu „Misja przyroda” szkoła zakwalifikowała                            

się do pierwszego etapu programu p.t. „Brzęczący przyjaciele mogą zdziałać wiele!- Ogród 

przyjazny owadom”. Stworzono przy szkole ogród przyjazny owadom.   
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Na placu wokół szkoły wykonano zieloną klasę - miejsce gdzie będą mogły odbywać 

się zajęcia przyrody.   

W ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 

Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020 szkoła uczestniczyła                        

w realizacji programu „Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich 

drogach” w ramach współpracy z Fundacją Tradycyjna Zagroda. 

 W związku z Rokiem dla Niepodległej w szkole zorganizowano „Gminny Turniej 

Patriotyczny o Statuetkę Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga.   

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Pantalowicach   

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Pantalowicach, jest jednostką 

organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą 

w formie jednostki budżetowej. SP w Pantalowicach działa na podstawie statutu 

określającego jego nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności. Podstawą gospodarki 

finansowej SP w Pantalowicach jest plan dochodów i wydatków przyjmowany Uchwałą Rady 

Miejskiej w Kańczudze.  

Z zakresu oświaty SP w Pantalowicach funkcjonuje na podstawie między innymi 

następujących ustaw - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996), ustawa o finansowaniu 

zadań oświatowych( Dz. U. 2017 poz. 220) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r, poz. 967).  

Wg stanu na dzień 30.09.2018 r. do jednostki uczęszczało 95 uczniów. 

Na dzień 30.09.2018 r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych                           

19 nauczycieli (dyplomowanych 15, mianowanych 3, kontraktowych 0, stażysta                                

1) i 5 pracowników obsługi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             77 

MIASTO I GMINA KAŃCZUGA            www.kanczuga.pl 

19. Ryc. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SP w Pantalowicach wg stopnia awansu 

zawodowego. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W 2018 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 11 135,97 zł 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1 231 656,16 zł. 

 

W roku 2018 Szkoła Podstawowa w Pantalowicach uczestniczyła w różnorodnych 

konkursach organizowanych na terenie szkoły, gminy, powiatu, województwa i kraju, 

zdobywając zaszczytne miejsca. Były to konkursy plastyczne, zawody sportowe, historyczne, 

literackie, recytatorskie, językowe, informatyczne, religijne, promujące biblioteki                                  

i czytelnictwo. Ponadto nasza szkoła aktywnie brała udział w różnorodnych projektach 

edukacyjnych. Działania te miały za zadanie wspomóc wszechstronny rozwój uczniów, 

poszerzyć horyzonty ich zainteresowań.  

Konkurs na prezentację multimedialną ‘’Zagłada w oczach młodzieży’’, V Gminny 

Konkurs Plastyczny, Szopka Betlejemska’’, Miejsko-Gminny Konkurs na Świąteczną Kartkę 

Bożonarodzeniowa 2018, Kuratoryjny Konkurs z Języka Polskiego, Gminne Zawody                         

w Szachach Indywidualnych, Gminny Konkurs z Języka Angielskiego na prezentacje 

multimedialną, London’s best walk’’, Gminny Konkurs Fotograficzny ‘’Niepodległa w mojej 

małej ojczyźnie’’.  
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rączynie   

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rączynie, jest jednostką organizacyjną 

sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie 

jednostki budżetowej. SP w Rączynie działa na podstawie statutu określającego jego nazwę, 

siedzibę oraz przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej SP w Rączynie jest 

plan dochodów i wydatków przyjmowany Uchwałą Rady Miejskiej w Kańczudze.  

Z zakresu oświaty SP w Rączynie funkcjonuje na podstawie między innymi 

następujących ustaw - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996), ustawa o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 220) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r, poz. 967).  

Wg stanu na dzień 30.09.2018 r. do jednostki uczęszczało 67 uczniów. 

Na dzień 30.09.2018 r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych                        

16 nauczycieli (dyplomowanych 11, mianowanych 3, kontraktowych 2, stażysta 0)                             

i 3 pracowników obsługi. 

 

20. Ryc. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SP w Rączynie wg stopnia awansu 

zawodowego. 

dyplomowany; 
11; 69%

mianowany; 3; 
19%

kontraktowy; 2; 
12%

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

W 2018 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 12 617,53 zł  

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1 176 853,16 zł  
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W 2018 r. w Szkole Podstawowej w Rączynie na wyróżnienie zasługują liczne 

sukcesy uczniów w konkursach na wielu szczeblach: ogólnopolskim, wojewódzkim, 

powiatowym, gminnym i szkolnym oraz w zawodach sportowych. W 2018 roku uczniowie 

uczestniczyli w licznych programach profilaktyczno – wychowawczych. 

W 2018 roku Szkoła Podstawowa w Rączynie realizowała projekt „Naturalnie 

energetyczni” dzięki grantom finansowym z Funduszu Naturalnej Energii, przyznanym na 

podstawie konkursu, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A., a Fundacja Nasza Ziemia jest Partnerem Konkursu „Naturalnie energetyczni”. 

Efektem przeprowadzonego projektu był wzrost świadomości mieszkańców na temat ochrony 

przyrody i korzyści płynących z eksploatacji naturalnych źródeł energii a także promocja 

zdrowego i ekologicznego stylu życia wśród mieszkańców. 

 

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kańczudze 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kańczudze, jest jednostką organizacyjną sektora 

finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki 

budżetowej. 

SM w Kańczudze działa na podstawie statutu określającego jego nazwę, siedzibę oraz 

przedmiot działalności. 

Podstawą gospodarki finansowej SM w Kańczudze jest plan dochodów i wydatków.  

W 2018 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Wg stanu na dzień 30.09.2018 r. do jednostki uczęszczało 146 uczniów. 

Na dzień 30.09.2018 r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych 27 nauczycieli 

( dyplomowanych 10, mianowanych 5, kontraktowych 10, stażysta 2) i 3 pracowników 

obsługi. 
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21. Ryc. Struktura zatrudnionych nauczycieli w SM w Kańczudze wg stopnia awansu 

zawodowego. 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych UMiG w Kańczudze 

 

W 2018 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 435,70 zł 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 1 611 839,89 zł 

Szkoła Muzyczna I st. w Kańczudze, jako jednostka kulturotwórcza działa od 2014 r. 

Jej zadaniem jest podstawowe wykształcenie muzyczne uczniów i młodzieży w zakresie gry 

na instrumentach muzycznych. Wspólnota szkolna, do której należą nauczyciele, uczniowie 

oraz rodzice pracuje nad kształtowaniem postawy patriotycznej i artystycznej,                             

nad umuzykalnieniem środowiska oraz nad osiąganiem bardzo dobrych wyników w nauce, 

czego dowodem jest ogromna ilość laureatów konkursów.  

W roku 2018 uczniowie reprezentowali szkołę na konkursach regionalnych 

(zdobywając I III miejsce, 5 wyróżnień, 6 nagród II stopnia, 4 nagrody III stopnia i „Złote 

pasmo), makroregionalnych (zdobywając I III miejsce, dwie 2 nagrody, 10 wyróżnień,                            

2 wyróżnienia II stopnia).  

Z konkursów ogólnopolskich wymienić należy ucznia, który zajął I miejsce na „VIII 

Ogólnopolskich Spotkaniach Kontrabasowych” w Mielcu oraz ucznia, który zdobył II miejsce 

na ogólnopolskim konkursie w Mławie, III miejsce na konkursie w Słupcy oraz Dyplom 

Laureata na Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Sochaczewie.  

Do największych osiągnięć szkoły należą konkursy międzynarodowe – uczeń klasy 

akordeonu zdobył I miejsce w Ostrawie, I miejsce w Belgradzie (Serbia) oraz 2 miejsce na 

„XX Międzynarodowych Spotkaniach Akordeonowych” w Sanoku. Kolejnymi laureatami 

konkursów międzynarodowych są: - uczeń klasy akordeonu 2 miejsce w Belgradzie, 
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uczennica klasy fletu – III nagroda na „XIX Międzynarodowym Konkursie w Nałęczowie 

oraz Zespół Ludowy, który zdobył wyróżnienie na „I Międzynarodowym Festiwalu 

„Podkarpacka Fraza” w Ropczycach. 

 

Wypłata stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Kańczuga  

Stypendia za wyniki w nauce 

Zgodnie z Uchwałą NR XXIV/264/2017 Rady Miejskiej w Kańczudze  z dnia  26 kwietnia 

2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/219/2016 Rady Miejskiej w Kańczudze 

w sprawie przyjęcia „Miejsko - Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 

i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kańczuga” od roku szkolnego 2016/2017 

młodzież szkolna po spełnieniu wymagań określonych w w/w Uchwale może ubiegać się                    

o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga. 

W roku szkolnym 2017/2018 stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga otrzymało                    

19 uczniów – w tym 15 za osiągniecia w nauce i 4  uczniów Szkoły Muzycznej za wybitne 

osiągniecia artystyczne. Kwota wypłaconego stypendium za rok szkolny 2017/2018 – 

10 000,00 zł.   

Uczeń każdej szkoły może otrzymać stypendium dyrektora za wyniki w nauce, po uzyskaniu 

odpowiedniej średniej ocen, oraz za osiągniecia sportowe. W roku szkolnym 2017/2018 

wypłacono 176 w/w stypendiów na kwotę 24 900,00 zł.  

 

Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze 

 

Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze jest jednostką organizacyjną sektora finansów 

publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej 

powołaną do funkcjonowania Uchwałą Nr XVII/196/2016 Rady Miejskiej w Kańczudze                   

z dnia 16 września 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum 

Usług Wspólnych w Kańczudze i nadania statutu, Uchwała Nr XVII/284/2017 Rady 

Miejskiej w Kańczudze z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale                                    

Nr XVII/196/2016 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 16 września 2016 r.  

Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze działa na podstawie statutu określającego jego 

nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności. 

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze jest plan 

dochodów i wydatków.  



                                                                                                                                             82 

MIASTO I GMINA KAŃCZUGA            www.kanczuga.pl 

Na dzień 31.12.2018 r. według umów o pracę w jednostce było zatrudnionych                                     

7 pracowników. 

 

W 2018 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 2 260,35 zł  

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 697 340,59 zł  

 

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. CUW w Kańczudze obsługą finansowo - księgową 

obejmowało 13 jednostek budżetowych z terenu miasta i gminy Kańczuga. 

 

W 2018 r. Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze realizowało projekt pn., Szkoła 

nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów             

i nauczycieli Miasta i Gminy Kańczuga” w ramach Osi priorytetowej: IX, Jakość edukacji                     

i kompetencji w regionie Działanie: 9.2 Poprawa, jakości kształcenia ogólnego. Głównym 

celem projektu był wzrost kompetencji kluczowych 228 uczniów ze Szkoły Podstawowej                   

w Krzeczowicach, Pantalowicach i Rączynie oraz podniesienie kompetencji nauczycieli tych 

szkół zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i zaplanowanym zakresem wsparcia.  

W ramach projektu uczniowie w/w szkół uczestniczyli w szeregu zajęć z zakresu nauk 

matematyczna – przyrodniczych (matematyka, przyroda, fizyka), informatycznych,                           

w zajęciach z języka angielskiego, doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, które 

realizowali zatrudnieni w szkołach nauczyciele.  

Szkolenia dla nauczycieli skierowane zostały na zwiększenie stopnia wykorzystania 

nauczania eksperymentalnego w szkole, technik komputerowych w edukacji oraz zwiększeniu 

wykorzystania cyfrowych materiałów dydaktycznych w procesie edukacji. 

Planowane do realizacji zajęcia zostały uzupełnione ćwiczeniami interaktywnymi 

wykonywanymi na platformie e-learningowej, która została zakupiona w ramach projektu 

oraz materiałami ćwiczeniowymi. Ponadto realizacja zajęć odbywała się w zakupionych                    

w ramach projektu mobilnych pracowniach komputerowych oraz w międzyszkolnych 

pracowniach przyrodniczych.  

W ramach projektu zostały doposażone pracownie biologiczno – przyrodnicze  

w pomoce dydaktyczne; umożliwiające realizację zajęć przyrodniczych metodą 

eksperymentu.  

Ponadto przeprowadzony został remont i modernizacja sieci informatycznych  

w pracowniach komputerowych oraz zakupiono sprzęt komputerowy. 
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Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wyniosła 543.544,12 zł. 

Dofinansowanie projektu wyniosło 516.182,52 zł, i obejmowało środki pochodzące                           

z następujących źródeł: 

- ze środków europejskich w kwocie 462 012,50 zł 

- ze środków dotacji celowej w kwocie 54 170,02 zł 

Beneficjent wnosił niefinansowy wkład własny w kwocie 27 361,60 zł. 

W 2018 roku w ramach projektu zrealizowano zadnia o wartości 131 216,16 zł. 

Projekt zakończył się 30.06.2018 r. 

W 2018 r. Miasto i Gmina Kańczuga otrzymała wsparcie finansowe w ramach 

"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 3 dotyczącego wspierania w latach 

2016 - 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie 

rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci                           

i młodzieży. 

W ramach realizacji programu w 2018 roku siedem szkół podstawowych z terenu Miasta                   

i Gminy Kańczuga uzyskało środki i otrzymało dotację celową z budżetu państwa 

w wysokości 28 880,00 zł. Natomiast wkład własny organu prowadzącego wyniósł 7.220,00 

zł. 

 

Tab. 22. Szkoły z terenu Miasta i Gminy Kańczuga, które otrzymały dotację celową                             

z budżetu państwa w następujących wielkościach: 

Wyszczególnienie Wysokość dotacji Wkład własny Razem 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II               

w Rączynie 
2 480,00 620,00 3 100,00 

Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Kańczudze 
8 000,00 2 000,00 10 000,00 

Szkoła Podstawowa im. Jana i Marii 

Jędrzejowskich w Siedleczce 
4 000,00 1 000,00 5 000,00 

Szkoła Podstawowa im. Poległych                     

w Strajku  w Krzeczowicach w 1936 r.               

w Krzeczowicach 

3 200,00 800,00 4 000,00 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego  

w Łopuszce Wielkiej 
4 000,00 1 000,00 5 000,00 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi 

Królowej  w Sieteszy 
4 000,00 1 000,00 5 000,00 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego  

w Pantalowicach 
3 200,00 800,00 4 000,00 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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Celem realizowanego programu było rozwijanie czytelniczych zainteresowań uczniów 

poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń 

promujących czytelnictwo.  Projekt trwał do 31.12.2018 r. 

 

 

Miejsko - Gminny Żłobek w Kańczudze 

 

Celem Miejsko Gminny Żłobek w Kańczudze jest zapewnienie dzieciom opieki                           

oraz warunków do wszechstronnego rozwoju, a także wspomaganie rodziców/opiekunów 

prawnych w wychowaniu i opiece nad dzieckiem. Zadania Żłobka w Kańczudze: dbanie                   

o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach 

zbliżonych do warunków domowych, poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczo-

wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku rozwojowego dziecka                            

oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka, 

prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych 

potrzeb dziecka, wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka zdrowego                            

i niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, 

zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci, uwzględniającego obowiązujące 

normy żywieniowe zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej oraz indywidualne 

zalecenia lekarskie, zapewnienie właściwie wyposażonych sal żłobkowych, dostosowanych 

do potrzeb dzieci do lat 3, współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania 

dzieci. Cele Żłobka w Kańczudze osiągane są poprzez: stosowanie różnych form i metod 

pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychofizyczny, stymulowanie procesów 

rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy, zapewnienie dzieciom 

możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku, zapewnienie dzieciom 

pobytu na świeżym powietrzu, systematyczną współpracę z rodzicami/prawnymi opiekunami 

dziecka poprzez prowadzenie dla nich konsultacji i porad w zakresie metod pracy z dzieckiem 

oraz rozwiązywania problemów wychowawczych, organizowanie zebrań, a także różnego 

rodzaju imprez i uroczystości okazjonalnych oraz integracyjnych. 

Na dzień 31.12.2018 r. w jednostce było zatrudnionych według umów o pracę                             

10 pracowników. MG Żłobek dysponuje 24 miejscami dla dzieci. 
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W 2018 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 87 168,25 zł 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 239 388,27 zł 

 

Żłobek w 2018 r. otrzymał dotację w ramach programu „Maluch+” – 43 200,00 zł, 

która została przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki. 

Celem Programu było zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki                       

w żłobkach dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających 

szczególnej opieki. 

 

VI. Kultura, sport i rekreacja  

    

Na terenie Miasta i Gminy Kańczuga działają instytucje kultury powołane zgodnie                     

z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.) tj. Ośrodek Kultury Miasta i Gminy 

Kańczuga oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kańczuga.  

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze 

Przychody biblioteki w 2018 roku wynoszą 429.166,80 zł. 

Na osiągnięte przychody składają się: 

 upomnienie za przetrzymywanie książek, wydruki w czytelni – 2 303,40 zł, 

 odsetki od środków na rachunku bankowym –107,10 zł., 

 pozostałe – 13 598,30 zł., 

  prowizja 0,3 % z podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania 

środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego – 58,00 zł., 

 dotacja Biblioteki Narodowej -  6.300,00 zł., 

 dotacja na projekt „Dziennikarskie wariacje w bibliotece” – 4.800,00 zł., 

 dotacja z budżetu Miasta i Gminy Kańczuga – 402.000,00 zł. 
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Tab.  23. Przychody w budżecie Biblioteki Miasta i gminy Kańczuga w 2018 roku. 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan na 

2018 r. 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie na 

dzień 

31.12.2018 r. 

Procent 

wykonania 

planu 

1 Wpływy z kosztów upomnienia, 

wydruków 
1 500,00 2 303,40 2 303,40 100 

2 Odsetki na rachunku bankowym 250,00 107,10 107,10 100 

3 Wynagrodzenie za terminowe 

odprowadzanie podatku  
250,00 58,00 58,00 100 

4 Dotacja z budżetu Miasta i Gminy 

Kańczuga 
350 000,00 402 000,00 402 000,00 100 

5 Pozostałe 0,00 13 598,30 13 598,30 100 

6 Dotacja na projekt 0,00 4 800,00 4 800,00 100 

7 Dotacja Biblioteki Narodowej 0,00 6 300,00 6 300,00 100 

 Razem: 352 000,00 429 166,80 429 166,80 100 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze na podstawie danych 

uzyskanych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kańczuga. 

 

25. Ryc. Udział przychodów w realizacji planu finansowego w 2018 roku. 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze na podstawie danych 

uzyskanych z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kańczuga. 

 

Przychody w 2018 r. wyniosły 429.166,80 zł, tj. 100% planu.   

Koszty w 2018r wyniosły 431.163,82 zł w szczególności: 

 amortyzacja  –  12.848,30 zł., 

 zużycie materiałów i energii - 44.301,68 zł., 

 usługi obce - 37 374,42 zł., 

 podatek od nieruchomości - 1 456,00 zł., 

 wynagrodzenia osobowe - 272 707,39 zł.,  

 wynagrodzenie bezosobowe - 3 222,00 zł.,  
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 składki na ubezpieczenia społeczne - 46 388,98 zł, 

 składki na Fundusz Pracy - 3 676,81 zł., 

 ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników - 7 558,37 zł., 

 pozostałe koszty rodzajowe - 1 629,87 zł. 

Realizacja kosztów w stosunku do planu ( 431 163,82 zł) wynosi 100,00 %. 

 

Tab. 24. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów w 2018 roku. 

Przychody Koszty 

Wykonanie 

przychodów 

względem kosztów w 

procentach 

Wynik 

finansowy 

429 166,80 zł 431 163,82 zł 100,47% -1 997,02 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze na podstawie danych 

uzyskanych z oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kańczuga. 

 

Rok 2018 zamknął się stratą w wysokości 1 997,02 zł. Dotacja z budżetu miast i gminy                    

na prowadzenie działalności bieżącej w roku 2018 została wydatkowana w 100 %. 

  

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze 

Przychody ośrodka kultury w 2018 roku wynoszą 753 145,06 zł. 

Na osiągnięte przychody składają się: 

 opłaty za wynajem sali – 33 023,00 zł., 

 wpływy z częściowej odpłatności za naukę gry na instrumentach muzycznych – 

2 550,00 zł., 

 odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat za szkółkę 

muzyczną, inne przychody – 85,06 zł., 

 darowizny – 3 400,00 zł., 

 prowizja 0,3% w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania 

środków pieniężnych Urzędu Skarbowego – 87,00 zł., 

 dotacja budżetu Miasta i Gminy Kańczuga – 714 000,00 zł. 
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Tab. 25.  Zestawienie przychodów w planie finansowym na 2018 rok. 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan na 2018 

rok 

Plan po 

zmianach na 

2018 rok 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2018 r. 

Procent 

wykonania 

planu 

1 Wpływy z wynajmu 12 000,00 33 023,00 33 023,00 100,00 

2 
Częściowa odpłatność za 

szkółkę 
2 280,00 2 550,00 2 550,00 100,00 

3 
Dotacja z budżetu Miasta                    

i Gminy Kańczuga 
630 000,00 714 000,00 714 000,00 100,00 

4 
Odsetki od środków na 

rachunku 
200,00 85,06 85,06 100,00 

5 

Wynagrodzenie z tytułu 

terminowego 

odprowadzania podatku  

150,00 87,00 87,00 100,00 

6 Pozostałe   3 400,00 3 400,00 100,00 

  Razem: 644 630,00 753 145,06 753 145,06 100,00 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze na podstawie danych 

uzyskanych z Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Kańczuga.  

 

22. Ryc. Udział przychodów w realizacji planu finansowego w 2018 roku. 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze na podstawie danych 

uzyskanych z Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Kańczuga. 

 

Realizacja przychodów w stosunku do planu po zmianach w wysokości 753 145,06 zł wynosi 

100,00 %. 

  Koszty w wysokości 767 727,05 zł obejmują: 

 amortyzacja – 5 051,00 zł., 

 zużycie materiałów i energii - 109 208,42 zł., 

 usługi obce - 170 750,41 zł., 
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 podatek od nieruchomości  - 3 186,00 zł., 

 wynagrodzenia osobowe - 325 517 27 zł., 

 wynagrodzenie bezosobowe - 68 374,00 zł., 

 składki na ubezpieczenia społeczne - 57 807,83 zł., 

 składki na Fundusz Pracy - 6 955,60 zł., 

 ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników - 8 656,68 zł., 

 pozostałe koszty rodzajowe - 12 219,84 zł.  

 

Realizacja kosztów w stosunku do planu w wysokości 767 727,05 zł wynosi 100,00 %. 

 

Tab. 26. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów w 2018 roku. 

Przychody Koszty 

Wykonania 

przychodów względem 

kosztów w procentach 

Wynik 

finansowy 

753 145,06 767 727,05 101,94% - 14 581,99 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze na podstawie danych 

uzyskanych z Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Kańczuga. 

 

Rok 2018 zamknął się stratą w wysokości 14 581,99 zł. Dotacja z budżetu miast i gminy                    

na prowadzenie działalności bieżącej w roku 2018 została wydatkowana w 100 %.  

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 roku wynoszą 0,00 zł. 

 

Analiza programów najważniejszych działań, wydarzeń z dziedziny kultury, sztuki, 

edukacji i życia społecznego zrealizowanych w 2018r. z inicjatywy  Ośrodka Kultury 

Miasta i Gminy w Kańczudze bądź przy współpracy innych organizacji. 

W 2018 roku podjęto wiele ciekawych inicjatyw kulturalnych o różnorodnym charakterze                   

i zasięgu. 
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Tab. 27.  Działania podejmowane przez Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze                    

w 2018 r. 

l.p. Nazwa wydarzenia/działania kulturalnego Przybliżona 

liczba osób 

uczestniczących 

1 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Była to już XXVI edycja 

tego wydarzenia. W Kańczudze WOŚP zagrała dziewiętnasty 

raz. Dzięki hojności udało się zebrać kwotę w wysokości                     

21.266,68 zł. odbyło się również rozdanie nagród, dyplomów laureatom 

IV Gminnego konkursu „Szopka Betlejemska”. 26 Finał zakończył 

koncert Zespołu „Mister  -Band” z Przeworska i tradycyjnie na 

Stadionie MKS rozbłysło Światełko do Nieba –pokaz kolorowych 

sztucznych ogni. Została również przygotowana obsługa 

gastronomiczna połączona z degustacją przez uczniów i nauczycieli z 

Zespołu Szkół w Kańczudze. 

1000 

2 Koncert Noworoczny częściowo miał charakter Gali operetkowo,  

odbył się  28 stycznia 2018 r. w Hali Sportowej  w Kańczudze. Chór 

„Michael” z Kańczugi zaśpiewał  polskie kolędy i pastorałki, natomiast 

uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia z Kańczugi zaprezentowali 

swoje umiejętności. 

500 

3 Ferie z kulturą Zajęcia trwały codziennie od poniedziałku do piątku                    

w godzinach od 10: 00 do 15: 00 warsztaty rękodzielniczo-artystyczne, 

zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne a w godzinach popołudniowych                

i wieczornych zajęcia szachowe, karate i zumba Kids. Oprócz zajęć                       

i warsztatów rozgrywane były mecze w Tenisa Stołowego, Piłkarzyki, 

Cymbergaya i Bilard.  

130 

4 Teatr dla dzieci pouczające przedstawienie "Pinokio" w wykonaniu 

aktorów Teatru Blaszany Bębenek, dzieci aktywnie uczestniczyły                      

i z zainteresowaniem śledzili losy drewnianego pajacyka. 

150 

5 Eliminacje powiatowe do Podkarpackiego Festiwalu Piosenki 

„Śpiewaj Razem z Nami” 3 marca 2018 r. w sali widowiskowej 

Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze odbyły się eliminacje                       

z powiatu przeworskiego do XXVIII Finału Podkarpackiego Festiwalu 

Piosenki "Śpiewaj razem z nami". W eliminacjach wzięło udział                    

73 solistów z terenu powiatu przeworskiego 

150 

6 Dzień Kobiet 7 marca 2018 roku był szczególnym dniem dla 

wszystkich Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu miasta i gminy 

Kańczuga, które aktywnie działają i wspierają rodzimą kulturę w naszej 

gminie.  

120 

7 W dniu 10.03.2018 r. w Hali Sportowej w Kańczudze odbył się XV 

Indywidualny Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 

Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga organizowany przez Ośrodek 

Kultury Miasta i Gminy oraz LKS w Kańczudze. W turnieju wzięło 

udział 58 zawodników z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w siedmiu 

kategoriach tj. juniorki, seniorki, młodzicy do 13 lat, kadeci 14 – 15 lat, 

juniorzy 16 -17 lat, seniorzy 18 - 39 lat i seniorzy 40 lat i wyżej. 

100 

8 Jubileusz 5 - lecia działalności Zespołu Wokalno-Kabaretowego 

„Ala Babki, Ala Dziadki” działającego pod patronatem Ośrodka.  

Zespół podczas 5 lat działalności brał udział w wielu imprezach                            

i konkursach na terenie miasta i gminy Kańczuga jak też na terenie 

województwa podkarpackiego. Podczas Obchodów 5 – lecia 

80 
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podziękowania za pracę oraz za duży wkład pracy w działalność zespołu 

złożyli: Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz W-ce Starosta 

Powiatu Przeworskiego. 

Gościnnie podczas Jubileuszu wystąpił zaprzyjaźniony Zespół 

Śpiewaczy „Krzeczowiczanki” z Krzeczowic. Impreza zorganizowana 

wspólnie z członkami PZERiI w Kańczudze.  

9 II Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej, w konkursie wzięło udział 

33 uczestników z poszczególnych Szkół z terenu naszej Gminy. 

Konkurs organizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową w Siedleczce  

70 

10 IV Gminny Turniej Szachowy im. Feliksa Wilka 18 marca 2018 r.                    

w OKMiG w Kańczudze odbył się IV Turniej Szachowy im. Feliksa 

Wilka byłego  zawodnika LKS w  Kańczudze.  W Turnieju wzięło 

udział 23 zawodników i zawodniczek. Zawody organizowane wspólnie 

z Klubem LKS w Kańczudze  

50 

11 Obchody Światowego Dnia Inwalidy, zorganizowane przy współpracy 

członków PZERiI w Kańczudze Uroczystości odbyły się 19 kwietnia 

2019 r. w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze z udziałem 

blisko 70 osób. Spotkanie z okazji obchodów Światowego Dnia 

Inwalidy uświetnił swoim występem Zespół "Ala Babki Ala Dziadki. 

100 

12 Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów eliminacje do                                                    

52 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Zespołów Śpiewaczych                               

w Kazimierzu n. Wisłą oraz do 52 "Sabałowych Bajań"  Festiwalu 

Folkloru Polskiego w Bukowinie Tatrzańskiej.  Prestiżowa Impreza,                

na którą przyjechało ponad 200 uczestników, 32 prezentacje 

konkursowe Usłyszeliśmy pieśni i melodie z pogranicza polsko - 

ruskiego: obrzędowe weselne, pogrzebowe, kolędy, pastorałki, maryjne, 

sieroce, wielkanocne, sobótkowe, żniwne i ballady.  

600 

13 Dzień Dziecka był doskonałym pomysłem, który pozwolił przygotować 

masę atrakcji dla dzieciaków. Bezpłatny dostęp do dmuchańców 

zapewnił dzieciom, tym całkiem małym i tym nieco starszym, 

wyśmienitą zabawę i frajdę. Teren obok Ośrodka Kultury na jeden dzień 

zamienił się w wielki plac zabaw. 

500 

14 23-24 czerwca na stadionie MKS w Kańczudze odbyła się impreza 

plenerowa Dni Kańczugi organizowana przez Ośrodek Kultury Miasta                   

i Gminy w Kańczudze pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy 

Kańczuga. Niedzielne popołudnie swoim występem rozpoczęli 

uczniowie Szkoły Muzycznej z Kańczugi, kolejne zatańczył i zaśpiewał 

Zespół Pieśni i Tańca „Sieteszanie”, Zespół Wokalno-Kabaretowy                

„Ala Babki, Ala Dziadki”. Pop, rock i reagge to muzyka Zespołu MUS! 

z Zamościa. Pomiędzy koncertami w strefie kibica fani piłki nożnej 

oglądali mecz Polska: Kolumbia.   Następnie wystąpił zespół Kombi.    

Na swoje stoiska z regionalnymi potrawami zapraszały Koła Gospodyń 

Wiejskich z Krzeczowic, Pantalowic i Łopuszki Wielkiej a na stoisko 

promocyjne Szkoła Muzyczna z Kańczugi. 

5000 

15 W dniu 15 sierpnia 2018 r. w Kańczudze odbyły się Miejsko - Gminne 

Dożynki. Organizatorami Święta Plonów był Burmistrz  oraz Ośrodek 

Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze. Impreza odbyła się na stadionie 

Miejskim w Kańczudze  

800 

16 Cykl Koncertów Niepodległościowych, które odbyły się kolejno                    

w Siedleczce, Rączynie, Pantalowicach, Łopuszce Małej.      

Dla zgromadzonej publiczności w Siedleczce i Rączynie śpiewał i grał 

800 
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oktet wokalny UNANIME z Rzeszowa - absolwenci rzeszowskich 

uczelni.  

17 Złote Gody Par Małżeńskich z terenu Miasta i Gminy Kańczuga  

Podczas uroczystości, małżonkowie zostali odznaczeni medalami „Za 

długoletnie pożycie małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta RP. Aktu 

dekoracji dokonał Burmistrz składając jednocześnie gratulacje za 

przeżycie tak pięknej i długiej wspólnej drogi życia i życząc kolejnych 

wspólnych udanych lat ze sobą w zdrowiu i zadowoleniu.   

60 

18 Muzeum w Terenie      

 Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie oraz Ośrodek Kultury 

Miasta i Gminy w Kańczudze w ramach projektu Muzeum w terenie. 

Etnograficzne Reminiscencje Filmowe w dniu 27 września 2018r. 

zaprezentowali film "Odpustowe pierniki z Kańczugi". Film został 

nagrany w roku 1987 w Kańczudze, występuje w nim Tadeusz Słowik     

w swojej wytwórni piernikarskiej. Materiał ten prezentowany  był po raz 

pierwszy, mistrz  ani rodzina nigdy wcześniej nie miały możliwości 

zapoznania się z nim.  

150 

19 Bieg z okazji 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 

Włączając się w jego obchody, Szkoła Podstawowa w Kańczudze 

zorganizowała wydarzenie sportowe, które połączyło w sobie idee 

patriotyczne, szacunek i miłość do Ojczyzny, a także wpłynęło na 

promocję sportu. Współorganizatorem biegu był Ośrodek Kultury 

Miasta i Gminy w Kańczudze. Patronat honorowy sprawował Burmistrz 

Miasta i Gminy Kańczuga. W biegu uczestniczyło 270 uczniów Szkół 

Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga. Trasa biegu licząca 

1918 m. Na zakończenie biegu Burmistrz podziękował uczestnikom 

biegu za udział i wręczył wszystkim pamiątkowe medale. 

350 

20 Dzień Seniora spotkanie zorganizowane przy współudziale członków 

PZERiI w Kańczudze Uroczystości odbyły się w dniu 18 października                        

w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze z udziałem blisko                  

100 osób.  W części artystycznej wystąpił zespół wokalno-kabaretowy 

„Ala Babki, Ala Dziadki”, który śpiewem i zabawnymi skeczami 

rozbawił wszystkich gości. 

100 

21 Konkurs plastyczny Polska Niepodległa zorganizowany dla dzieci                       

i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kańczuga, do konkursu wpłynęło 

72 prace, laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.  

80 

22 Koncert dla Niepodległej   11 listopada 2018 roku to dzień niezwykły 

dla każdego Polaka - świętowaliśmy 100-lecie odzyskania 

niepodległości. Z tej okazji 10 listopada 2018 roku  w Ośrodku Kultury 

Miasta i Gminy w Kańczudze odbył się uroczysty koncert                               

„dla Niepodległej”. Wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej                             

z Kańczugi w spektaklu słowno-muzycznym, oraz uczniowie                              

i nauczyciele Szkoły Muzycznej zł. Podczas koncertu odbyło się 

również wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu Plastycznego 

„Polska Niepodległa”.   Oktet wokalny UNANIME z Rzeszowa  

wystąpiłw drugiej części Koncertu. Piosenki patriotyczne, wojskowe, 

partyzanckie i żołnierskie można było usłyszeć w wykonaniu członków 

Unanime, partie solowe. 

200 

23 Koncert Dziękczynny oraz Jubileusz Chóru „Michael” 25 listopada 

w Kościele św. Michała Archanioła w Kańczudze miało miejsce 

wyjątkowe i historyczne wydarzenie muzyczne. Był to koncert 

500 
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dziękczynny z okazji ukończenie prac remontowych i konserwatorskich 

w Kościele, połączony z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez 

Polskę Niepodległości oraz jubileuszu 15 – lecia działalności chóru 

„Michael” z Kańczugi działającego pod naszym patronatem.   

24 Zabawa Andrzejkowa  
29 listopada 2018 r., by tradycji stało się zadość, w Ośrodku Kultury 

odbyła się zabawa andrzejkowa, w której brali udział seniorzy z miasta                   

i gminy Kańczuga.  Organizatorami imprezy był Dyrektor OKMiG oraz 

PZERiI w Kańczudze.  

80 

25 Mikołajki dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Kańczuga Organizatorem 

spotkania był Burmistrz oraz Dyrektor Ośrodka Kultury Miasta i Gminy 

w Kańczudze. Wizyta Św. Mikołaja przyciągnęła do Hali Sportowej                 

w Kańczudze tłumy dzieci i rodziców.  Dzieci uczestniczące w naszej 

imprezie mogły skorzystać z bezpłatnych dmuchańców, rodzice i dzieci 

uczestniczyli  w zabawach i animacjach przygotowanych przez firmę 

BartFun.  Podczas imprezy dzieci wykonywały ozdoby świąteczne                       

i ubierały nimi choinkę, przy której siedział Św. Mikołaj. Ośrodek 

Kultury rozdał ok 450 paczek.  

1000 

26 V Gminny Konkurs „ Szopka Betlejemska” oraz wystawa Szopek 

Betlejemskich to poznawanie i kultywowanie tradycji obrzędowych 

Świąt Bożego Narodzenia, poprzez zastosowanie różnych technik i form 

plastycznych rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży. 

Konkurs zorganizowany dla dzieci     i młodzieży z terenu Miasta                         

i Gminy Kańczuga, do konkursu wpłynęło 74 prace. 

300 

27 Wigilia Miejska na Kańczuckim Rynku O część artystyczną                     

i świąteczną oprawę muzyczną zadbali uczniowie Szkoły Muzycznej                  

w Kańczudze, Przedszkolaki z Miejsko-gminnego Przedszkola                           

w Kańczudze,   „Chór Michael”  i  z Jasełkowym przedstawieniem 

uczniowie Szkoły Podstawowej z Kańczugi.  Dużym powodzeniem 

cieszył się Kiermasz Bożonarodzeniowy.  

500 

     Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze na podstawie danych 

pozyskanych w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze   

 

W ramach zajęć programowych prowadzona jest przez instruktora nauka gry                           

na instrumentach, zajęcia i warsztaty tematyczne podczas ferii i wakacji, nauka gry w Tenisa 

Stołowego, Prowadzony jest Chór, Zespół Pieśni i Tańca „Sieteszanie”, Orkiestry Dęte                    

w Kańczudze, Łopuszce Wielkiej i Sieteszy, Zespoły wokalne i Śpiewacze (Krzeczowiczanki, 

Kapela Kańczucka, Młodzieżowy Zespół Wokalno-Instrumentalny, Zespół Ala Babki,                     

Ala Dziadki), odbywają się również zajęcia Zumba i Karate. 

Większość w/w imprez OKMiG realizuje samodzielnie lub jest ich współorganizatorem. 

 Z usług OKMiG, jego bazy i sprzętu korzystają placówki oświatowe, organizacje społeczne                 

i pozarządowe, zakłady pracy, instytucje, kluby sportowe itp. 

        W 2018 r. OKMiG współpracował ze Szkołami z terenu Miasta i Gminy Kańczuga, 

Szkołą Muzyczną w Kańczudze, Urzędem Miasta i Gminy Kańczuga, Ochotniczą Strażą 

Pożarną w Kańczudze, Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy                  
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w Kańczudze, Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet w Gminie Kańczuga – Kołami Gospodyń 

Wiejskich z terenu Miasta i Gminy Kańczuga, Radami Sołeckimi z terenu Gminy Kańczuga, 

Miejskim Klubem Sportowym w Kańczudze, Lokalną Grupa Działania „Stowarzyszenie                      

z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie, Biblioteką Publiczną Miasta                        

i Gminy w Kańczudze, Miejsko-Gminnym Przedszkolem w Kańczudze, Świetlicą 

Opiekuńczą w Kańczudze, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kańczudze oraz 

Firmą Falck Medycyna oddział Przeworsk. 

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kańczuga  

 

Podstawą istnienia i działalności Biblioteki jest stan zbiorów, dlatego też priorytetem 

działalności jest zakup nowości wydawniczych zgodnie z życzeniami użytkowników 

biblioteki. 

Zbiory biblioteczne w roku 2018 zwiększyły się w bibliotekach ogółem o  591 woluminów                             

na łączną kwotę 14 451,04 zł. 

Ze środków budżetowych zakupiono 171 woluminów na kwotę 4 973,55 zł. 

Ze środków finansowych Biblioteki Narodowej nabyto 298 na kwotę 6 300,00 zł. 

Liczba książek przyjętych w formie darów wyniosła 81 a ich wartość oceniono na kwotę 

1 979,00 zł 

Ze środków wpłaconych przez czytelników za przetrzymanie książek zakupiono                              

41 woluminów na kwotę 1 198,19 zł. 

Stan księgozbioru w 2018 roku łącznie wyniósł 53 689 woluminów na kwotę 318 668,77 zł. 

W bibliotekach zostało zarejestrowanych 1456 czytelników, którzy wypożyczyli 16 556 

książek. Udzielono 1003 informacji. Łącznie w czytelniach i wypożyczalniach odwiedziło nas 

w ciągu roku 10 428 osób. 

Zorganizowano następujące imprezy kulturalne:  

 X Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu.                   

25 stycznia w Bibliotece odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci                       

o Ofiarach Holokaustu.  Spotkanie rozpoczęła prelekcja przedstawiciela  z Muzeum Polaków 

Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.   Następnie 

odbyło się przedstawienie Kamishibai pt.: "Basia wyjechała do Ameryki".                                                                                                            

 Młodzież ze Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Muzycznej włączyła się w obchody                        

Dnia Holokaustu i zaprezentowała poezję i utwory muzyczne.                                                                                                    
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W czasie ferii zimowych dzieci ze szkoły podstawowej dzielnie pracowały na warsztatach 

tworząc rękodzieła, w tym: - ozdobne żelowe lampiony, - zakładki do książek zdobione 

haftem krzyżykowym, - ramki na zdjęcia, - komplety biżuterii. 

 W przedostatni dzień japoński teatr kamishibai przedstawił sztukę pt.: „Basia wyjechała                     

do Ameryki”.  

    Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji zorganizowano spotkanie w Bibliotece                         

na wieczorze  poezji i muzyki. 

    W dniu 07 maja 2018 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy  w Kańczudze odbyło                   

się rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego zorganizowanego pod hasłem: XV Ogólnopolski 

Tydzień Bibliotek „(Do) wolność czytania”. Organizatorem konkursu była Szkoła 

Podstawowa w Siedleczce oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze. 

Do konkursu przystąpiło 33 uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy 

Kańczuga. 

 8 czerwca 2018 r. na rynku miasta przed budynkiem Biblioteki młodzież ze Szkoły 

Podstawowej w Kańczudze, wzięła udział w biciu rekordu w masowym czytaniu.                    

W akcji „Jak nie czytam, jak czytam” wzięło łącznie udział 221 uczniów. 

 Następna akcja to akcja pt.: „Mała książka – wielki człowiek”.    

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze oraz jej filie zaprosiły rodziców wraz                     

z trzylatkami do wzięcia udziału w projekcie Instytutu Książki.  

Każdy trzylatek, który przyszedł do biblioteki, otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, 

a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę                        

w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego 

Mały Czytelnik otrzymał naklejkę. Zarejestrowaliśmy 60 małych czytelników. 

  8 września zorganizowano tradycyjnie udział w Narodowym Czytaniu. W 2018 roku 

zmagano się z tekstem „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w oprawie biało-czerwonej,                     

jak przystało w roku obchodów stulecia niepodległości. 

  Z Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku w ramach programu „Działaj Lokalnie”, która 

wspierana jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz przez Akademię 

Filantropii w Polsce udało się pozyskać 4 800 zł na zorganizowanie warsztatów i konkursu 

dla młodzieży pod hasłem „Dziennikarskie wariacje w bibliotece”. Łączny koszt projektu 

wyniósł 10 560,76 zł. Przy realizacji projektu współpracowało z nami 64 wolontariuszy. 

Podczas realizacji projektu w 7 szkołach gminy zostały powołane Szkolne Grupy Redakcyjne. 

Członkowie tych Grup uczestniczyli w trzech warsztatach dziennikarskich i fotograficznych.   
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W dniu 19 września 2018 r. młodzi adepci dziennikarstwa uczestniczyli w warsztatach 

dziennikarskich poprowadzonych przez doświadczonego wydawcę – dyrektora 

Podkarpackiego Instytutu Książki i Marketingu w Rzeszowie. 

W dniach 26 września i 3 października biblioteka zorganizowała warsztaty fotograficzne           

dla grupy 15 uczniów z terenu gminy Kańczuga należących do Szkolnych Grup 

Redakcyjnych.   

Aby zachęcić młodzież do sprawdzenia nabytych umiejętności został ogłoszony konkurs 

"Niepodległa w mojej małej ojczyźnie". Uczestnicy mogli składać prace w dwóch 

kategoriach: 

1. Fotografia z wydarzenia lub miejsca upamiętniającego odzyskanie przez Polską 

niepodległości                                    

2. Praca pisemna z formie reportażu lub notatki prasowej            

W konkursach wzięło udział 17 uczniów, którym na spotkaniu podsumowującym zostały 

wręczone nagrody i dyplomy. 

Kontynuując obchody 100 lat Niepodległej 26 października odbył się  w Bibliotece koncert, 

który był połączeniem piosenek barda o tematyce historycznej (m.in. „Samosierra”, 

„Krajobraz po uczcie”, „Rozbite oddziały”, „Ballada wrześniowa”, „Mury”) i kompozycji                

do wierszy wielkich polskich poetów. 

Akcja „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy” była również realizowana w ramach 

obchodów odzyskania niepodległości. 

 W ramach tej akcji zorganizowano warsztaty dla uczniów kl. VI Szkoły Podstawowej                

w Kańczudze.  Zajęcia prowadzone były na podstawie scenariusza przygotowanego                         

do książki Cezarego Harasimowicza pt.: „Mirabelka”.  Uczestnicy zostali zapoznani z fabułą 

książki oraz jej bohaterami m.in. Mirabelką, Dorką, Chaimem, Rebeką, panem Alfusami                    

i panem Izaakiem.  

 Podczas trwania warsztatów młodzież czytała fragmenty książki. W ramach w/w warsztatów 

uczestnicy wykonali kotyliony w formie biało- czerwonego serduszka z bibułkowych 

koralików.           

W ciągu roku zorganizowano także liczne lekcje biblioteczne, spotkania dla przedszkolaków 

spotkanie ze Smokiem Novusiem lub żółwiem Franklinem, wystawy, rękodzieła, plakaty, 

pasowanie na czytelników, mikołajki oraz warsztaty ozdób bożonarodzeniowych                               

i wielkanocnych. Dane w poniższej tabeli. 
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Tab. 28. Podejmowane działania przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Kańczudze                                 

w 2018 roku 

Formy promocji książki 2018 

Liczba  Frekwencja  

Spotkania autorskie 3 83 

Konkursy 13 219 

Spotkania z książką 15 171 

Lekcje biblioteczne 7 278 

Inne imprezy literackie/ 

teatr, pasowanie na 

czytelnika, spotkania z 

poezją i muzyką, 

głośne czytanie itp./ 

8 543 

Inne szkolenia 

edukacyjne /warsztaty/ 

25 120 

Szkolenia biblioteczne 

/użytkowników i 

bibliotekarzy/ 

13 209 

Wystawy 5 556 

Razem:  89 2179 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze na podstawie danych 

uzyskanych z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

Łączne wykonanie budżetu na koniec 2018 roku wyniosło 431 163, 82 zł 

W roku 2018 pozyskano środki finansowe z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego „Literatura i czytelnictwo”. Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych                        

dla bibliotek”. W ramach tego programu otrzymano w 2018 roku 6 300 zł dotacji na zakup 

nowości wydawniczych.  

Z Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku w ramach programu „Działaj Lokalnie”, która 

wspierana jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz przez Akademię 

Filantropii w Polsce pozyskano 4 800 zł na zorganizowanie warsztatów i konkursu                           

dla młodzieży pod hasłem „Dziennikarskie wariacji w bibliotece”. Łączny koszt projektu 

wyniósł 10 560,76 zł. Przy realizacji projektu współpracowano z 64 wolontariuszami. 

Od prywatnych darczyńców i sponsorów z zakładów pracy otrzymano środki finansowe na 

kwotę 700,00 zł.  
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VII. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii   

 

7.1 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2016 – 2022 

 

„Misją Miasta i Gminy Kańczuga jest tworzenie warunków dla zrównoważonego 

rozwoju sfer gospodarczej, społecznej, infrastrukturalnej oraz środowiskowej w sposób 

efektywny służących mieszkańcom z poszanowaniem lokalnych zasobów przyrodniczych 

i kulturowych”. 

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kańczuga została przyjęta Uchwałą nr XIV/153/2016 

Rady Miejskiej w Kańczudze w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Kańczuga na lata 2016 - 2022. 

 

 

Rys. 2  Kluczowe obszary w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kańczuga 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tab. 29. Stan realizacji działań wykazanych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kańczuga 

OBSZAR STRATEGICZNY GOSPODARKA I ROLNICTWO 

Cel strategiczny I:  

Tworzenie warunków dla wielofunkcyjnego rozwoju gospodarki i rolnictwa  

Miasta i Gminy Kańczuga 

CELE OPERACYJNE ZADANIA 

Cel operacyjny I.1  

Zwiększenie atrakcyjności 

inwestycyjnej gminy 

Tworzenie nowych MPZ i zmiany studium 

uwarunkowań -  Uchwała nr XXXII/327/2018 Rady 

Miejskiej w Kańczudze z dnia 15 lutego 2018 r.                           

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego „Nr 1/2014”                             

w Kańczudze 

 

OBSZAR STRATEGICZNY TURYSTYKA I REKREACJA 

Cel strategiczny II:  

Wzrost konkurencyjności Miasta i Gminy Kańczuga w oparciu o lokalne dziedzictwo 

kulturowe i potencjał przyrodniczo-turystyczny 

CELE OPERACYJNE ZADANIA 

Cel operacyjny II.2  

Rozbudowa infrastruktury 

rekreacyjno - turystycznej 

 Wykonanie piłkochwytów oraz ogrodzenia niskiego 

przy stadionie w Łopuszce Wielkiej, 

- Renowacja plaży i rozwój infrastruktury rekreacyjno-

wypoczynkowej przy zbiorniku wodnym w Łopuszce 

Małej, 

- Prace remontowo-budowlane przy budynku 

komunalnym (CIT) w m. Bóbrka Kańczucka, 

- Orlik –Montaż furtki ogrodzeniowej, 

- Budowa Otwartych Stref Aktywności, 

- Rozbudowa placu zabaw w m. Kańczuga, 

 

OBSZAR STRATEGICZNY INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Cel strategiczny III:  

Poprawa, jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga  

poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną 

CELE OPERACYJNE ZADANIA 

Cel operacyjny III.1  

Modernizacja gminnej  

infrastruktury technicznej 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Siedleczce etap II. 

- Budowa Hali Sportowej w Łopuszce Wielkiej, 

- Modernizacja budynku przedszkola w Sieteszy, 

- Modernizacja budynku komunalnego w Łopuszce 

Wielkiej (KKS), 

- Budowa kaplicy cmentarnej w m. Pantalowice, 

- Oczyszczenie i odmulenie wody ze stawu                          

z m. Pantalowice 

- Zakup bramy garażowej do Budynku Domu Kultury                          

w m. Pantalowice 

 

 

Cel operacyjny III.2  Remont oświetlenia ulicznego w m. Pantalowice, 
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Rozbudowa gminnej infrastruktury 

transportowej usprawniającej 

poruszanie się i parkowanie 

Siedleczka, Niżatyce, Rączyna, 

Remont oświetlenia ulicznego w m. Kańczuga, 

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łopuszka Mała 

Prace w zakresie remontów, modernizacji dróg: 

Droga gminna Nr G 110747 R Łopuszka Mała – 

Łopuszka Wielka zlokalizowana na dz.nr 424; 612; 682 

w m. Łopuszka Mała oraz dz. nr 30 w m. Pantalowice 

Droga gminna Nr G 110706 R Siedleczka - Kańczuga 

Droga gminna Nr G 110771 R Kańczuga - Krzeczowice  

Droga gminna Nr G 110775 R Krzeczowice Górna Wieś  

Droga gminna Nr G 110735R Łopuszka Mała-Hucisko 

Nienadowskie 

Droga gminna Nr G 110765R Sietesz – Lipnik dz. 1300 

w Sieteszy 

Droga gminna Nr G 110783 R Łopuszka Mała dz. 407 

w Łopuszce Małej 

Droga gminna Nr G 110749 R Łopuszka Wielka 

Droga łącznik Węgierska – Łopuszka Mała                               

w Kańczudze 

Droga zlokalizowana na dz. nr 1000 w m. Krzeczowice 

Droga dojazdowa do gruntów rolnych Nr 165 Sietesz 

Droga G 1 10759R ul. 11 Listopada i Droga G 1 

10773R ul. Westerplatte m. Kańczuga 

Chodnik i miejsca postojowe k. OZ w Kańczudze 

Droga łącznik Węgierska – Łopuszka Mała                            

w m. Kańczuga 

Miejsca postojowe k. sklepu w Żuklinie 

Modernizacja drogi gminnej Nr 1 10741R w Żuklinie 

Ciąg dróg 507, 436 i 434 w Krzeczowicach 

Drogi dojazdowe na mieniu komunalnym na dz. 543/1                     

i 543/2 w m. Niżatyce 

Parking zatoka obok OSP w Bóbrce Kańczuckiej 

Droga na cz. dz. 1197 w Pantalowicach 

Droga gmina Nr G 110740 R Pantalowice -Siedleczka 

dz. 710 w Pantalowicach 

Droga gminna Nr G 110786 R Pantalowice koło 

Cmentarza dz. 284; 370 w Pantalowicach 

Droga dz. 209 w Łopuszce Wielkiej 

Droga gminna Nr G 1 10728 R ul. Tokarzewskiego                

w Kańczudze 

Droga gminna Nr G 1 10732 R ul. Bolesława 

Płachcińskiego w Kańczudze 

Ścieżka dla pieszych Kańczuga – Żuklin 

Droga gminna Nr G 1 10712 R ul. Zielona                              

w Kańczudze 

Chodnik - alejka na dz. kom. nr 725 w Krzeczowicach 

Chodnik z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym 

w Rączynie Droga i miejsca postojowe k. Świetlicy w 

Lipniku 

Droga gminna Nr G 110701 R Lipnik – Wieś - 

Markowa dz. 123 w Lipniku 



                                                                                                                                             101 

MIASTO I GMINA KAŃCZUGA            www.kanczuga.pl 

 Droga zlokalizowana na dz. 4058 w Sieteszy 

Droga gminna Sietesz Cegielnia- Szkoła Podstawowa 

Droga i miejsca postojowe k. Przedszkola w Sieteszy 

Droga gminna Wola Rzeplinska- dz. 251/1, 25/2, 

37/1 

Droga gminna nr G 110753R w Woli Rzeplińskiej 

Droga dz. 1728 w Łopuszce Wielkiej 

Droga dz. 3812 w Łopuszce Wielkiej 

Droga dz. 1991 w Łopuszce Wielkiej 

Droga nr 2236 Łopuszka Wielka Droga gminna - Ul. 

Grunwaldzka w Kańczudze 

Cel operacyjny III.3  

Zwiększenie zasobów lokalowych 

dostosowanych do potrzeb 

mieszkańców gminy 

Roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta i Gminy 

w Kańczudze – II piętro 

Roboty remontowo-budowlane budynku Ośrodka 

Zdrowia w m. Pantalowice 

Cel operacyjny III.4 

Rozwój infrastruktury  

edukacyjno – kulturalnej  

Remont pomieszczeń w budynku Domu Kultury                           

w Łopuszce Wielkiej 

Roboty remontowe w budynku Domu Kultury                              

w m. Rączyna. 

Roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta i Gminy 

w Kańczudze –II piętro. 

Roboty remontowe w budynku OSP w m. Krzeczowice. 

Roboty malarskie w budynku OSP Lipnik i budynku 

komunalnym (były sklep) w Lipniku. 

Roboty remontowo-budowlane budynku Remizy                     

w m. Niżatyce. 

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych                     

do budynku Domu Kultury w Pantalowicach 

 

OBSZAR STRATEGICZNY KAPITAŁ SPOŁECZNY 

Cel strategiczny IV:  

Kompleksowy rozwój kapitału społecznego umożliwiający pełne wykorzystanie  

potencjału mieszkańców 

CELE OPERACYJNE ZADANIA 

Cel operacyjny IV.2  

Wsparcie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i ich 

rodzin w Gminie 

Realizacja projektu pn. Zwiększenie dostępu                          

do wysokiej, jakości usług wsparcia rodziny na terenie 

gminy Kańczuga przez Gminę Kańczuga/ Miejsko 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kańczudze 

Głównym celem projektu jest; poprawa funkcjonowania 

7 rodzin w tym 15 dorosłych i 22 dzieci z terenu gminy 

Kańczuga w okresie od 01.03.2018r do 30.06.2019r. 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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7.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gmin i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego   

 

Gmina i Miasto Kańczuga posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego: 

uchwalone uchwałą nr V/34/2000 Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 27 października                 

2000 r., ze zmianą nr 1 wprowadzoną uchwałą nr V/60/2011 rady Miejskiej w Kańczudze z 

dnia  20 maja 2011 r., zmianą nr 3 wprowadzoną uchwałą nr XXV/237/2017 Rady Miejskiej                     

w Kańczudze z dnia 31 maja 2017 r., zmiana wprowadzoną Zarządzeniem Zastępczym 

Wojewody Podkarpackiego w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża gazu 

ziemnego „Husów – Albigowa – Krasne” do Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kańczuga znak I-IV.742.3.9.2017 z dnia 

04.07.2017 r. 

Ostatnia ocena aktualności nastąpiła w 2018 r. Uchwała Nr XXXVII/377/2018 Rady 

miejskiej w Kańczudze z dnia 19 września 2018 r. w sprawie oceny aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kańczuga oraz 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Gmina i Miasto Kańczuga posiada 16 aktualnych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego o łącznej powierzchni 446 ha co stanowi 4,25 % terenu Miasta i Gminy 

Kańczuga. Ostatnia ocena aktualności nastąpiła w 2018 r. Uchwała Nr XXXVII/377/2018 

Rady miejskiej w Kańczudze z dnia 19 września 2018 r. w sprawie oceny aktualności 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 

Kańczuga oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Tab. 30. Wykaz obowiązujących, aktualnych planów miejscowych. 

Lp. Nazwa 

miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego  

Nr i data 

uchwały o 

uchwaleniu 

przez Radę 

Miejską w 

Kańczudze 

Publikacja  

uchwały 

Pow. 

planu 

(ha) 

Wiodąca 

funkcja 

zagospodarow

ania terenu 

Aktualność  

planu  

 

1 Teren przedszkola 

wiejskiego we wsi 

Sietesz 

Uchwała 

Nr 

IV/39/96 

z dnia 28 

listopada  

1996r. 

Dz. Urz. 

Wojew. 

Przem. Nr 3  

poz.   45 z                       

dnia 21 

lutego 

1997r. 

0,36 ha Usługi 

oświaty - 

przedszkole    

   wiejskie 

Plan  

aktualny 

2 Teren kaplicy 

rzymsko – 

katolickiej we wsi 

Łopuszka Mała 

Uchwała 

Nr 

IV/38/96 

z dnia 28 

Dz. Urz. 

Wojew. 

Przem. Nr 3  

poz. 44 

0,43 ha Usługi 

sakralne-

kaplica 

rzymsko-

Plan  

aktualny 
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listopada 

1996r. 

z dnia 21 

lutego 1997r 

katolicka 

3 Teren domu 

ludowego we wsi 

Medynia 

Kańczucka 

Uchwała 

Nr 

IV/37/96 

z dnia 28 

listopada 

1996r. 

Dz. Urz. 

Wojew. 

Przem. Nr 3, 

poz. 43 

z dnia 21 

lutego 1997r 

0,13 ha Usługi kultury 

- Dom ludowy 

Plan  

aktualny 

4 Terenu stacji paliw 

we wsi Siedleczka 

Uchwała 

Nr 

IV/42/96 

z dnia 28 

listopada 

1996r. 

Dz. Urz. 

Wojew. 

Przem. Nr 3, 

poz. 48 

z dnia 21 

lutego 1997r 

0,16 ha Usługi – 

stacja paliw 

Plan  

aktualny 

5 Teren 

budownictwa 

jednorodzinnego 

we wsi 

Pantalowice 

Uchwała 

Nr 

IV/40/96 

z dnia 28 

listopada 

1996r. 

Dz. Urz. 

Wojew. 

Przem. 

Nr 3, poz. 46 

z dnia 21 

lutego 1997r 

0,45 ha Budownictwo 

mieszkaniowe

jednorodzinne 

Plan  

aktualny 

6 Teren 

budownictwa 

zagrodowego we 

wsi Sietesz 

Uchwała 

Nr 

IV/43/96 

z dnia 28 

listopada 

1996r. 

Dz. Urz. 

Wojew. 

Przem.  

Nr 3, poz. 49 

z dnia 21 

lutego 1997r 

1,23 ha Budownictwo 

mieszkaniowe

- zagrodowe 

Plan  

aktualny 

7 Teren 

budownictwa 

jednorodzinnego 

we wsi Sietesz 

Uchwała 

Nr 

IV/35/96 

z dnia 28 

listopada 

1996r. 

Dz. Urz. 

Wojew. 

Przem. 

Nr 3,  poz.41 

z dnia 21 

lutego 1997r 

0,66 ha Budownictwo 

mieszkaniowe 

jednorodzinne 

Plan  

aktualny 

8 Teren 

budownictwa 

zagrodowego we 

wsi Siedleczka 

Uchwała 

Nr 

IV/36/96 

z dnia 28 

listopada 

1996r. 

Dz. Urz. 

Wojew. 

Przem. 

Nr 3, poz. 42 

z dnia 21 

lutego 1997r 

0,15 ha Budownictwo 

mieszkaniowe

, zagrodowe, 

jednorodzinne 

Plan  

aktualny 

9 Teren 

budownictwa 

jednorodzinnego 

we wsi Siedleczka 

Uchwała 

Nr 

IV/41/96 

z dnia 28 

listopada 

1996r. 

Dz. Urz. 

Wojew. 

Przem. 

Nr 3, poz. 47 

z dnia 21 

lutego 1997r 

0,27 ha Budownictwo 

mieszkaniowe

jednorodzinne 

Plan 

aktualny 

10 Budownictwo 

jednorodzinne  

i zagrodowe 

Łopuszka Mała 

Uchwała 

Nr 

IV/38/02 

z dnia 23 

sierpnia  

2002r. 

Dz. Urz. 

Wojew. 

Podk. Nr  64 

poz.  1326 z 

dnia 17 

października 

2002r. 

4,7 ha Zabudowa 

mieszkaniowa 

Plan  

aktualny 



                                                                                                                                             104 

MIASTO I GMINA KAŃCZUGA            www.kanczuga.pl 

11 Cmentarz 

komunalny 

Łopuszka Mała 

Uchwała 

Nr 

IV/38/02 

z dnia 23 

sierpnia 

2002r. 

Dz. Urz. 

Wojew. 

Podkarp. 

Nr 64      

poz.1326    

z dnia 17 

października 

2002r. 

4,6 ha Cmentarz 

komunalny 

wraz ze strefą 

i 

zagospodarow

aniem 

terenów 

sąsiadujących 

Plan  

aktualny 

12 Budownictwo 

jednorodzinne  

i zagrodowe 

Łopuszka Mała 

Uchwała 

Nr 

IV/38/02 

z dnia 23 

sierpnia 

2002r.  

Dz. Urz. 

Wojew. 

Podkarp. 

Nr    64     

poz.  1326 z 

dnia 17 

października 

2002r.   

1,7 ha  Zabudowa 

mieszkaniowa 

Zbiornik 

wodny 

Plan  

aktualny 

13 Zbiornik 

retencyjny 

Łopuszka Mała 

 

 

Uchwała 

Nr 

IV/37/02 

z dnia 23 

sierpnia 

2002r. 

Dz. Urz. 

Wojew. 

Podkarp. Nr  

64    poz.   

1325 z dnia 

17 

października 

2002r. 

14,0 ha  Zbiornik 

wodny  

Plan  

aktualny 

14 Przetwórstwo  

i usługi  

w Siedleczce 

Uchwała 

Nr 

III/25/2003 

z dnia 26 

maja 

2003r. 

Dz. Urz. 

Wojew. 

Podkarp.  

Nr  60  poz. 

1219 

z dnia 1 

lipca 2003 r.  

0,3 ha Przetwórstwo  

i usługi 

handlowe 

Plan  

aktualny 

15 Przemysł, 

przetwórstwo  

usługi  

w Kańczudze 

Uchwała 

Nr 

III/24/2003 

z dnia 26 

maja 

2003r. 

Dz. Urz. 

Wojew. 

Podkarp. 

Nr 60 poz.  

1218 z dnia 

1 lipca 2003 

r.  

0,48 ha Przemysł, 

przetwórstwo  

i usługi  

w Kańczudze 

Plan  

aktualny 

16 MPZP Nr 4/08 

„Pantalowice” 

Uchwała 

Nr 

XXI/237/2

013 z dnia 

6 lutego   

2013r. 

Dz. Urz. 

Wojew. 

Podkarp. 

z 2013 r. 

poz.  1290 z 

dnia 8 marca 

2013r. 

88 ha Tereny rolne  

z lokalizacją 

elektrowni 

wiatrowych  

Plan  

aktualny 

17 MPZP Nr 5/08 

„Sietesz - 

Niżatyce”  

Uchwała 

Nr 

XIV/172/2

012 z dnia 

18 maja     

2012r. 

Dz. Urz. 

Wojew. 

Podkarp.  

z 2012 r. 

poz.  1494 

 

305 ha Tereny rolne  

z lokalizacją 

elektrowni 

wiatrowych 

Plan  

aktualny 
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18 MPZP  

„Nr 1/2014”  

w Kańczudze  

Uchwała nr 

XXXII/327

/2018 z 

dnia 15 

lutego 

2018 roku. 

 

Dz. Urz. 

Wojew. 

Podkarpacki

ego  

z 2018 r. 

poz.  1040 z 

dnia  

9 marca 

2018r. 

23,5 ha Tereny 

zabudowy 

mieszkaniowe

j  

i usługowej  

Plan  

aktualny 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Sporządzone i obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego                          

są zgodne z kierunkami zagospodarowania terenów przyjętymi w Studium uwarunkowań                            

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kańczuga. 

 

Rys. 3 Mapa Studium  

 
 

Źródło: Zasoby własne Urzędu Miasta i Gmin w Kańczudze  

Gmina posiada również Wieloletni program sporządzania planów miejscowych, Zarządzenie 

Nr 91/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 września 2018 r. 
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Tab. 31. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

Źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów wskazanych w Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kańczuga: 
Uwagi: 

część 1 - z uwagi na obowiązek sporządzenia planu lub jego zmiany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami: 

 

rozpoczęcie  prac 

 

zakończenie prac 
 

mpzp zabudowy jednorodzinnej w Niżatycach 2019 r. 2021 r.  

mpzp zabudowy jednorodzinnej w Krzeszowicach 2019 r. 2021 r.  

część 2 - z uwagi na występujące uwarunkowania: rozpoczęcie prac zakończenie prac  

mpzp zabudowy mieszkaniowej i usług w Kańczudze 2014 r. 2018 r. Realizacja 

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych wnioskami dotyczącymi sporządzenia 

planów miejscowych obejmujących tereny, których zagospodarowanie wymaga sporządzenia planu miejscowego: 
 

część 1 - z uwagi na obowiązek sporządzenia planu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami: 

rozpoczęcie prac zakończenie prac  

mpzp 2/08 Łopuszka Mała  

 

 

2020 r. 2022 r. Planowana zmiana 

przeznaczenia terenu 

objętego opracowaniem w 

2008r. po dokonaniu 

zmiany Studium  
mpzp 3/08 Łopuszka Wielka 2020 r. 2022 r. 

mpzp zabudowa mieszkaniowa Łopuszka Mała 2019 r. 2021 r.  

część  2 - z uwagi na występujące uwarunkowania rozpoczęcie prac zakończenie prac  

mpzp terenów przemysłowych i zabudowy mieszkaniowej w Kańczudze 2020 r.  2022 r.  

część  3 - dla terenów, których zagospodarowanie wynika z potrzeb realizacji 

zadań własnych gminy oraz zachowania ładu przestrzennego 

rozpoczęcie prac zakończenie prac  

mpzp 4/08 Pantalowice – zmiana obowiązującego planu 2019r .  2021 r. Planowana zmiana 

obowiązującego planu i 

przezna czenia terenu po 

dokonaniu zmiany Studium 

część 4 - dla terenów, na których planowana jest realizacja zadań 

o charakterze ponadlokalnym 

rozpoczęcie prac zakończenie prac Brak wniosków 
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W 2018 r. wydano 18 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczyły 

przede wszystkim infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja, gaz, energetyka). 

Zostały również wydane 52 decyzje o warunkach zabudowy z czego 31 dotyczyło zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 5 dotyczyło zabudowy usługowej a 16 dotyczyło zabudowy 

zagrodowej. 

 

7.3  Program rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2017-2023 

 

Miasto i Gmina Kańczuga posiada program rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kańczuga                     

na lata 2017 - 2023 uchwalony Uchwałą Nr XXXI/321/2018 Rady Miejskiej w Kańczudze                     

z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy 

Kańczuga na lata 2017 - 2023. 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania                    

na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. 

Dokument wyznacza obszar rewitalizacji, który obejmuje następujące podobszary: Kańczuga 

i Krzeczowice. Stanowi nie więcej niż 20 % powierzchni gminy oraz jest zamieszkały przez 

nie więcej niż 30 % liczby mieszkańców gminy, tj. odpowiednio jest to 14,6 % powierzchni 

gminy, zamieszkiwane przez 29,8 % ludności. Został on wybrany, jako najbardziej istotny                 

dla rozwoju lokalnego gminy, a jednocześnie wskazywany w ramach partycypacji społecznej 

przez mieszkańców w perspektywie ograniczania sytuacji kryzysowych w gminie i mający 

największy potencjał ożywienia społeczno-gospodarczego. Przestrzenne rozmieszczenie 

obszaru rewitalizacji zostało przedstawione na mapie. 
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Rys. 4 Mapa - Obszar rewitalizacji 

 
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Wydzielenie obszaru rewitalizacji ma na celu dotarcie z projektami rewitalizacyjnymi                     

do grupy i obszaru, który tego najbardziej wymaga. Wyniki partycypacji społecznej 

wskazywały na konieczność podjęcia działań w Kańczudze i Krzeczowicach. Wyznaczony 

obszar rewitalizacji charakteryzuje się kumulacją problemów społecznych, którym 

towarzyszą także problemy w innych sferach życia gminy.  

 

Tab. 32.  zestawienie głównych projektów rewitalizacyjnych przewidzianych do realizacji                       

w programie z informacją o stanie ich realizacji. 

Lp. 
Nazwa grupy 

projektów 

Okres 

realizacji 

określony 

w 

programie 

Uwagi – działania w 2018 roku 

1 
RAZEM MOŻEMY 

WIĘCEJ 
2018-2023 

Realizacja projektu pn. Zwiększenie dostępu                 

do wysokiej, jakości usług wsparcia rodziny                   

na terenie gminy Kańczuga przez Gminę 

Kańczuga/ Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kańczudze 

Głównym celem projektu jest; poprawa 

funkcjonowania 7 rodzin w tym 15 dorosłych i 2        

dzieci z terenu gminy Kańczuga w okresie od 

01.03.2018r do 30.06.2019r. 

Realizacja projektu pn. Rozwój usług 

opiekuńczych na terenie gminy Kańczuga przez 

Gminę Kańczuga/ Miejsko Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kańczudze 
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Głównym celem projektu „Rozwój usług 

opiekuńczych na terenie gminy Kańczuga”  jest 

zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla 13 osób 

niesamodzielnych – zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z terenu gminy 

Kańczuga w okresie od 01.02.2018-31.12.2019. 

2 

INTEGRACJA 

PRZEZ WSPÓLNE 

DZIAŁANIE 

2018-2023 

Wykorzystanie zasobów społecznych, 

kulturalnych, sportowych, środowiskowych                     

i lokalowych Kańczugi i Krzeczowic poprzez 

wspólne i aktywne spędzanie wolnego czasu 

całych rodzin, integracji międzypokoleniowej                 

i społecznej.  

Kańczuga 

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, - zabawa 

choinkowa dla dzieci z terenu Miasta i Gminy 

Kańczuga, noworoczne spotkanie seniorów, 

gminny przegląd inscenizacji 

bożonarodzeniowych, jasełka, gminny Konkurs 

kolęd i pastorałek, spotkanie z okazji Dnia Kobiet, 

XIII przegląd piosenki „Śpiewaj razem                   

z nami”, turniej tenisa stołowego, dzień inwalidy, 

gminny konkurs piosenki polskiej, Święto 

Konstytucji 3-go maja, regionalny przegląd kapel 

ludowych i zespołów śpiewaczych, dzień dziecka, 

dni Kańczugi, miejsko Gminne Dożynki, gminny 

Konkurs piosenki patriotycznej żołnierskiej, 

święto odzyskania niepodległości, spotkanie 

Andrzejkowe, spotkanie wigilijno – opłatkowe 

Krzeczowice: 

- Dzień Seniora (we współpracy z Radą Sołecką, 

KGW i OSP) i występ w miejscowym Domu 

Strażaka, dzień Kobiet dla pań z Krzeczowic (we 

współpracy z KGW), przygotowanie rodzinnych 

palm wielkanocnych do wystroju kościoła, wyjazd 

uczniów i części rodziców kolejką wąskotorową 

do Dynowa w ramach Dnia Dziecka i połączenie 

wyjazdu z piknikiem w Dynowie 

(przygotowanym dzięki pomocy rodziców i pań                  

z KGW, przygotowanie uroczystych obchodów 

setnej rocznicy odzyskania niepodległości,                       

tj. warsztatów niepodległościowych, w których 

uczestniczyli uczniowie, rodzice, mieszkańcy 

Krzeczowic i Bóbrki Kańczuckiej, organizacja 

uroczystych spotkań wigilijnych dla uczniów 

szkoły i przedstawicieli rodziców oraz dla władz 

samorządowych, lokalnych, emerytowanych, 

nauczycieli i działającej obecnie Rady Rodziców. 
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3 

PODNIESIENIE, 

JAKOŚCI 

PRZESTRZENI 

WSPÓLNYCH                      

I NADANIE                       

IM NOWYCH 

FUNKCJI 

SPOŁECZNYCH 

2018-2020 

Zakres zadań: 

1. Rewaloryzacja parku miejskiego                                 

w Kańczudze poprzez przebudowę zieleni, 

nasadzenie drzew, remont ścieżek 

spacerowych, zakup ławek i koszy, remont 

oświetlenia parkowego, wymianę opraw  

– nie rozpoczęto, przewidziano do realizacji                  

w późniejszych latach 

2. Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika 

wodnego Landa w Kańczudze poprzez 

odmulenie zbiornika, zagospodarowanie 

przestrzeni przy zbiorniku, prace ziemne, 

montaż małej infrastruktury rekreacyjno-

wypoczynkowej  

– nie rozpoczęto, przewidziano do realizacji                  

w późniejszych latach 

3. Przebudowa zieleni miejskiej w Kańczudze 

poprzez pielęgnację zieleni, zmianę 

architektury, nasadzenia  

– coroczne prace związane z pielęgnację 

zieleni, zmianą architektury, nasadzeniami 

4. Rewaloryzacja zabytkowego parku                      

w Krzeczowicach poprzez przebudowę zieleni, 

nasadzenie drzew, budowa ścieżek 

spacerowych, zakup ławek i koszy, budowa 

oświetlenia parkowego, ogrodzenie, 

konserwacja zabytkowych drzew, renowację 

zbiornika wodnego  

– nie rozpoczęto, przewidziano do realizacji                      

w późniejszych latach 

5. Zagospodarowanie zieleni w Krzeczowicach 

poprzez pielęgnację zieleni, zmianę 

architektury, nasadzenia  

- coroczne prace związane z pielęgnację zieleni, 

zmianą architektury, nasadzeniami 

4 

ODNOWIENIE 

RYNKU I 

POPRAWA 

BEZPIECZEŃSTWA 

KOMUNIKACJI 

2018-2021 

Zakres zadań: 

1. Modernizacja przestrzeni publicznej w rynku 

w Kańczudze poprzez rozbudowę małej 

infrastruktury (kosze ławki), remont 

chodników, utworzenie miejsc parkingowych, 

zagospodarowanie zieleni miejskiej, wymianę 

oświetlenia ulicznego, rozbudowa 

monitoringu, tworzenie stref free wi-fi 

– nie rozpoczęto, przewidziano do realizacji                  

w późniejszych latach 

2. Modernizacja chodników, zatok, tras 

rowerowych i ścieżek spacerowych                          

w Kańczudze poprzez remont, budowę, 

modernizację chodników przy ulicach 

gminnych na terenie miejscowości, poprawę 
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parametrów technicznych, wymianę 

nawierzchni z płyt betonowych na kostkę 

brukową, wymianę krawężników, poszerzenie 

chodników i budowę tras rowerowych. 

- Droga G 1 10759R ul. 11 Listopada i Droga 

G 1 10773R, ul. Westerplatte m. Kańczuga - 

Chodnik dł. 170,0 mb, szer. 1,50 m – tłuczeń 

w-wa do 10 cm ( 5 cm) oraz ponowne ułożenie 

kostki z demontażu wraz z robotami 

towarzyszącymi, 

- Chodnik i miejsca postojowe k. OZ                       

w Kańczudze - Chodnik z kostki betonowej gr. 

6 cm zamknięty obrzeżami 8x30 cm o pow. 

23,2 m2 – w tym warstwa odsączająca gr. 5 

cm i tłuczeń w-wa 10 cm oraz miejsca 

postojowe z kostki betonowej gr. 8 cm 

zamknięte obrzeżami 8x30 cm o pow. 134,8 

m2 – w tym warstwa odsączająca gr. 5 cm                           

i tłuczeń w-wa 10. Łączna długość obrzeży 

betonowych 8x30 cm 66,5 m. 

- Droga gminna Nr G 1 10728 R ul. 

Tokarzewskiego w Kańczudze - Droga o dł. 

215,0 mb, szer. 5,5 m ze zjazdami                               

o nawierzchni bitumicznej gr. 3 cm, pow. 

1339,50 m2 na istniejącej podbudowie 

bitumicznej wraz z chodnikiem z kostki 

betonowej z demontażu szerokości ok.1,4 m              

o pow. 239,80 m2 

- Droga gminna Nr G 1 10712 R ul. Zielona               

w Kańczudze, Chodnik dł. 50,0 mb, szer. 1,50 

m – warstwa odsączająca i tłuczeń w-wa 5 cm 

oraz ułożenie kostki betonowej gr. 6 cm wraz z 

robotami towarzyszącymi, 

- Droga gminna - Ul. Grunwaldzka                             

w Kańczudze - Chodnik szerokości 1,4 m                  

o nawierzchni z kostki betonowej grubości                    

6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

ułożonej na warstwie podbudowy betonowej z 

betonu C12/16 gr. do 8 cm o powierzchni 

184,80 m2. Nawierzchnia chodnika od strony 

zewnętrznej zamknięta krawężnikiem 

betonowym 15x30x100 cm o łącznej długości 

132,00 m, od strony posesji obrzeżami 

betonowymi 6x20 cm o łącznej długości 132,0 

mb na ławie betonowej. 

Wykonanie i wyrównanie nawierzchni 

bitumicznej o powierzchni 13,20 m2. 

3. Modernizacja chodników, zatok, tras 

rowerowych i ścieżek spacerowych                        

w Krzeczowicach poprzez remont, budowę, 
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modernizację chodników przy ulicach 

gminnych na terenie miejscowości, poprawę 

parametrów technicznych, wymianę 

nawierzchni z płyt betonowych na kostkę 

brukową, wymianę krawężników, poszerzenie 

chodników i budowę tras rowerowych 

- Chodnik - alejka na dz. kom. nr 725                        

w Krzeczowicach - Chodnik dł. 50,0 mb, szer. 

1,80 m na podbudowie tłuczniowej w-wa do 

10 cm oraz ułożenie kostki betonowej gr. 6 cm 

wraz z robotami towarzyszącymi 

4. Poprawa oznakowania ulic w Kańczudze 

poprzez zakup i montaż nowych znaków 

informacyjnych, zwiększenie ich liczby. 

- zmodernizowano znaki drogowe w ilości                

10 szt.  

5. Rozbudowa monitoringu w Kańczudze 

monitoringu o dodatkowe punktu w centrum 

miejscowości, rozbudowa serwerowni, sieci  

– nie rozpoczęto, przewidziano do realizacji                

w późniejszych latach 

6. Wymiana starych koszy i ławek na nowe, 

dostawa stojaków na rowery w Kańczudze  

– nie rozpoczęto, przewidziano do realizacji               

w późniejszych latach 

5 

REKREACJA                       

I WYPOCZYNEK      

W GMINIE 

2018-2020 

Zakres zadań: 

1. Rozbudowa siłowni plenerowej w Kańczudze               

o nowe elementy małej infrastruktury 

rekreacyjno-wypoczynkowej, utwardzenie 

placu, budowa oświetlenia, monitoringu, 

rozwój zieleni, ogrodzenie  

- nie rozpoczęto, przewidziano do realizacji               

w późniejszych latach 

2. Budowa siłowni zewnętrznej w Krzeczowicach 

wyposażonej w elementy małej infrastruktury 

rekreacyjno-wypoczynkowej, utwardzenie 

placu, budowa oświetlenia, monitoringu, 

rozwój zieleni, ogrodzenie 

- w 2018 roku powstała Otwarta Strefa 

Aktywności wyposażona w elementy małej 

infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, 

ogrodzenie 

3. Budowa placów zabaw w Kańczudze 

składających się z licznej ilości elementów 

małej infrastruktury rekreacyjno-

wypoczynkowej (nawierzchnia z piasku, trawy 

lub na bazie gum kauczukowych, bezpieczna 

dla dzieci, wszystkie urządzenia posiadające 

certyfikaty bezpieczeństwa), ogrodzenie, 

oświetlenie, monitoring  
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- Rozbudowa placu zabaw w m. Kańczuga 

4. Budowa placów zabaw w Krzeczowicach 

składających się z licznej ilości elementów 

małej infrastruktury rekreacyjno-

wypoczynkowej (nawierzchnia z piasku, trawy 

lub na bazie gum kauczukowych, bezpieczna 

dla dzieci, posiadające certyfikaty 

bezpieczeństwa), ogrodzenie, oświetlenie, 

monitoring. 

- w 2018 roku powstała Otwarta Strefa 

Aktywności wyposażona w elementy małej 

infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, 

ogrodzenie 

5. Remont, modernizacja trybun na stadionie w 

Kańczudze, budowa zadaszenia i dodatkowych 

miejsc siedzących 

6 

POPRAWA 

ESTETYKI                        

I STANU 

BUDYNKÓW 

KOMUNALNYCH 

2018-2021 

Zakres zadań: 

Remont, modernizacja, przebudowa elewacji, 

termomodernizacja, zmiana pokryć dachowych, 

montaż OZE, wymiana stolarki okiennej, 

malowanie, zagospodarowanie przestrzeni przy 

budynkach. 

- Roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta                 

i Gminy w Kańczudze – II piętro, 

- Roboty remontowe w budynku OSP                            

w m. Krzeczowice, 

7 

WSPIERANIE 

SENIORÓW                         

I RODZIN                          

W CODZIENNYM 

ŻYCIU 

2018-2019 

Realizacja projektu pn. Rozwój usług 

opiekuńczych na terenie gminy Kańczuga przez 

Gminę Kańczuga/ Miejsko Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kańczudze 

Głównym celem projektu „Rozwój usług 

opiekuńczych na terenie gminy Kańczuga”  jest 

zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla 13 osób 

niesamodzielnych – zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z terenu gminy 

Kańczuga w okresie od 01.02.2018 - 31.12.2019. 

Przygotowanie dokumentacji i współpraca przy 

realizacji projektu„ Podkarpacki E-Senior” 

wdrażanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju 

Regionalnego SA w Rzeszowie ogłasza nabór do 

III edycji projektu – 2018 rok 

Indywidualna diagnoza potrzeb, zapewnienie 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

zapewnienie usług specjalistycznych w miejscu 

zamieszkania, zapewnienie opieki w miejscu 

zamieszkania, zapewnienie wsparcia 

psychologicznego faktycznym opiekunom,  

Źródło Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  
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7.4. Gminny program opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Kańczuga  

  

Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Kańczuga został sporządzony 

zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                    

i przyjęty Uchwałą Nr XXIII/258/2017 dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia 

„Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2017 - 2020”.  

Przedmiotem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Kańczuga               

jest problematyka związana z ochroną dziedzictwa kulturowego Miasta i Gminy Kańczuga. 

Program opieki nad zabytkami ma pomóc w aktywnym zarządzaniu zasobami składającymi 

się na dziedzictwo kulturowe gminy. Zaplanowane w programie działania nakierowane                

są na poprawę stanu zachowania zabytków, ich rewaloryzację oraz zwiększenie                       

ich dostępności dla mieszkańców i turystów.  

Na terenie Miasta i Gminy Kańczuga znajdują się 22 zabytki nieruchome, wpisane do rejestru 

zabytków, w tym 1 stanowisko archeologiczne oraz 6 zabytków ruchomych. Są to jedne                    

z najcenniejszych elementów krajobrazu kulturowego na terenie Miasta i Gminy Kańczuga. 

Obiekty te objęte są wszelkimi rygorami prawnymi wynikającymi z treści odpowiednich 

aktów prawnych, w tym przede wszystkim – rygorami ochrony konserwatorskiej, 

wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece                      

nad zabytkami. Wszelkie działania podejmowane przy tego typu obiektach wymagają 

pisemnego pozwolenia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

Tab. 33.  Wykaz zabytków na terenie Miasta i Gminy Kańczuga 

 

L.p. 

 

Miejscowość 

 

Nr 

ewid. 

dz. 

 

Obiekt 

 

Nr 

rejestru 

 

Struktura 

własności 

1 Kańczuga 1781/2 
Kościół rzymsko- katolicki p.w. 

św. Michała Archanioła 
A  - 304 

 

2 Kańczuga 1720 
Cerkiew greko-kat. p.w. Opieki 

NMP, dzwonnica 
A – 625 

 

3 Kańczuga 1391 Cmentarz rzymsko - katolicki A – 358  

4 Kańczuga 1835/1 
Dworzec kolejki wąskotorowej, 

wieża ciśnień, magazyn 
A – 463 

 

5 Krzeczowice 555 
Cerkiew greko-katolicka p.w. 

św. Mikołaja 
A – 228 

 

6 Krzeczowice 

1028, 

1029, 

1030, 

Zespół dworsko parkowy A - 913 
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1031, 

1032 

7 Krzeczowice 170 Dworzec kolejki wąskotorowej A – 463  

8 Lipnik 177 Zespół dworski A – 257  

9 
Łopuszka 

Mała 
173/1 Zespół dworski A – 172 

 

10 
Łopuszka 

Wielka 
167 

Kaplica grobowa rodziny Scipio 

del Campo 
A – 848 

Własność  

MiG 

11 Siedleczka 331/332 Cmentarz żydowski A – 350  

12 Sietesz 1302/2 Zespół dworski A – 924  

13 Sietesz 1322 
Kościół rzymsko- katolicki pw. 

Św. Antoniego Padewskiego 
A – 416 

 

14 Żuklin 851 Zespół dworski A – 22/57  

15 Chodakówka 

398, 

400/1-

2, 401-

406 

Stanowisko 1 – grodzisko A – 77/467 

 

16 Kańczuga 1781/2 

Prospekt organowy, balustrada 

chóru z Kościoła p.w. Św. 

Michała Archanioła 

B – 395 

 

17 Lipnik 324/5 

Aleja lipowa rosnąca wzdłuż 

drogi dojazdowej do zespołu 

dworsko – parkowego w 

Lipniku, 

A - 517 

Własność  

MiG 

18 Kańczuga 1720 

Wystrój sztukatorski i malarski 

dawnej cerkwi pod wezwaniem 

NMP Łaskawej  

B - 452 

 

19 Kańczuga 1781/9 Plebania rzymskokatolicka  A-726  

20 Pantalowice 2740 

Zespół kościoła parafialnego, 

składający się z kościoła p.w. 

Niepokalanego Poczęcia NMP, 

dzwonnicy oraz kapliczki w 

Pantalowicach 

A - 761 

 

21 Pantalowice 2740 

Wyposażenie kościoła 

parafialnego p.w. Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Marii 

Panny w Pantalowicach 

B – 492 

 

22 Kańczuga 1694 Kamienica Rynek 21 A - 1097  

23 Kańczuga 1781/2 

Wyposażenie kościoła 

parafialnego p.w. św. Michała 

Archanioła 

B- 629 

 

24 Pantalowice 2740 Rzeźba Św. Michała Archanioła B-705  

25 Kańczuga 1781/2 

Wystrój malarski prezbiterium 

kościoła parafialnego pw. św. 

Michała Archanioła w 

Kańczudze 

B-708 

 

26 Krzeczowice 1113/1 Aleja klonowa przy drodze A - 1269  
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dojazdowej z Urzejowic do 

zespołu parkowo – dworskiego w 

Krzeczowicach 

27 Sietesz 1083 

Kaplica grobowa Łastowieckich, 

położona na terenie cmentarza w 

Sieteszy  

A - 1389 

 

28 Niżatyce 503 
Kaplica grobowa rodziny 

Kellermanów 
A-1405 

Własność  

MiG 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. 

gminną ewidencję zabytków na terenie gminy prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent                          

w formie zbioru kart adresowych zabytków.   

Zasoby na terenie Miasta i Gminy Kańczuga: 

Kańczuga – 76 obiektów, 

Bóbrka Kańczucka – 7 obiektów, 

Krzeczowice - 32 obiekty, 

Lipnik - 2 obiekty , 

Łopuszka Mała – 17 obiektów, 

Łopuszka Wielka – 20 obiektów, 

Niżatyce – 24 obiekty, 

Pantalowice – 14 obiektów, 

Siedleczka – 14 obiektów, 

Sietesz – 37 obiektów, 

Żuklin – 16 obiektów, 

Rączyna – 21 obiektów. 

Na terenie Miasta i Gminy Kańczuga znajduję się – 218 stanowisk archeologicznych 
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Tab. 34.  Dotacje udzielone z budżetu gminy na ochronę i opiekę nad zabytkami wpisanymi 

do rejestru zabytków. 

Lp. Wnioskodawca Obiekt  Zadanie 

Kwota 

udzielonej 

dotacji 

1 

Parafia Rzymsko –  

Katolicka p.w.                      

Św. Michała Archanioła  

w Kańczudze 

Zabytkowa kamienica, Rynek 

21 (D.23) w Kańczudze 

Remont 

elewacji 

zabytkowej 

kamienicy 

Rynek 21 (d.23) 

w Kańczudze 

10 000,00 

2 

Parafia Rzymsko - 

Katolicka p.w.                       

Św. Michała Archanioła  

w Kańczudze 

 

Kaplica Św. Anny, ołtarz: św. 

Antoniego, św. Barbary, św. 

Anny, ambony oraz pozostałe 

zabytkowe elementy 

wyposażenia w zabytkowym 

Kościele parafialnym pw. św. 

Michała Archanioła                        

w Kańczudze - wpisane                        

do rejestru pod nr B - 629 

Prace 

konserwatorskie 

 i 

restauratorskie 

50 000,00  

3 

Parafia 

Rzymskokatolicka pw. 

Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi 

Panny, 37-224 

Pantalowice 146 

Prospekt organowy w 

kościele parafialnym w m. 

Pantalowice wpisany do 

rejestru zabytków pod 

numerem B-492 w dniu 

10.02.2012 roku 

Prace 

konserwatorskie  

i restauratorskie 

24 000,00  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

 

7.5.  Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                        

i kanalizacyjnych  

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1 (zwanej dalej 

ustawą). Plan opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając 

swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych                        
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i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji”. 

Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia 

tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań 

dotyczących środków będących w jego posiadaniu i ponadto wyszczególnionych                                

w uchwalonym planie. 

Urządzenia wodociągowe, których rozwój i modernizację należy zamieścić w planach, 

zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie 

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, 

urządzenia regulujące ciśnienie wody. 

Urządzenia kanalizacyjne – to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych 

służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające                   

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi                     

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a następnie winien być 

zatwierdzony przez radę gminy.  

Wieloletni plan powinien być także zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Zgodnie z ustawą, plan ten określa: 

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

2) przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach, 

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

 

Na terenie Miasta i Gminy obowiązuje Uchwała Nr XXXII/335/2018 Rady Miejskiej                           

w Kańczudze z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2019 na terenie 

Miasta i Gminy Kańczuga”. 
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Tab. 35.  Plan nakładów inwestycyjnych  

Wyszczególnienie 

 

Nakłady planowane do 

poniesienia 

 

 

Zadania wykonane w 2018r. 

2018 2019 

Przebudowa odcina sieci wodociągowej 

około 2150mb w miejscowości Medynia 

Kańczucka 

 

14 000 

 

104 500 

Zadanie wykonane 

częściowo. W 2018r 

przebudowano 1,195mb 

sieci wodociągowej na 

kwotę: 133 631,64zł  

Wdrożenie nowego systemu 

bilingowego GW max 

 

27 250 

  

Zadanie wykonane za kwotę 

23 117,87zł 

Remont i przebudowa szafy 

sterowniczej do przepompowni ścieków 

w Bóbrka Kańczucka  

  

7700 

 

Zadanie wykonane w 2018r. 

za kwotę 11 685,00zł  

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 

 

 

7.6. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kańczuga 

 

Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na minimalizacji 

wykorzystania paliw kopalnych, zwiększeniu efektywności energetycznej, wykorzystaniu 

odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. 

W ramach przygotowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta  

i Gminy Kańczuga (PGN) przeprowadzano inwentaryzację zużycia energii i emisji gazów 

cieplarnianych, wyznaczono obszary problemowe oraz przeanalizowano możliwości redukcji 

zużycia energii. Opracowano harmonogram realizacji i możliwe źródła finansowania. 

Ustalono zasady monitorowania i raportowania wyników. Przeanalizowano również 

możliwości finansowania proponowanych działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej  

i odnawialnych źródeł energii.  

Plan gospodarki niskoemisyjnej obejmuje cały obszar Miasta i Gminy Kańczuga. 

Uwzględnia wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii,  

z wyjątkiem instalacji objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS). 

PGN został przyjęty Uchwałą Nr XV/168/2016 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 

30 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy 

Kańczuga na lata 2016 -2021 jest spójny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego 
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i krajowego w tym z innymi planami, programami i dokumentami strategicznymi na poziomie 

krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

Dla Miasta i Gminy Kańczuga założono następujące cele do 2021 roku: 

 

 redukcję emisji gazów cieplarnianych o ok. 474,4 Mg, CO2, tj. 0,76 %, 

 zwiększenie udziału zużycia odnawialnych źródeł energii o ok. 51,3 GJ, tj. 5,39 %, 

 redukcję zużycia energii pierwotnej o ok. 3 307,46 GJ, tj. 0,37 %. 

 

Tab. 36.  Krótko/średnioterminowe działania/zadania na lata 2016 – 2021 w Mieście                      

i Gminie Kańczuga 

Nazwa projektu 

Opis  

(zakres 

inwestycji, opis 

podst. działań) 

Podmiot 

odpow. za 

realizację 

działania 

Plan. 

termin 

realiza

cji 

Szacunkow

y koszt [zł] 

Źródło 

finans. 

 

 

Stan realizacji  

Modernizacja 

(instalacji 

grzewczej)   

Sieteszy – II 

etap, w szkole  

w Rączynie oraz  

w szkole  

w Pantalowicach 

Modernizacja 

instalacji 

grzewczej 

Gmina 

Kańczuga 

2017 

– 

2021 

150 000,00 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

Zadanie częściowo 

wykonane  

Zastosowanie 

OZE - szkoła 

Podstawowa  

i Gimnazjum              

w Kańczudze 

oraz Miejsko-

Gminne 

Przedszkole  

w Kańczudze. 

Montaż OZE 

(kolektory 

słoneczne) 

Gmina 

Kańczuga 

2017 

– 

2021 

200 000,00 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

Zadanie 

niewykonane 

Budowa 

kotłowni                       

w Szkole 

Podstawowej                      

w Kańczudze 

Budowa kotłowni 

gazowej 

Gmina 

Kańczuga 

2016-

2021 
b.d. 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

Zadanie 

niewykonane 

Budowa 

kotłowni 

osiedlowej w 

Kańczudze 

Budowa kotłowni 

gazowej wraz  

z instalacją 

solarną 

kolektorów 

słonecznych na 

dachu budynku 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
w Przeworsku 

2017 2 216 219,00 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

Zadanie wykonane 

2018 
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wielorodz. przy 

ulicy Witosa 2  

w Kańczudze 

Zastosowanie 

OZE – Parafia 

Pantalowice 

Budowa farm 

fotowoltaicznych 

Parafia pw. 

Niepokalanego 

Poczęcia 

Najświętszej 

Marii Panny w 

Pantalowicach 

2017 

– 

2019 

1 000 000,0

0 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

Zadanie 

niewykonane 

Zastosowanie 

OZE – Parafia 

Sietesz 

Budowa farm 

fotowoltaicznych 

Parafia pw. 

Św. Antoniego 

Padewskiego 

w Sieteszy 

2016 - 

2021 
b.d. 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

Zadanie 

niewykonane 

Zastosowanie 

OZE – Parafia 

Siedleczka 

Budowa farm 

fotowoltaicznych 

Parafia pw. 

Św. Apostołów 

Piotra i Pawła 

w Siedleczce 

2017 b.d. 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

Zadanie 

niewykonane 

Zastosowanie 

OZE 

- Parafia 

Łopuszka 

Wielka 

Budowa farm 

fotowoltaicznych 

Parafia 

Najświętszej 

Maryi Panny 

Królowej 

Polski 

w Łopuszce 

Wielkiej 

2016-

2021 
b.d. 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

Zadanie 

niewykonane 

Poprawa 

standardu, 

jakości części 

dróg na terenie 

Miasta  

i Gminy 

Kańczuga 

Budowa, 

przebudowa, 

rozbudowa, 

modernizacja i 

remont dróg 

gminnych i 

wewnętrznych na 

terenie 

miejscowości: 

Kańczuga, 

Krzeczowice, 

Siedleczka, 

Sietesz, Rączyna, 

Medynia 

Kańczucka, 

Łopuszka Wielka, 

Łopuszka Mała, 

Lipnik, Żuklin, 

Bóbrka 

Kańczucka, 

Chodakówka, 

Niżatyce, 

Pantalowice i 

Wola Rzeplińska 

Gmina 

Kańczuga, 

zarządcy dróg 

2016-

2021 

22 380 000,

00 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

W 2018 r wykonano: 

 Prace w zakresie 

remontów, 

modernizacji dróg: 

- Droga gminna Nr G 

110747 R Łopuszka 

Mała – Łopuszka 

Wielka zlokalizowana 

na dz.nr 424; 612; 682 

w m. Łopuszka Mała 

oraz dz. nr 30 w m. 

Pantalowice, 

- Droga gminna Nr G 

110706 R Siedleczka – 

Kańczuga, 

- Droga gminna Nr G 

110771 R Kańczuga - 

Krzeczowice – Wieś, 

- Droga gminna Nr G 

110775 R Krzeczowice 

Górna Wieś – Jazz, 

- Droga gminna Nr G 

110735R Łopuszka 

Mała-Hucisko 

Nienadowskie, 

- Droga gminna Nr G 

110765R Sietesz – 

Lipnik dz. 1300 w 

Sieteszy, 

- Droga gminna Nr G 

110783 R Łopuszka 



122 

           RAPORT O STANIE 

MIASTA I GMINY KAŃCZUGA                                              www.kanczuga.pl  
 

Mała – Osiedle koło 

Zalewu dz. 407 w 

Łopuszce Małej, 

- Droga gminna Nr G 

110749 R Łopuszka 

Wielka - Magazyn GS 

SCH, 

- Droga łącznik 

Węgierska – Łopuszka 

Mała w Kańczudze, 

- Droga na dz. nr 1000 

w m. Krzeczowice, 

- Droga dojazdowa do 

gruntów rolnych Nr 

165Sietesz-Dół, 

- Droga G 1 10759R ul. 

11 Listopada i Droga G 

1 10773R 

ul. Westerplatte m. 

Kańczuga, 

- Chodnik i miejsca 

postojowe k. OZ w 

Kańczudze, 

- Droga łącznik 

Węgierska – Łopuszka 

Mała w m. Kańczuga, 

- Miejsca post. k. 

sklepu w Żuklinie, 

-Modernizacja drogi 

gminnej Nr 1 10741R                               

w Żuklinie, 

- Ciąg dróg 507, 436 i 

434 w Krzeczowicach, 

- Drogi dojazdowe na 

mieniu komunalnym na 

dz. 543/1 i 543/2 w m. 

Niżatyce, 

- Parking / zatoka 

naprzeciwko OSP w 

Bóbrce Kańczuckiej 

- Droga k. Lassoty na 

cz. dz. 1197 w 

Pantalowicach, 

- Droga gmina Nr G 

110740 R Pantalowice 

-Siedleczka (getto) dz. 

710 w Pantalowicach, 

- Droga gminna Nr G 

110786 R Pantalowice 

koło Cmentarza dz. 

284; 370 w 

Pantalowicach, 

- Droga k. Bednarska 

dz. 209 w Łopuszce 

Wielkiej, 

- Droga gminna Nr G 1 

10728 R ul. 

Tokarzewskiego w 

Kańczudze, 

- Droga gminna Nr G 1 
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10732 R ul. Bolesława 

Płachcińskiego w 

Kańczudze, 

- Ścieżka dla pieszych 

Kańczuga – Żuklin, 

- Droga gminna Nr G 1 

10712 R ul. Zielona w 

Kańczudze, 

 

- Chodnik - alejka na 

dz. kom. nr 725 w 

Krzeczowicach, 

- Chodnik z kostki 

brukowej na cmentarzu 

komunalnym w 

Rączynie 

- Droga i miejsca 

postojowe k. Świetlicy 

w Lipniku, 

- Droga gminna Nr G 

110701 R Lipnik – 

Wieś - Markowa dz. 

123 w Lipniku, 

-Droga zlokalizowana 

na dz. 4058 w Sieteszy, 

- Droga gminna Sietesz 

Cegielnia- Szkoła 

Podstawowa, 

- Droga i miejsca 

postojowe k. 

Przedszkola w 

Sieteszy, 

- Droga gminna Wola 

Rzeplinska- do Zięby 

dz. 251/1, 25/2,37/1, 

- Droga gminna nr G 

110753R w Woli 

Rzeplińskiej, 

- Droga k. Cieleń 

Mariusz dz. 1728 w 

Łopuszce Wielkiej, 

- Droga k. Piorun 

Marian dz. 3812 w 

Łopuszce Wielkiej, 

- Droga k. Kwolek, 

Dziaduś dz. 1991 w 

Łopuszce Wielkiej, 

- Droga nr 2236 

k/Liszka, Pilawa 

Łopuszka Wielka, 

- Droga gminna - Ul. 

Grunwaldzka w 

Kańczudze 

Zwiększenie 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców 

Gminy 

Kańczuga, 

- kampanie 

edukacyjno–

informacyjne z 

zakresu 

zrównoważonego 

zużycia energii i 

Gmina 

Kańczuga 

zadani

e 

ciągłe 

b.d. 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 
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promocja 

odnawialnych 

źródeł energii 

ekologii i 

odnawialnych 

źródeł energii 

- działania 

edukacyjne 

skierowane do 

dzieci  

i młodzieży 

Stworzenie, 

koordynacja  

i utrzymanie 

systemu 

organizacyjnego 

dla realizacji 

działań 

naprawczych 

zapisanych w 

PGN  

- inwentaryzacja 

zużycia energii i 

emisji, CO2 

- monitoring 

zużycia energii 

Gmina 

Kańczuga 

zadani

e 

ciągłe 

- 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

Zadanie 

niewykonane 

 

Wspieranie 

produktów i 

usług 

efektywnych 

energetycznie – 

tzw. zielonych 

zamówień 

publicznych 

Uwzględnienie  

w zamówieniach 

publicznych 

problemów 

ochrony 

powietrza, 

poprzez 

odpowiednie 

przygotowanie 

specyfikacji 

zamówień 

publicznych 

Gmina 

Kańczuga 

zadani

e 

ciągłe 

- 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

 

Zadanie 

niewykonane 

Uwzględnianie  

w planach 

zagospodarowan

ia 

przestrzennego 

inwestycji 

efektywnych 

energetycznie 

Uwzględnianie  

w planach 

zagospodarowani

a przestrzennego 

wymogów 

dotyczących 

zaopatrywania 

mieszkań w 

ciepło  

z 

niskoemisyjnych 

nośników  

Gmina 

Kańczuga 

zadani

e 

ciągłe 

- 

Środki 

unijne, 

środki 

własne 

 

 

Zadanie 

niewykonane 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. 
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7.7 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kańczuga                             

i gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kańczuga 

 

Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2016 - 2019  

z perspektywą na lata 2020 - 2023 przyjęty został uchwałą Nr XVI/180/2016 Rady Miejskiej             

w Kańczudze z dnia 27 lipca 2016 w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska                          

na terenie Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2016 - 2023.  

Program zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w gminie, źródła 

jego zanieczyszczeń, analizę SWOT, propozycje oraz opis celów i zadań, które niezbędne                              

są do kompleksowego rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska. Program 

wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia negatywnego wpływu 

na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne 

gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska. Stan docelowy w tym 

zakresie nakreśla Program Ochrony Środowiska, a dowodów jego osiągania dostarcza ocena 

efektów działalności środowiskowej, dokonywana okresowo, (co 2 lata). 

Zadania zapisane w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Kańczuga, w roku 

2018 realizowane zgodnie z kompetencjami przez samorząd gminny oraz jednostki działające 

na terenie Miasta i Gminy Kańczuga zostały w zdecydowanej większości zrealizowane 

zgodnie z ogólną misją jednostki i zamierzeniami inwestycyjnymi.  

 

Tab. 37. Zestawienie działań zrealizowanych ujętych w POŚ w latach 2018. 

L
p
. Rodzaj działań Opis podejmowanych działań 

O
k
res  

realizacji 

zad
an

ia 

Koszty i źródła 

finansowania  

[tys. zł] 

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

Osiągnięcie i utrzymanie obowiązujących  standardów jakości  powietrza na terenie gminy 

Kańczuga  

1. Ograniczenie 

emisji gazów                    

i pyłów 

W 2017 r, wydatkowano z budżetu 

gminy środki finansowe na drogi  

wojewódzkie, powiatowe i gminne: 

  

  Modernizacja dróg gminnych , ulic, 

chodników oraz zatok parkingowych na 

terenie Miasta i Gminy Kańczuga 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

757 603,73 

Wykonanie modernizacji  grogi gminnej 

dz. Nr ewd. 424 w Łopuszce Małej 

poprzez poszerzenie jezdni i wykonanie 

chodnika 

106 240,02 

Modernizacja dróg gminnych na terenie 149 234,24 
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Miasta i Gminy Kańczuga w 

miejscowościach: Kańczuga, 

Krzeczowice, Pantalowice, Sietesz, 

Łopuszka Mała oraz Łopuszka Wielka 

 

 

Budowa i modernizacja  dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych 

położonych na działkach  nr ewid.  

1071/2, 1856, 1886 w Kańczudze na 

działce nr ewid. 1000 w Krzeczowicach 

oraz działce nr ewid. 165 w Sieteszy 

119 389,95 

W tym dotacja 

65 000,00 

Modernizacja dróg gminnych oraz zatok 

parkingowych na terenie Miasta i Gminy 

Kańczuga  

49 970,79 

Modernizacja chodnika przy                             

ul. Grunwaldzkiej w Kańczudze 

49 870,79 

Remont ciągu dróg dz. nr ewid. 634                   

w miejscowości Krzeczowice w km 

0+300 – 0+380 oraz dz. ewid. 580 w m. 

Żuklin w  km 0+000 – 0+450 

157 778,56 

W tym dotacja 

126 222,000 

Remont drogi gminnej nr G110749R                    

w km 0+510-1+000 w miejscowości 

Łopuszka Wielka dz. nr 319 

159 553,14 

W tym dotacja 

127 642,00 

Remont drogi w m. Łopuszka Mała dz. 

Nr ewid. 147 w km 0+000-0+200 

79 207,69 

W tym dotacja 

50 000,00 

Remont drogi w m. Krzeczowice dz. Nr 

ewid. 797/2 w km 0+000-0+345 

93 067,02 

Remont drogi w m. Krzeczowice dz. Nr 

ewid. 812 w km 0+++-0+700 

69 500,35 

Remont drogi w m. Medynia Kańczucka 

dz. Nr 299 w km 0+000-0+300 

56 402,56 

W tym dotacja 

44 400,00 

Utylizacja odpadów zawierających azbest 

Utylizacja odpadów zawierających azbest 

z terenu Miasta i Gminy Kańczuga 

2018 32 142,12 zł (środki 

własne) 

Energetyka 

Budowa oświetlenia  ulicznego w 

miejscowościach: Sietesz, Żuklin, 

Siedleczka 

2018 56 316,47 

Wymiana opraw oświetleniowych  na 

terenie Miasta i Gminy Kańczuga  

99 703,80 

Wymiana opraw oświetleniowych  w m. 

Kańczuga, w m. Krzeczowice i Rączyna 

8 979,00 

ZAGROŻENIE  HAŁASEM  

Poprawa klimatu akustycznego i ochrona mieszkańców gminy Kańczuga przed 

nadmiernym hałasem 

 

1. Ochrona przed 

nadmiernym 

Ochrona  obszarów o korzystnym 

klimacie akustycznym poprzez 

2018 Brak danych 
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hałasem  uwzględnienie ich  

w Miejscowych Planach 

Zagospodarowania  Przestrzennego – 

uchwalenie planu , wyznaczono 

zabudowę  mieszkaniową i zagrodową 

(poziom hałasu  40 – 50 dB                   

wg. PMŚ) 

Preferowanie  niekonfliktowych 

lokalizacji obiektów usługowych                

i przemysłowych – uchwalenie planu, 

(dopuszcza się realizacje na zasadzie 

planu, poziom hałasu 45_55 dB wg. 

PMŚ.) 

2018 

 

Brak danych  

PROMIENIOWANIE ELEKTRO-MAGNETYCZNE 

Ochrona przed  szkodliwym  działaniem pól elektromagnetycznych 

1. Monitoring  i 

utrzymanie  

poniżej poziomu 

dopuszczalnego 

PEM 

Ograniczenie  powstawania źródeł pól 

elektromagnetycznych na terenie gęstej  

zabudowy mieszkaniowej na etapie 

planowania przestrzennego oraz 

wprowadzenie  zagadnienia pól 

elektromagnetycznych do Miejscowych 

Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

2018 Brak danych 

GOSPODAROWANIE WODAMI 

Osiągniecie dobrego stanu ekologicznego wód pod względem jakości i ilościowym na terenie 

gminy Kańczuga 

  Modernizacja istniejących systemów  

i regulacja rzek i potoków: 

  

Prace projektowe stawu wraz z wyspą w 

Krzeczowicach (odmulenie ok. 1 m, 

powiększenie wyspy 16x18m, stałe 

przejście  na wyspę, oświetlenie) 

2018 7 380,00 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kańczuga 

  Budowa studni głębinowej na działce                

nr 1018 w Kańczudze I etap 

2018 

 

105 000,00 

Przebudowa sieci wodociągowej                      

w miejscowości  Pantalowice 

57 281,23 

Opracowanie dokumentacji projektowej 

wraz z aktualizacją budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej na terenie 

miejscowości Rączyna  

5 130,00 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz                         

z przyłączami dla miejscowości 

Siedleczka – etap II 

1 427 915,93  

 

Rozpoczęcie budowa kanalizacji  

sanitarnej w miejscowości Rączyna oraz 

Sietesz – Góra  

 

5 380 640,00 
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ZASOBY GEOLOGICZNE  

Ochrona zasobów geologicznych występujących na terenie  gminy Kańczuga 

1. Ochrona i 

uwzględnienie 

złóż surowców 

naturalnych w 

dokumentach 

planistycznych 

Ochrona zasobów złóż kopalin poprzez 

uwzględnienie ich w dokumentach 

planistycznych – nowe złoże w 

miejscowości Siedleczka 

2018 Brak danych 

GLEBY 

Ochrona gleb przed degradacją na terenie gminy Kańczuga  

1

. 

Rekultywacja 

składowiska 

odpadów 

W ramach badań  monitoringowych 

wykonano: 

  

Pomiar poziomu i składu chemicznego 

wód podziemnych w piezometrach                   

P1 i P2. Pomiar dokonuje się dwa razy                

w roku w miesiącu marzec i wrzesień. 

Wszystkie badane wartości mieszczą się 

w granicach dopuszczalnych norm. 

2018 2 164,80 

Pomiar osiadania składowiska 615,00 

Gospodarka odpadami  i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Minimalizacja  ilości powstających  odpadów na terenie gminy Kańczuga 

 

 

  Utrzymanie czystości w mieście 2018 

 

120 000,00 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 960 000,00 

Składanie rocznego sprawozdania  z 

realizacji  zadań z zakresu  

gospodarowania odpadami komunalnymi 

do Marszałka  Województwa 

Podkarpackiego (corocznie) 

W  ramach działań 

statutowych 

Przeprowadzenie analizy  stanu 

gospodarki odpadami, w celu weryfikacji 

możliwości technicznych i 

organizacyjnych  Gminy  w zakresie  

gospodarowania odpadami komunalnymi 

(corocznie) 

W ramach działań 

statutowych 

Zasoby przyrodnicze 

Zachowanie różnorodności  biologicznej na terenie  gminy Kańczuga 

1 Podejmowanie 

działań z 

zakresu ochrony 

przyrody 

 

Utrzymanie zielenie miejskiej  2018 50 000,00 

Zagrożenia poważnymi awariami 

Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja  ich 

skutków 
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1 Doposażenie 

jednostek OSP  

w sprzęt 

specjalistyczny 

Informowanie społeczeństwa w zakresie 

wystąpienia sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa lub zdrowia, w tym 

wystąpienia poważnych awarii, 

ekstremalnych zdarzeń pogodowych 

(np. wichury, powodzie) 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach zadań 

statutowych 

EDUKACJA  EKOLOGICZNA 

Wdrażanie i promocja edukacji ekologicznej 

1. Zwiększenie 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców 

Kampania edukacyjna w formie  ulotek 

nt. prawidłowej segregacji odpadów 

2018 W ramach zadań 

statutowych 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
 

 

Z analizy przeprowadzonych inwestycji i wydatkowanych środków w 2018 roku Miasto                        

i Gmina Kańczuga to jednostka, która przeznaczyła znaczne nakłady finansowe oraz 

administracyjne na rozwój jednostki, zarówno w ramach przeprowadzonych inwestycji 

przedsięwzięć, jak i działań organizacyjnych. 

Duże nakłady finansowe zostały poniesiono na najważniejsze priorytety środowiskowe,                   

jak np. rozwój infrastruktury drogowej, wodociągowo - kanalizacyjnej (sieć kanalizacyjne                      

i wodociągowa) oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, utrzymanie 

terenów zieleni, gospodarki odpadami komunalnymi, realizację programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest, edukację ekologiczną, czy też monitoringu składowiska.  

Aby stwierdzić realną poprawę, jakości środowiska (znajdującą odzwierciedlenie w analizie 

jego, jakości) potrzeba jednak dłuższego okresu czasu i dalszych działań inwestycyjnych.  

Wzrost sieci infrastruktury przyczyni się w dłuższej perspektywie do poprawy, jakości 

środowiska, wód powierzchniowych, podziemnych czy powietrza, co jednak będzie widoczne 

w przyszłości. 

Na terenie Miasta i Gminy Kańczuga funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków sanitarnych                  

 

1) Oczyszczalnia ścieków sanitarnych w miejscowości Krzeczowice 

2) Zakładowa oczyszczalnia ścieków Kańczuga AXTONE S.A. 
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Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia                  

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.) ustalono obowiązującą na terenie Miasta i Gminy 

Kańczuga w roku 2018 dopłatę do ceny wody dla celów bytowych ludności i ścieków 

bytowych. 

Tab. 38. Zestawienie obowiązujących w 2018 dopłat do ceny wody dla celów bytowych  · dla 

ludności i ścieków sanitarnych   

 

Data 

obowiązywania 

 

Nr uchwały 

 

Określone stawki  

Od 01.01.2018 

do 15.07.2018 r. 

Uchwałą Nr XXVIII/301/2017 Rady Miejskiej w 

Kańczudze z dnia 31 października 2017 r. w 

sprawie dopłaty dla grup taryfowych od 1 do 9 

odbiorców usług zaopatrzenia w wodę oraz 

odprowadzania ścieków na terenie Miasta i 

Gminy Kańczuga 

dopłata do ceny wody dla 

celów bytowych dla 

ludności – 0,20 zł do 1 m3 

dopłatę do ceny ścieków 

dla celów bytowych – 0,40 

zł do 1 m3 

Od 16.07.2018 

r. 

do 31.12.2018 

Uchwałą Nr XXVIII/369/2018 Rady Miejskiej w 

Kańczudze z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie 

dopłaty dla grup taryfowych od 1 do 9-tej 

odbiorców usług zaopatrzenia w wodę oraz 

odprowadzania ścieków na terenie Miasta i 

Gminy Kańczuga 

dopłata do ceny wody dla 

celów bytowych dla 

ludności – 0,20 zł do 1 m3 

dopłatę do ceny ścieków 

dla celów bytowych – 0,40 

zł do 1 m3 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  

 

Gospodarka odpadami komunalnymi   

Gmina Kańczuga jest gminą miejsko-wiejską zajmująca powierzchnię 105 km2.                    

Liczba mieszkańców w roku 2018 na tle łącznej ilości zebranych rocznie odpadów 

komunalnych przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tab. 39.  Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga w roku 2018 oraz łączna ilość  

  zebranych i odebranych w roku 2018 odpadów komunalnych. 

 

Rok 

 

2018 

Liczba mieszkańców 12 456 

Łączna ilość zebranych i odebranych 

odpadów komunalnych  
2 308,807 

W tym odebrane, jako zmieszane 1 624,180 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  
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Tab. 40.  Odpady komunalne odebrane / zebrane w 2018 roku z terenu Miasta i Gminy 

Kańczuga, w przeliczeniu na mieszkańca. 

 

Nazwa odpadu 

Ilość 

całkowita 

Mg 

Na mieszkańca 

Kg/M 

Zmieszane 1 624,18 130,4 

Tworzywa sztuczne 92,374 7,4 

Papier i makulatura 23,517 1,9 

Szkło 151,831 12,2 

Metale 27,653 2,2 

Budowlane i rozbiórkowe 24,860 2,0 

Zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny 

9,520 0,8 

Zimny popiół i żużel 174,836 14,0 

Wielogabarytowe 7,775 0,6 

Zużyte opony 20,610 1,7 

Baterie i akumulatory 0,405 0,0325 

Odpady niebezpieczne 1,340 0,10 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  

 

Tab. 41. Liczba złożonych deklaracji z podziałem na typy nieruchomości                                

(stan na 31.12.2018 r.) 

 

Liczba złożonych deklaracji 

Miasto Selektywne  403 

Zmieszane  225 

Gmina Selektywne 1956 

Zmieszane  564 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  

 

Z przedstawionych w tabeli 3 danych wynika m.in., że tylko 25 % właścicieli 

nieruchomości nie zadeklarowało woli prowadzenia selektywnego zbierania.  

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2018. 

W roku 2018 system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy 

Kańczuga nie uległ zmianie w zakresie typu nieruchomości objętych systemem,                            

tzn. zamieszkałe i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, jak również 

sposobu wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.  

 Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie 

Miasta i Gminy Kańczuga, zgodnie z zawartą w dniu 1 stycznia 2017 w Kańczudze 

realizował Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze. Umowa obowiązywania: 

od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 r.  
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Zgodnie z obowiązkiem gminy wynikającym z zapisów art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy                             

o utrzymaniu czystości i porządku, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie 

odrębnej umowy z Miastem i Gminą Kańczuga w okresie od dnia 9 lipca 2014 roku prowadzi 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK. 

Sposób gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy                      

byli zobligowani do zbierania odpadów w roku 2018 nie uległ zmianie od momentu 

uruchomienia z dniem 1 lipca 2013 r. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Odpady zbierane były przez firmę wywozową w: 

 systemie workowym; 

 w systemie pojemnikowym; 

 w ramach objazdowych zbiórek; 

Dodatkowo odbiór odpadów komunalnych wspomagany był przez funkcjonowanie: 

 PSZOK-u, 

 zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne  

z remontów prowadzonych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości – przez 

podmiot odbierający odpady po uprzednim zgłoszeniu. 

 

Łączna masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Miasta i Gminy 

Kańczuga wraz ze wskazaniem sposobu i miejsca ich zagospodarowania 

 

Tab. 42. Masa i sposób zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w 2018 r.                    

z terenu Miasta i Gmin Kańczuga. 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 

Masa 

odebranyc

h odpadów 

komunaln

ych  

20 03 01 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 1 579,420 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 50,000 

20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny (popiół) 
22,52 

20 03 07 Odpady wielogabarytowe 13,56 

20 03 07 Odpady wielogabarytowe 17,845 

10 01 01 Żużle i popioły 43,52 

10 01 02 Popioły lotne z węgla 11,42 

20 03 01 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 22,38 

15 01 07 Opakowania ze szkła 4,020 

20 01 02 Szkło 110,418 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 11,890 
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selektywny (metale i tworzywa sztuczne) 

ex20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny (metale i tworzywa sztuczne) 
20,480 

15 01 04 Opakowania z metali 5,730 

15 01 04 Opakowania z metali 7,520 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  8,360 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 135,840 

16 01 03 Zużyte opony 14,514 

20 01 33* 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

0,105 

ex20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny (popioły i żużle) 
97,330 

ex20 01 99 Metale i tworzywa sztuczne 21,393 

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
1,150 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek                         

i remontów 
3,00 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 
3,08 

20 01 21* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

0,089 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 2,060 

20 01 33 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 03, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i akumulatory zawierające baterie 

0,300 

20 01 35 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

4,075 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
0,585 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  

 

Poniżej zamieszczono podsumowanie masy odebranych/zebranych odpadów 

komunalnych z podziałem.  

 

Tab. 43.  Rodzaje odpadów odebranych i zebranych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga                  

w roku 2018 

Nazwa odpadu 2018 
 

Zmieszane 1 624,18 

Tworzywa sztuczne 

Papier i makulatura 

Szkło 

Metale 

 

 

 

295,375 
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Budowlane i rozbiórkowe 24,860 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 9,520 

Zimny popiół i żużel 174,836 

Wielogabarytowe 7,775 

Zużyte opony 20,610 

Baterie i akumulatory 0,405 

Odpady niebezpieczne 1,340 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  

 

Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpady zmieszane po przekazaniu                           

do instalacji wskazanej powyżej, poddane są procesom wstępnego sortowania,  

|w wyniku, czego wysortowane zostają surowce wtórne przekazywane do recyklingu.                         

W roku 2018 na terenie Miasta i Gminy Kańczuga funkcjonował PSZOK zlokalizowany                       

w miejscowości Siedleczka 157A, na działce nr 1775 i 1777. W punkcie tym bezpłatnie 

przyjmowano od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych następujące 

wybrane rodzaje odpadów: tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, metale, opakowania 

wielomateriałowe, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, odpady betonu oraz gruz betonowy                      

z rozbiórek remontów, gruz ceglany, gleba i ziemia, w tym kamienie, urządzenia zwierające 

freony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki, 

baterie i akumulatory, lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć, zużyte opony, 

odpady wielogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji (z pielęgnacji terenów zielonych 

typu gałęzie liście) 

Zgromadzone w punkcie odpady zagospodarowane zostały przez podmiot świadczący 

usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy 

Kańczuga. W tabeli 10 wskazano rodzaje i masę odpadów komunalnych zebranych w PSZOK 

w okresie jego działalności w 2018 r. 

 

Tab. 44.  Masa odpadów zebranych w 2018 r. w gminnym punkcie selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych PSZOK.   

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa zebranych odpadów 

komunalnych [Mg] 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury 0,318 

15 01 04 Opakowania z metali 0,120 

15 01 10 

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

0,188 

16 01 03 Zużyte opony 6,096 
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17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

18,780 

20 01 35 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

3,000 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne                   

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 02 21, 20 01 

23 i 20 01 35 

1,860 

ex20 01 99 Metale i tworzywa sztuczne 1,836 

Ex20 01 99 

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 

(popioły i żużle) 

0,046 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 0,013 

20 02 07 Opady wielogabarytowe 7,775 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  

 

Punkt obsługi klienta 

W roku 2018 funkcjonował jeden punkt obsługi klienta (tabela 11), w którym                         

to mieszkańcy mogli: 

 otrzymać dodatkowe worki służące do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

 otrzymać naklejki na worki do selektywnej i zmieszanej zbiórki odpadów komunalnych; 

 składać skargi, wnioski bądź zastrzeżenia dotyczące realizacji przez firmę wywozową 

usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych 

 

Tab. 45.  Lokalizacja punktu obsługi klienta 

Lokalizacja punktu 

 

Dzień/godziny funkcjonowania punktu 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. 

w Kańczudze Ul. Św. Barbary 18, 37-220 

Kańczuga 

Od poniedziałku do piątku: 8:00 – 14:00 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  

 

Koszty poniesione przez gminę w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

Koszty związane z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odebranych odpadów komunalnych w roku 2018 pokrywane były – identycznie jak w latach 

poprzednim – z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy poprzez złożenie 



136 

           RAPORT O STANIE 

MIASTA I GMINY KAŃCZUGA                                              www.kanczuga.pl  
 

deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, określali 

wysokość wnoszonej do gminy opłaty za wytwarzane odpady. Należy zaznaczyć, że zgodnie 

z zapisem art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, z pobranych opłat                              

za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina musi pokrywać tylko koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty funkcjonowania 

systemu gospodarki odpadami obejmują działania związane z: 

 odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów 

komunalnych; 

 tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

 obsługą administracyjną tego systemu; 

 edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

 

Tab. 46.  Koszty poniesione w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odebranych 

odpadów komunalnych w roku 2018. 

 

Masa 

odebranych 

odpadów [Mg] 

Koszty odbioru                           

i zagospodarowania 

odpadów [zł] 

Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych 
2 308,807 960 000,000 

Pozostałe koszty 
Koszty 

administracyjne 
134 877,490 

 Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  

                                       

W 2018 roku z terenu Miasta i Gminy Kańczuga odebrano i zebrano 1 624,18 Mg odpadów 

komunalnych zmieszanych (130,40 kg/mieszkańca/rok). 

W 2018 roku z terenu Miasta i Gminy Kańczuga odebrano i zebrano łącznie 2 308,807               

Mg wszystkich odpadów komunalnych (185,40 kg/mieszkańca/rok). 

 

Model gospodarki odpadami w Mieście i Gminie Kańczuga w 2018 r. funkcjonował                            

w oparciu o odbieranie odpadów u „źródła”  oraz zbieranie w PSZOK.  

Poziom selektywnego zbierania: papieru, tektury, szkła, metalu - uległ wzrostowi, natomiast 

tworzywa sztucznego - uległ spadkowi w stosunku do roku poprzedniego. 

Wysoki poziom selektywnego zbierania umożliwił spełnienie wymaganego  

na 2018 rok poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych 



137 

           RAPORT O STANIE 

MIASTA I GMINY KAŃCZUGA                                              www.kanczuga.pl  
 

 i szkła, który wyniósł 34,30 % (w roku 2018 nie mógł spaść poniżej 30% zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych Dz. U. 2016 poz. 2167) 

 

7.8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy 

Kańczuga oraz działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kańczudze 

 

Podstawowym celem działania Ośrodka jest rozpoznanie i zaspakajanie 

podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie 

pokonać trudności życiowych oraz umożliwienia im bytowania w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. Pomoc udzielana jest ze względu na trudne sytuacje 

życiowe. Ustawa o pomocy społecznej nie konkretyzuje tych sytuacji, wymienia jedynie 

najczęstsze powody ich powstawania. Osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, 

innej niż wymieniona w ustawie, ma prawo zwrócenia się do Ośrodka o udzielenie pomocy. 

Zawarty w ustawie katalog osób uprawnionych do uzyskania pomocy nie jest katalogiem 

zamkniętym. Obowiązkiem klienta przy udzielaniu pomocy jest jego współdziałanie  

w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek powinien w miarę możliwości 

doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji  

ze środowiskiem, jak również zapobiegać w powstawaniu nowych problemów społecznych, 

rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze zwany dalej Ośrodkiem, 

realizuje zadania na podstawie przepisów i ustaw. 

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze jest jednostką 

organizacyjną Miasta i Gminy Kańczuga powołaną do realizacji zadań własnych i zleconych 

z zakresu pomocy społecznej. Ośrodek zatrudnia 12 osób w tym: kierownika, 6 pracowników 

socjalnych, pomoc administracyjną, opiekunkę osób starszych, 2 asystentów rodziny  

oraz sprzątaczkę.    

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Kańczuga 

funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny w ramach, którego utworzone zostały grupy robocze. 

W 2018r objęto pomocą 24 rodziny z terenu Miasta i Gminy Kańczuga (o 2 rodziny więcej  
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w stosunku do roku 2017 r) . W ramach udzielonego wsparcia dla osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie udzielono wsparcia socjalnego, zawodowego, prawnego. 

W 2018r asystent rodziny prowadził pracę z 12 rodzinami, motywując ich do aktywnego 

współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. 

 W 2018r pracę z asystentem rodziny zakończyło 2 rodziny ze względu na zmianę miejsca 

zamieszkania i osiągnięcie zamierzonych celów. 

W 2018 roku przyjęto 19 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny wydano 79 kart                     

w tym 42 rodzicom a 66 dzieciom z rodzin wielodzietnych. 

Wsparciem dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Miasta i Gminy są Świetlice 

Opiekuńcze funkcjonujące w miejscowościach: Kańczuga, Lipnik, Łopuszka Wielka.                    

Celem świetlicy jest zapewnieniem bezpieczeństwa i zorganizowanie opieki wychowawczej 

dzieciom w wieku 6 - 16 lat. Każda z placówek posiada 15 miejsc, z czego w 2018 r. 

skorzystało w każdej z świetlic również po 15 dzieci. 

Za bezpieczeństwo publiczne w Mieście i Gminie w dalszym ciągu odpowiada Komisariat 

Policji w Kańczudze 

W przeprowadzonym monitoringu za rok 2018 dostrzegalne są wahania w zakresie liczby 

rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w MGOPS w Kańczudze. 

W roku 2018 tut. Ośrodek udzielił pomocy 404 osobom w tym 256 rodzinom.                                     

W stosunku do 2017 r. liczba osób korzystających z pomocy społecznej zmniejszyła                                   

się o 6 rodzin. 

 W 2018 r. MGOPS w Kańczudze wydał 684 decyzje administracyjne przyznające różnego 

rodzaju świadczenia. W dalszym ciągu utrzymuje się odsetek osób korzystających z powodu 

bezrobocia, ubóstwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby czy niepełnosprawności. 

Zauważalny jest spadek odsetka rodzin korzystających z powodu ubóstwa.                     

Dominującym powodem przyznawania świadczeń z pomocy społecznej jest bezrobocie.  

W 2018r skorzystało z tej formy pomocy łącznie 279 osób, z czego 239 otrzymało w formie 

gorącego posiłku, 40 osób otrzymało zasiłek celowy – posiłek. W stosunku do 2017 roku 

liczba osób korzystających z w/w wsparcia zmniejszyła się o 166 osób. 

Program 500 + to program państwowy, którego zadaniem jest pomoc rodzinom  

w wychowywaniu dzieci poprzez comiesięczne wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie  

w 2018 roku skorzystało 831 rodzin w tym dzieci 1335, oraz Program, Za Życiem’’ 

jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie  

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,                             
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które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w 2018 roku 

skorzystało 2 rodziny. 

Przy tak różnorodnych pojęciach osób i rodzin wymagających wsparcia: w pomocy 

społecznej, we wspieraniu rodziny wszyscy klienci MGOPS traktowani są z jednakową troską 

i każdemu z nich udzielana jest stosowna pomoc. Głównym celem Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kańczudze jest łagodzenie trudnej sytuacji osób i rodzin nie tylko w formie 

materialnej, ale również poprzez wdrażanie pozamaterialnych form pomocy, w tym pracy 

socjalnej wobec indywidualnych osób czy rodzin. Dlatego też tutejszy Ośrodek od 2018r 

realizuje dwa projekty konkursowe współfinansowane ze środków europejskich: 

1) Projekt „Rozwój usług opiekuńczych na terenie gminy Kańczuga”  realizowany przez 

Gminę Kańczuga/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, 

Priorytet VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych 

i zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Głównym celem projektu „Rozwój usług opiekuńczych na terenie gminy Kańczuga”                      

jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla 13 osób niesamodzielnych – zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym                      

z terenu gminy Kańczuga w okresie od 01.02.2018 - 31.12.2019. 

Grupę docelową projektu stanowi: 13 osób/9K, 4M zagrożonych ubóstwem                                    

lub wykluczeniem społecznym uprawnionych do otrzymania wsparcia w postaci usług 

opiekuńczych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. 

2018 poz. 1508 z późn. zm.)  

Planowane efekty to podniesienie poziomu wiedzy, samooceny, motywacji do rozwoju, 

zmniejszenie poczucia izolacji i niezaradności wśród uczestnika projektu:, poprawa relacji 

wewnątrz rodzin, ich funkcjonowania i komunikacji z otoczeniem, szczególnie w przypadku 

kobiet wzrost poziomu ich samooceny i motywacji, poprawa/odbudowa relacji z otoczeniem, 

poprawa stanu zdrowia fizycznego w wyniku przeprowadzonych zabiegów rehabilitacyjnych. 

Realizacja wsparcia umożliwi też budowanie pozytywnego wizerunku OS, jako ważnego, 

zaangażowanego członka/kini lokalnej społeczności. 

W ramach prowadzonego monitoringu wśród UP zauważa się: poprawę funkcjonowania  

w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, wzmocnieniu samooceny, poczuciu wartości 

i bezpieczeństwa, poprawy dobrobytu, poprawy stanu zdrowia.  
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2) Projekt „ Zwiększenie dostępu do wysokiej, jakości usług wsparcia rodziny na terenie 

gminy Kańczuga” realizowany przez Gminę Kańczuga/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kańczudze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII- Integracja Społeczna, Działanie 

8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania 7 rodzin w tym 15 dorosłych                            

i 22 dzieci z terenu gminy Kańczuga w okresie od 01.03.2018 r. do 30.06.2019 r. 

Grupę docelową projektu stanowi 7 rodzin kwalifikujących się do wsparcia z tytułu 

bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym w tym 15 os. dorosłych/ 8K/7M/ i 22 dzieci / 6K/16M/ 

kwalifikujących się do wsparcia Asystenta rodziny. 

W ramach prowadzonego monitoringu wśród UP zauważa się: poprawę funkcjonowania  

rodzin w zaspakajaniu codziennych potrzeb, poprawę ich relacji i komunikacji z otoczeniem, 

wzmocnieniu samooceny, poczuciu wartości i bezpieczeństwa, zwiększenie kompetencji 

życiowych, wzmocnienie więzi rodzinnych, poprawę funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

poprawę dobrobytu. 

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kańczudze realizowane są zadania                  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez działania Zespołu 

Interdyscyplinarnego, wdrażanie i prowadzenie procedur, Niebieskiej Karty’’. W większości 

rodzin, w której prowadzona była procedura, Niebieskiej Karty’’ uzyskała wsparcie w formie 

poradnictwa, dlatego też zauważa się dalszy wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi 

specjalistyczne, zwłaszcza, że problem przemocy jest tematem wrażliwym i nie rzadko 

dotyczy osób ubogich. 

W ramach polityki w zakresie zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej zauważono 

się zmniejszenie się liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej.                                 

Głównym problemem, z którym zmagają się mieszkańcy Miasta i Gminy Kańczuga 

zwracający się o pomoc społeczną jest bezrobocie. Problemem jest również długotrwała 

choroba, niepełnosprawność. W dalszym ciągu należy podjąć działania głównie dla osób 

samotnych, starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Rodziny zmagające się                        

z bezradnością opiekuńczo wychowawczą wymagają dalszego wsparcia jednak w strukturze 

wszystkich rodzin ich odsetek maleje. 
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 Podstawowym celem działania Ośrodka jest rozpoznanie i zaspakajanie 

podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie 

pokonać trudności życiowych oraz umożliwienia im bytowania w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. Pomoc udzielana jest ze względu na trudne sytuacje 

życiowe.    

Pomoc udzielana rodzinom i osobom samotnym polega w szczególności na: 

 przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, 

 pracy socjalnej, 

 realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych. 

 

W roku 2018 w budżecie na zadania realizowane przez MGOPS w Kańczudze zaplanowana 

została kwota 2 704 586,28 zł., z czego do dnia 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 2 517 113,24 

z., co stanowi 93,07 % planowanych wydatków budżetowych. 

 

Tab. 47.  Liczba korzystających osób i rodzaj świadczeń kwotowo przedstawia                                      

się następująco: 

 

Rodzaj świadczenia 

 

Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie 

Zasiłek stały 38 osób 

Zasiłek okresowy 51 osób 

Usługi opiekuńcze specjalistyczne   6 osób 

Udzielenie schronienia 3 osoby 

Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej 20 osób 

Dożywianie w ramach programu wieloletniego, pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” 

239 osób w tym: osoby 

dorosłe: 40, dzieci: 199 

Zasiłki celowe  

w tym: 

- zasiłki celowe w tym zasiłki celowe specjalne, 

- zasiłki celowe „posiłek” 

142 osoby 

 

102 osoby 

40 osób 

Zdarzenie losowe 2 rodziny 

Dodatki mieszkaniowe 5 rodzin 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

świadczeniobiorców 

30 osoby 

Przebywanie dzieci w rodzinach zastępczych 4 dzieci 

Przebywanie dzieci w placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych 

4 dzieci 

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 194 dzieci 

     Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze na podstawie danych 

uzyskanych z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze. 
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Klientami pomocy społecznej są osoby i rodziny, w których występuje: 

 ubóstwo,          

 bezrobocie,       

 długotrwała choroba,      

 niepełnosprawność,  

 opuszczenie zakładu karnego,     

 rodziny niepełne, 

 rodziny wielodzietne, 

  rodziny, które dotknęło zdarzenie losowe. 

 

 Głównym powodem przyznawania świadczeń z pomocy społecznej podobnie                       

jak w latach ubiegłych jest bezrobocie. Mając na uwadze powyższe, można zauważyć,                          

iż sytuacja na lokalnym rynku pracy w znacznym stopniu wpływa na strukturę osób 

korzystających z pomocy Ośrodka. Kolejną przyczyną przyznawania pomocy jest ubóstwo 

jak również długotrwała lub ciężka choroba czy niepełnosprawność. Rozpatrywanie 

wniosków i procedury przyznawania pomocy finansowej zakończone jest decyzją 

administracyjną przyznającą świadczenie.  

 

 Na terenie gminy zamieszkują rodziny, które nie korzystają z pomocy finansowej, 

jednak są objęte pomocą ośrodka w formie pracy socjalnej. Ta forma pomocy udzielona 

została w 76 rodzinach, z czego w 24 rodzinach, w których wystąpiło zjawisko przemocy. 

Wspólnie z Komisariatem Policji w Kańczudze monitorujemy te rodziny w formie – 

„Niebieskiej Karty’’. Założenie Niebieskiej Karty skutkuje objęciem tej rodziny nadzorem 

przez Zespół Interdyscyplinarny, który został powołany do działania w naszej gminie                         

w miesiącu kwietniu 2011 r. Zespół tworzą przedstawiciele instytucji, które zajmują się 

rozwiązywaniem problemów osób i rodzin dotkniętych przemocą. W skład zespołu wchodzą 

między innymi: kuratorzy, pedagodzy, policjanci, służba zdrowia i pracownicy socjalni.                         

W 2018 roku odbyło się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 89 spotkań Grupy 

Roboczej.  

Ośrodek dokonuje kwalifikacji rodzin ubiegających się otrzymanie pomocy żywnościowej                             

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego                

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.                       

W ramach niniejszego programu współpracujemy z PCK oddział Przeworsk i Caritas 
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Archidiecezji Przemyskiej. W roku 2018 roku z pomocy Caritas skorzystało 38 rodzin                          

z parafii Sietesz /tj.107 osób/, a z pomocy PCK oddział w Przeworsku 344 rodzin /                             

tj. 895osób/ z miasta i gminy Kańczuga. 

 

  Na terenie gminy od dziesięciu lat funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy                    

w Łopuszce Wielkiej – jest to Ośrodek przeznaczony dla osób niepełnosprawnych                              

z zaburzeniami psychicznymi. W 2018 r. do ŚDS uczęszczało 27 podopiecznych.                                 

Kadra ŚDS składa się z 6 osób: kierownika, 3 terapeutów/umowa o pracę/, asystent osoby 

niepełnosprawnej ½ etatu, kierowca ½ etatu, a także psycholog, pielęgniarka, lekarz 

psychiatra/umowa zlecenie/.  

 W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kańczudze zatrudniony jest 

Asystent rodziny, który w 2018 roku swoją opieką obejmował 12 rodzin, udzielając                         

im wsparcia i pomocy w przezwyciężeniu trudnej sytuacji.  

Ośrodek na realizację tego zadania przeznaczył kwotę: 50 974,17 zł. (w tym: dofinansowanie                      

i środki z budżetu państwa: 15 626,00 zł., środki z funduszu pracy: 6145,00 zł. wkład własny: 

29 203,17 zł. 

   W Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kańczudze zatrudniona                    

jest również opiekunka osób starszych, która pod swoją opieką miała 10 osób. 

 Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga Miejsko Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej realizuje rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych                               

tj. Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, który oferuje zniżki i ulgi dla osób wychowujących 

minimum troje dzieci. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno 

przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. W okresie od stycznia 2018r. do grudnia 

2018 r. przyjęto 19 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wydano 79 kart, w tym                   

42 - rodzicom, a 66 dzieciom z rodzin wielodzietnych.  

Przy tak różnorodnych pojęciach osób i rodzin wymagających wsparcia: w pomocy 

społecznej, we wspieraniu rodziny wszyscy klienci MGOPS traktowani są z jednakową troską 

i każdemu z nich udzielana jest stosowna pomoc. Głównym celem Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kańczudze jest łagodzenie trudnej sytuacji osób i rodzin nie tylko w formie 

materialnej, ale również poprzez wdrażanie pozamaterialnych form pomocy, w tym pracy 

socjalnej wobec indywidualnych osób czy rodzin. Dlatego też tutejszy Ośrodek od 2018 r. 

realizuje dwa projekty konkursowe współfinansowane ze środków europejskich: 
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1) Projekt „Rozwój usług opiekuńczych na terenie gminy Kańczuga”  realizowany przez 

Gminę Kańczuga/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, 

Priorytet VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych 

i zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych                                                   

oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 13 osób niesamodzielnych – zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Kańczuga w okresie od 01.02.2018   

- 31.12.2019. 

Grupę docelową projektu stanowi: 13 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym uprawnionych do otrzymania wsparcia w postaci usług opiekuńczych zgodnie               

z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508                          

z późn. zm.)  

Wartość projektu: 497 382,50 zł., 

Dofinansowanie z UE: 472 482,50 zł., 

Okres realizacji projektu: luty 2018 r. – grudzień 2019 r., 

Obszar realizacji projektu: Miasto i Gmina Kańczuga 

Planowane efekty to: podniesienie poziomu wiedzy, samooceny, motywacji do rozwoju, 

zmniejszenie poczucia izolacji i niezaradności wśród uczestnika projektu:, poprawa relacji 

wewnątrz rodzin, ich funkcjonowania i komunikacji z otoczeniem, szczególnie w przypadku 

kobiet wzrost poziomu ich samooceny i motywacji, poprawa/odbudowa relacji z otoczeniem, 

poprawa stanu zdrowia fizycznego w wyniku przeprowadzonych zabiegów rehabilitacyjnych. 

Realizacja wsparcia umożliwi też budowanie pozytywnego wizerunku OS, jako ważnego, 

zaangażowanego członka/kini lokalnej społeczności. 

 

2) Projekt „ Zwiększenie dostępu do wysokiej, jakości usług wsparcia rodziny na terenie 

gminy Kańczuga” realizowany przez Gminę Kańczuga/Miejsko Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kańczudze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII- Integracja 

Społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

Grupę docelową projektu stanowi 7 rodzin kwalifikujących się do wsparcia z tytułu 

bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, zagrożonych ubóstwem                               
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lub wykluczeniem społecznym w tym 15 os. Dorosłych i 22 dzieci kwalifikujących                          

się do wsparcia Asystenta rodziny. 

Całkowita wartość projektu: 380 882,45 zł. 

Łączna wysokość dofinansowania projektu: 353 532,45 zł. 

Okres realizacji projektu: od 01.03.2018 r. do 30.06.2019 r. 

Obszar realizacji projektu: Miasto i Gmina Kańczuga 

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania 7 rodzin w tym 15 dorosłych                      

i 22 dzieci z terenu gminy Kańczuga w okresie od 01.03.2018 r. do 30.06.2019 r. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Łopuszce Wielkiej 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łopuszce Wielkiej powstał w grudniu 2008,                    

jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób przewlekle psychicznie chorych                                         

i niepełnosprawnych intelektualnie. Głównym celem ośrodka jest rehabilitacja                                       

i usamodzielnienie uczestników, przeciwdziałanie marginalizacji i instytucjonalizacji a przede 

wszystkim poprawa funkcjonowania w społeczeństwie w warunkach akceptacji, 

bezpieczeństwa i samozadowolenia z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucia 

więzi z ludźmi i środowiskiem lokalnym. Przywracanie, podtrzymywanie oraz rozwijanie                        

i uczenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. 

Obecnie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej uczęszcza                         

27 uczestników.  

ŚDS w  Łopuszce Wielkiej jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych 

nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.                              

ŚDS w  Łopuszce Wielkiej działa na podstawie statutu określającego jego nazwę, siedzibę                    

oraz przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS w  Łopuszce Wielkiej jest 

plan dochodów i wydatków przyjmowany Uchwałą Rady Miejskiej w Kańczudze. 

Na dzień 31.12.2018 r. według umów o pracę w jednostce zatrudnionych było                                    

6 pracowników. 

W 2018 roku dochody i wydatki jednostki wyniosły: 

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 3 945,44 zł 

Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową w wysokości 527 880,37 zł 
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W 2018 roku w ŚDS w  Łopuszce Wielkiej uczestnicy brali udział w różnego rodzaju 

wyjściach, zorganizowanych wycieczkach oraz innych zabawach, spotkaniach, imprezach 

integracyjnych. Organizowane były wyjazdy do kina połączone z obiadami w restauracji, 

zabawy karnawałowe, andrzejkowe, spotkania integracyjne. Uczestnicy uczestniczyli                      

w III Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych w Sanoku, w „Dniu Godności 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” w Przeworsku, w XV Festiwalu Tańca 

organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieniawie, w Pikniku Wędkarski 

„ Izdebskie Pstrągowanie” w Izdebkach, w imprezie plenerowej, Harce po lesie” 

organizowaną przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pruchniku, w XIV Przeglądzie 

Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa 

Podkarpackiego organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu,                  

w IV Rajdzie Rowerowym organizowany na trasie Szówsko- Radawa przez ŚDS Pruchnik,                 

w III Turnieju Tenisa Stołowego organizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy                  

w Bachórcu, w XX Spartakiadzie Sportowej Środowiskowych Domów Samopomocy 

Województwa Podkarpackiego organizowaną przez ŚDS w Baranowie Sandomierskim.                         

W 2018 roku odbyły się wycieczki krajoznawcze, o tematyce historycznej i kulturalnej 

pozwalające na poznanie wiedzy na temat naszego dziedzictwa kulturowego. Zorganizowana 

była dwudniowa wycieczka do Zakopanego - zwiedzanie skoczni narciarskiej, zwiedzanie 

Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, przejazd kolejką                         

na Gubałówkę, spacer po dolinie Strążyskiej, podejście pod wodospad Siklawica, spacer                  

po Krupówkach. Odbyła się wycieczka do Sandomierza - zwiedzanie zbrojowni, podziemnej 

trasy turystycznej, Muzeum serialowego, Ojca Mateusza”, rejs statkiem po Wiśle, spacer                  

po mieście. Wyjazd na trzydniową wycieczkę do Szczawnicy - spływ po Dunajcu, spacery                     

po Szczawnicy, zwiedzanie Muzeum Pienińskiego, przejście wąwozem Homole, zwiedzanie 

zamku w Nidzicy, rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim. Odbyła się także wycieczka                         

do Krosna do Centrum Dziedzictwa Szkła.        

  W czerwcu 2018 roku na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy 

realizowany był projekt w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi” pn. „My też potrafimy – sztuka naszymi oczami” finansowany przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Miasto i Gminę Kańczuga. W ramach 

projektu w dniach 14.06.2018 r.- 16.06.2018 r. zostały zorganizowane integracyjne warsztaty 

artystyczne: plastyczne stolarskie, fotograficzne, kulinarne z udziałem osób 

niepełnosprawnych, uczniów lokalnej szkoły podstawowej i gimnazjum, opiekunów, 
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wolontariuszy, rodziców. Na zakończenie trzydniowych integracyjnych warsztatów 

artystycznych odbyła się zabawa integracyjna.  

Uczestnicy Ośrodka brali także udział w autorskim programie przygotowanym przez 

Artystów z Krakowa pod tytułem „Odzyskanie Niepodległości przez Polskę”. Uczestniczyli 

także w spotkaniu mikołajkowym organizowanym w naszym ośrodku, podczas którego 

dostali mikołajkowe upominki. Brali udział w organizowanym spotkaniu wielkanocnym 

organizowanym w naszym ośrodku oraz w wspólnej wigilii zorganizowanej w restauracji 

Ranczo w Łopuszce Małej.  

 

 

7.9. Program Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Kańczuga na lata 

2018 – 2020    

Zadania z zakresu wspierania rodziny realizowane są w oparciu o ustawę                         

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2018 

poz. 998 z późn. zm.). 

W świetle ustawy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej w zakresie ustalonym 

ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji 

rządowej ww. ustawy. 

Obowiązek, o którym mowa jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji 

rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich 

organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, 

kościołem i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. 

 

Na terenie Miasta i Gminy Kańczuga wśród instytucji działających na rzecz wspierania 

dzieci, młodzieży i rodzin należy wymienić: 

 szkoły, przedszkola, 

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze, 

 Komisariat Policji, 

 kluby sportowe, 

 świetlice, 

 placówki służby zdrowia, 

 Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Kańczuga, 



148 

           RAPORT O STANIE 

MIASTA I GMINY KAŃCZUGA                                              www.kanczuga.pl  
 

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kańczuga, 

 Punkt Konsultacyjno –Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

 Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób Uzależnionych i ich rodzin, 

 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kańczudze. 

W zależności od problemów występujących w rodzinach kieruje się osoby do: 

 Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Przeworsku, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku, 

 Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przeworsku, gdzie mają prawo              

do nieodpłatnej pomocy: prawnej, psychologicznej, finansowej i materialnej, 

 

W 2018 roku wsparciem asystenta objętych zostało 19 rodzin, w których wychowuje                          

się 54 dzieci. 

 Asystent współpracuje z rodziną w oparciu o: 

1. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

2. Ustawę z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

W 2018 r. zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny, posiadają one wymagane 

kwalifikacje do pracy z rodzicami i dziećmi, oraz ciągle podnoszą swoje kwalifikacje                          

i zdobywają wiedzę korzystając z różnych bezpłatnych szkoleń organizowanych przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

Zatrudnienie asystentów rodziny dofinansowane jest: 

1. w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej                       

na rok 2018 „Asystent rodziny 2018” Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

2. w ramach projektu „ Zwiększenie dostępu do wysokiej, jakości usług i wsparcia rodziny 

na terenie gminy Kańczuga”. Projekt „ Zwiększenie dostępu do wysokiej, jakości usług 

wsparcia rodziny na terenie gminy Kańczuga” realizowany przez Gminę Kańczuga/ 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020,                                 

Oś Priorytetowa VIII- Integracja Społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

W ramach realizowanego projektu „ Zwiększenie dostępu do wysokiej, jakości usług                           

i wsparcia rodziny na terenie gminy Kańczuga” siedem rodzin z Miasta i Gminy zostało 

zakwalifikowanych do projektu, który jest realizowany przez Gminę Kańczuga/ Miejsko 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze w ramach Regionalnego Programu 



149 

           RAPORT O STANIE 

MIASTA I GMINY KAŃCZUGA                                              www.kanczuga.pl  
 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa                          

VIII- Integracja Społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej. 

W ramach projektu rodziny uczestniczą w spotkaniach realizując zadania   

 trening kompetencji rodzicielskich, 

 trening integracji emocjonalnej, 

 trening umiejętności społecznych, 

 trening kompetencji życiowych dla dzieci i dorosłych, 

 indywidualne spotkania z psychologiem, 

 coaching rodzicielski 

 zajęcia psychoruchowe, socjoterapeutyczne, rozwojowe, animacyjno integracyjne                         

dla dzieci, 

 poradnictwo prawne, 

 comiesięczne spotkania z liderem w ramach grupy wsparcia dla uczestników projektu. 

Rodziny biorące udział w realizacji projekty „Zwiększenie dostępu do wysokiej, jakości usług 

i wsparcia rodziny na terenie gminy Kańczuga” skorzystały również ze wsparcia, jakim była 

wycieczka do Zakopanego w miesiącu sierpniu 2018r. 

Zadaniem programu jest również tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem,                     

w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności                           

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych przez: 

 zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny 

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

 organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających:                   

na terenie Gminy Kańczuga w 2018 roku nie szkolono rodzin wspierających, nie 

podpisano ani jednej umowy gdyż nie zachodzi potrzeba na naszym terenie działania, 

 prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;                   

w naszej gminie funkcjonuje trzy świetlice opiekuńczo wychowawcze ( Kańczudze, 

Lipniku, Łopuszce Wielkiej), do których uczęszczało w 2018 roku 35 dzieci. 

W chwili obecnej czworo dzieci umieszczonych jest w rodzinach zastępczych zawodowych, 

w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywa czworo dzieci W ubiegłym roku                     

za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu 

Przeworskiego wydatkowano kwotę 10 067,55 zł za pobyt dzieci umieszczonych                                           

w placówkach opiekuńczo wychowawczych wydatkowano kwotę 93 966,45 zł. 
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Na bieżąco prowadzona jest praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom 

wzmocnić lub odzyskać zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych jak również tworzenie warunków sprzyjających temu celowi 

poprzez wykorzystywanie posiadanych zasobów przez rodziny. Trafnie postawiona diagnoza 

jest niezbędna do podjęcia decyzji objęcia rodziny właściwą formą pomocy mającą na celu 

zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny. 

 

W 2018 r. pracownicy socjalni udzielili ogółem pomocy w 332 rodzinach, była to pomoc 

finansowa, niefinansowa oraz pomoc w postaci pracy socjalnej. 

Rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-bytowej udzielono wsparcia                      

w formie pomocy materialnej i rzeczowej w tym objecie pomocą w dożywianiu wszystkich 

dzieci, które tego wymagały. MGOPS w ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa                

w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 objęto pomocą w formie dożywiania 199 dzieci. 

Wspólnie ze Szkołą Podstawową z Krzeczowic została przeprowadzona akcja                            

„Pomóż dzieciom przetrwać zimę” celem akcji jest udzielenie pomocy rodzinom 

wielodzietnym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Zebrane rzeczy przekazywane 

są do MGOPS skąd przekazuje się do najbardziej potrzebujących, tą formą pomocy zostało 

objętych 12 rodzin.   

Kolejna forma pomocy kierowana do dzieci był wypoczynek letni organizowany przez 

Kuratorium Oświaty, z tej formy wsparcia w 2018 roku skorzystało 6 dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych, wieloproblemowych, niepełnych, wielodzietnych. 

 

 

Wspieranie rodziny prowadzone jest również w formie specjalistycznych usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania dziecka, z tej formy pomocy korzysta 6 dzieci na kwotę 52 094,29 zł  

oraz stypendium szkolne, które w 2018 roku przyznano 194 uczniom naszej gminy 

wydatkowano na ten cel 130 716,00 zł 

Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla poprawy, jakości 

życia rodzin i dzieci w mieście i Gminie Kańczuga. 

Zawarte w programie propozycje były realizowane w toku bieżącej pracy poszczególnych 

jednostek. 
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7.10 Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/318/2018 

Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu  24.01.2018 roku.  

Określone w programie zadania związane były między innymi z prowadzeniem działań 

edukacyjno-profilaktycznych, a także działań zmierzających do ograniczenia spożycia 

napojów alkoholowych zarówno przez dorosłych jak i przez osoby niepełnoletnie, wspieranie 

trzeźwości i promocji zdrowego stylu życia. Do zadań związanych z profilaktyką należy 

zaliczyć także pomoc rodzinie w radzeniu sobie z alkoholizmem bliskiej osoby.                       

Źródłem finansowania zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki                                      

i rozwiązywania problemów alkoholowych są środki finansowe budżetu gminy pochodzące                  

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

W 2018 roku zgodnie z planem Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dysponowała budżetem w wysokości: 171 100,00 zł 

W okresie od dnia od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. Miejsko - Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kańczudze odbyła 8 posiedzeń.  

W dokumentacji Komisji w 2018 r. zostało zarejestrowanych 25 wniosków o działania 

mające na celu pomoc osobom uzależnionym od alkoholu. 

Wnioski wpływały z Komisariatu Policji, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

i rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu.  

Komisja przygotowywała wnioski: 

 do biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii dot. wydania opinii                          

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 25 wniosków, 

 do Sądu Rejonowego w Przeworsku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich o orzeczenie 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – 23 wnioski. 

 

Koszty wydania opinii przez biegłych lekarzy w 2018 r. wyniosły 6330,06 zł., koszty 

postępowania sądowego zamknęły się kwotą 1534,62 zł.  

W 2018 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w Kańczudze funkcjonował Punkt 

Konsultacyjny dla osób uzależnionych. Punkt Konsultacyjny czynny był w każdy wtorek                   

w wymierzę 2 godzin dla osób uzależnionych, współuzależnionych, pijących ryzykownie                
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i szkodliwie, doznających i stosujących przemoc. Oferowano pomoc edukacyjną, 

informatyczną, doradczą, motywującą, wspierającą dla chętnych osób.   

W ramach edukacji dzieci i młodzieży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki                         

w szkołach na terenie miasta i gminy Kańczuga organizowano spektakle, zawody                           

oraz konkursy obejmujące swoją tematyką problem uzależnień.  Została zorganizowana akcja 

„Stop przemocy”. Akcją zostały objęte wszystkie Szkoły Podstawowe działające na terenie 

Miasta i Gminy Kańczuga. Uczniowie mieli możliwość spotkania z Kuratorami Służby 

Sądowej Sądu rejonowego w Przeworsku oraz funkcjonariuszem Komisariatu Policji                           

w Kańczudze. Spotkanie miało na celu uświadomienie uczniom, co to jest agresja, przemoc                        

i jak sobie radzić z takich sytuacjach. 

Komisja zaopiniowała w 2018 roku, 18 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż                            

lub podawanie napojów alkoholowych oraz 12 jednorazowych zezwoleń na organizację 

zabaw. Została przeprowadzona także kontrola placówek handlowych i gastronomicznych 

prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.  

W ramach zadań o charakterze zapobiegania uzależnieniom dofinansowano m.in. wycieczki 

dla uczniów. Celem organizowanych wycieczek było wdrażanie dzieci, młodzieży                            

do aktywnego wypoczynku w czasie wolnym poprzez propagowanie zdrowego trybu życia 

wolnego od używek i nałogów. 

Współorganizowano zimowisko z Krajową Radą Izb Rolniczych do Białego Dunajca.                      

Dla 20 dzieci wychowujących się w rodzinach rolników z naszego terenu. Kwota 

dofinansowania wyniosła 3.000,00 zł tj. 150,00 zł na jednego uczestnika wypoczynku. 

Współpracowano również z Krajową Radą Izb Rolniczych przy organizacji letniego 

wypoczynku profilaktycznego – kolonii dla dzieci z rodzin rolników zamieszkujących                         

na terenie Miasta i Gminy Kańczuga. Na letni wypoczynek do miejscowości Smołdziński Las 

wyjechała 10-cio osoba grupa dzieci. Wypoczynek odbył się w terminie 16.07.2018 – 

27.07.2018. Koszt dofinansowania to 1.000,00 zł. Kwota dofinansowania na jednego 

uczestnika wyniosła 100,00 zł 

Zorganizowano letni wypoczynek profilaktyczny dla uczniów Szkół z naszego terenu                              

w Murzasichle w I II turnusie. Ogółem z tego wypoczynku skorzystało 87 uczniów.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 57.065,00 zł. 

Realizacja celów MGKRPA odbywała się między innymi przez działania informacyjne, 

edukacyjne oraz szkoleniowe w zakresie profilaktyki uzależnień, skierowane do dzieci  

i młodzieży, rodziców i opiekunów o  szkodliwości nadużywania alkoholu i  innych 
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substancji psychoaktywnych, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego osób 

uzależnionych oraz sprawowanie opieki nad osobami w  stanie nietrzeźwości.  

Ponadto młodzież brała udział w akcjach i kampaniach popularyzujących zasady zdrowego 

trybu życia oraz kształtowania odpowiedzialności młodzieży za własne zdrowie. 

Zorganizowano m.in. udział w następujących kampaniach: 

 Ogólnopolska Kampania Postaw na Rodzinę, 

 Dopalaczom powiedz stop”, 

  „Cyberprzemoc”. 

Świetlice opiekuńcze w 2018 r. w swej działalności wspomagały i uzupełniały pracę szkoły                 

w zakresie opieki oraz oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych.  

Celem ogólnym świetlic było zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i zorganizowanej opieki 

wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, poprzez rozwój 

zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. Świetlica opiekuńcza spełniała funkcje: opiekuńczą, 

wychowawczą i profilaktyczną.  

Cele świetlicy były realizowane poprzez działania m.in.: rozmowy, pomoc koleżeńska, 

sposoby aktywnego spędzania czasu, rozwijania odpowiedzialności za siebie i innych, 

zapoznania zasad bezpiecznego poruszania się, zajęcia profilaktyczne, zabawy integrujące, 

poznawanie zwyczajów, wyrobienia nawyku w sytuacji zagrożenia, naukę bezpiecznego 

spędzania wolnego czasu, wykonywanie gazetek tematycznych, w tym o charakterze 

patriotycznym, poznawanie zwyczajów świąt, warsztaty zajęciowe. 

Wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlic zamknęły się kwotą: 51 394,20 zł. 

 

Na realizację programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r. wydatkowano kwotę           

3905,00 zł.  

Program realizowano poprzez propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród 

młodzieży. Powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga pełnomocnik  

ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii prowadził działania informacyjno-

edukacyjne w poszczególnych placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Miasta                

i Gminy Kańczuga poprzez pogadanki i kampanie informacyjne w formie ulotek, plakatów                   

i banerów. Poradnictwa w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych można                    

było uzyskać w punkcie informacyjno-konsultacyjnym zlokalizowanym przy ul. Węgierskiej 

1, w Kańczudze podczas dyżurów pełnionych przez w/w pełnomocnika. 
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7.11 Program Współpracy Miasta i Gminy Kańczuga z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego 

 

Zasady współpracy określa Roczny Program Współpracy Miasta i Gminy Kańczuga                         

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 r. został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/309/2017                            

z dnia 7grudnia 2017 r. 

Głównym celem Programu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy 

Kańczuga, a także wzmocnienie rozwoju społeczeństwa poprzez budowanie i umacnianie 

partnerstwa pomiędzy Miastem i Gminą a organizacjami pozarządowymi. 

W budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2018 rok zabezpieczono środki w wysokości  

389.764,00 zł.  na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 

Organizacjom przeznaczono kwotę w wysokości 389.764,00 zł. w formie dotacji na realizację 

zadań statutowych. 

 

26. Ryc. Wysokość dotacji w 2018 r. na realizację zadań zleconych z zakresu 

upowszechniania sportu i kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga  

135 000 zł

14 000 zł

26 000 zł

38 000 zł

1 000 zł

26 000 zł
33 000 zł 31 000 zł

MKS
Kańczuga

LKS
Kańczuga

LKS Lechia
Pantalowice

LKS
Cresovia

Krzeczowice

UKS FENIKS
Krzeczowice

LKS Sokół
Sietesz

KKS
Alabaster
Łopuszka

Wielka

LKS Sobol
Niżatyce

wielkość dotacji w zł

 
     Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
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27. Ryc. Wysokość dotacji w 2018 roku na realizację zadań zleconych z zakresu porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w tym ochrony przeciwpożarowej na terenie 

Miasta i gminy Kańczuga 

0 zł

2 000 zł

4 000 zł

6 000 zł

8 000 zł

10 000 zł

Jednostka OSP w Sieteszy

Jednostka OSP w
Krzeczowicach

10 000 zł

764 zł

 
     Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 

 

 

28. Ryc. Wysokość dotacji udzielonych w 2018 roku na realizację zadań z zakresu ochrony 

zabytków  

60 000 zł

24 000 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała
Archanioła w Kańczudze

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Pantalowicach

 
     Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  
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Na terenie Miasta i Gminy Kańczuga działają organizacje pozarządowe w formie 

stowarzyszeń. Są to m. in: 

1. OSP Kańczuga, OSP Łopuszka Wielka, OSP Niżatyce, OSP Sietesz, OSP, Rączyna,                

OSP Pantalowice, OSP Żuklin, OSP Krzeczowice, OSP Siedleczka, OSP Lipnik,                           

OSP Łopuszka Mała, OSP Bóbrka Kańczucka, OSP Chodakówka. 

2. KGW Rączyna, KGW Siedleczka, KGW Sietesz, KGW Niżatyce, KGW Chodakówka, 

KGW Łopuszka Wielka, KGW Żuklin, KGW Pantalowice, KGW Lipnik,                               

KGW Krzeczowice. KGW Łopuszka Mała, KGW Bóbrka Kańczucka.   

3. Stowarzyszenie Edukacji Wypoczynku i Sportu Kańczuga. 

4. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Zespołu Szkół w Kańczudze. 

5. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Kańczudze. 

6. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Sieteszy. 

Stowarzyszenia prowadzące działalność sportową: 

MKS Kańczuga, LKS Kańczuga, LKS Lechia Pantalowice, LKS Cresovia, UKS FENIKS 

Krzeczowice, LKS Sokół Sietesz, KKS Alabaster Łopuszka Wielka, LKS Sobol Niżatyce.  

W/w podmioty w 2018 roku korzystały na preferencyjnych warunkach z mienia komunalnego 

tj. budynków i działek z przeznaczeniem na boiska sportowe oraz nieodpłatnego korzystania                   

z budynków komunalnych, w których prowadzona jest nieodpłatnie działalność statutowa. 

Łącznie dotowanych zostało 12 organizacji w tym dwie parafie.  

 

VIII. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Kańczudze    

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kańczudze VII kadencji był Pan Dariusz Dudek. 

Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej VII kadencji byli: Pan Józef Bochnak, Pan Marian 

Dusza 

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kańczudze VIII Kadencji od  21.11. 2019 r. jest Pan 

Łukasz Skóra, Wiceprzewodniczącymi są Panowie Marcin Buczek i Dariusz Dudek. 

W okresie od 01 stycznia do  21.11.2018 r. Rada Miejska odbyła 8 Sesji Rady Miejskiej. 

W okresie od 21.11.2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Rada Miejska odbyła 2 Sesje Rady 

Miejskiej. 

W trakcie 10 posiedzeń Sesji Rady Miejskiej w 2018 roku ogółem podjęto 90 uchwał, w tym 

29 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, 61 weszło 

w życie z dniem podjęcia. 
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W 2018 roku Rada Miejska w Kańczudze podjęła 90 uchwał, w tym: 

1) budżetowych – 50 

2) społecznych – 14 

3) gospodarczych -11 

4) organizacyjnych –12 

  

Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga realizował w 2018 roku uchwały Rady Miejskiej                       

w Kańczudze w zakresach:   

1) budżetowych w tym: uchwałę budżetową na 2019 rok, Wieloletnią Prognozę 

Finansową, w sprawie zmian w uchwale budżetowej i w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej, w sprawie zmian w budżecie miasta, upoważnienia do 

zaciągnięcia zobowiązań na nowy rok budżetowy oraz zobowiązania wekslowe inne 

uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej samorządom województwa, 

powiatu i gminy, w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych,   

 

2) społecznych w tym najważniejsze dotyczyły spraw oświatowych, zniżki 

obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, określenia tygodniowego wymiaru 

godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów itd., a także spraw społecznych 

zaczynając programu profilaktyki przeciwalkoholowej, programu przeciwdziałania 

narkomani, programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, , przyjęcia 

Wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”, w sprawie 

zawarcia porozumień w zakresie bezdomnych zwierząt, w sprawie ustalenia opłat za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w sprawie zasad, miejsc i limitów 

sprzedaży napojów alkoholowych, w sprawie przyjęcia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków,  

 

3) gospodarczych w tym m.in. w sprawie zbycia, nabycia, dzierżawy, najmu, darowizny, 

w sprawie  Uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

„1/2014” w Kańczudze, w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kańczuga,  w sprawie 

oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego  Gminy i Miasta Kańczuga oraz obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, w sprawie  odpadów komunalnych oraz wyboru 
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metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości 

stawek. Ponadto Rada Miejska w Kańczudze podejmowała uchwały w sprawie  

przyjęcia  Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych na lata 2018-2019 na terenie Miasta i Gminy Kańczuga, regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.     

 

4) organizacyjnych w tym plany pracy rady i komisji rady, w sprawie podziału miasta na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  

w każdym okręgu oraz w sprawie Statucie miasta i gminy Kańczuga, wyboru 

Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, wyboru 

stałych komisji Rady Miejskiej w Kańczudze oraz ich Przewodniczących.   

 

IX. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi   

 

9.1 Współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim   

Z budżetu samorządowego może być udzielona bezzwrotna pomoc dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej. Prawną podstawę udzielania przez 

jednostki samorządowej pomocy finansowej dla innych jednostek, na dofinansowanie 

realizowanych przez nie zadań stanowi art. 220 ust.1 ustawy o finansach publicznych. 

 

W 2018 roku Miasto i Gmina Kańczuga udzieliła pomocy finansowej na wskazane poniżej 

zadania:  

1. Umowa NR 1/2018 z dnia 6 marca 2018 r. wraz z Aneksem nr 1 z Województwem 

Podkarpackim na realizację zadania: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej                              

Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na terenie Miasta i Gminy Kańczuga                

w miejscowości Kańczuga. Zadanie realizowane na podstawie Uchwały Nr 395/8246/18 

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2018 r oraz zgodnie 

z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Kańczuga Nr XXXI/322/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. 

2. Umowa NR 1/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. wraz z Aneksem nr 1 z Województwem 

Podkarpackim na realizację zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – 

Przeworsk – Grabownica Starzeńska w miejscowości Siedleczka. Zadanie realizowane                     

na podstawie Uchwały Nr 396/8312/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
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z dnia 6 lutego 2018 r oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Kańczuga                                

Nr XXXI/326/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. 

3. Porozumienie Nr 1/K/2018 z dnia 04.06.2018 r. z Powiatem Przeworskim na realizację 

zadania:  

1) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P1 632 R Pantalowice – Rączyna                  

w km 3+719 – 3+963 w m. Rączyna. 

2) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P1 623 R Siedleczka – Pantalowice          

w km 3+858 – 4+028 w m. Pantalowice. 

3) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P1 605 R Urzejowice – Krzeczowice - 

Siennów w km 3+889 – 3+990, 3+603 – 3+665 w m. Krzeczowice. 

Od listopada 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga podjął działania w zakresie 

poszerzenia współpracy z jednostkami samorządowymi w tym z województwem 

podkarpackim i powiatem przeworskim. 

W 2019 roku planowana jest szeroka współpraca z powiatem przeworskim w zakresie 

wzajemnego współfinansowania  budowy i remontów chodników leżących na terenie miasta                     

i gminy Kańczuga a będących w zarządzie starostwa powiatowego.  

Również w zakresie współpracy z samorządem województwa podkarpackiego Burmistrz 

Miasta i Gminy Kańczuga poczynił starania o wyremontowanie odcinka 1 km drogi 

wojewódzkiej leżącego na terenie gminy Kańczuga przy pomocy finansowej miasta i gminy 

Kańczuga. 

 

9.2 Współpraca z samorządami gminnymi   

 

Związek Gmin Powiatu Przeworskiego – Miasto i Gmina Kańczuga jest członkiem Związku 

na podstawie Uchwały Nr VI/70/99 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 19 listopada 1999 

roku. Miasto i Gmina Kańczuga będąc członkiem Związku uczestniczyła w posiedzeniach 

Związku, z tytułu członkostwa została także opłacona składka członkowska za 2018 r.                      

w wysokości 626,60 zł. 

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych – Miasto i Gmina Kańczuga                     

w 2018 r. była członkiem Stowarzyszenia, z tego tytułu została opłacona składka 

członkowska w wysokości 1480,68 zł. 

Cel działalności Stowarzyszenia to podejmowanie działań popularyzujących                                     

idee samorządności terytorialnej wśród mieszkańców naszego regionu, a także działania 
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mające na celu poprawę stanu gospodarki województwa, a także wymiana doświadczeń                               

w działalności samorządowej swoich członków. W trakcie roku 2018 r. były organizowane 

szkolenia, konferencje. Burmistrz, jako członek Stowarzyszenia uczestniczył w Podkarpackiej 

Konferencji Samorządów Terytorialnych. Spotkanie dotyczyło m.in. zmiany ustawy Prawo 

wodne i Odnawialne Źródła Energii (OZE).  

Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – Miasto i Gmina jest członkiem 

Zarządu Powiatowego ZOSP, w związku z tym Burmistrz reprezentujący Gminę uczestniczył 

w posiedzeniach Zarządu. Zarząd Powiatowy ZOSP składa się z delegatów z wszystkich 

jednostek OSP działających na terenie powiatu przeworskiego. Cel organizacji to przede 

wszystkim wspieranie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku                     

w działaniach ratowniczo - gaśniczych oraz w zwalczaniu klęsk żywiołowych na naszym 

terenie. 

Od maja 2019 roku Miasto i Gmina Kańczuga jest członkiem Stowarzyszeni Euroregion 

Karpacki Polska. 

 

9.3 Udział gminy w organizacjach 

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” Jarosław z siedzibą 

w Pawłosiowie - Miasto i Gmina Kańczuga jest jednym z partnerów Stowarzyszenia.                         

Celem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”                             

jest kształtowanie długofalowej współpracy pomiędzy jednostkami samorządów 

terytorialnych, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych i gospodarczych lokalnej społeczności. W ramach członkostwa                                     

w Stowarzyszeniu Pan Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga w 2018 r. uczestniczył w pracach 

Zarządu Stowarzyszenia i Rady.  

 

9.4 Gmina w rankingach, konkursach i publikacjach, promocja Miasta                              

i Gminy   

 

W 2018 roku Miasto i Gmina Kańczuga otrzymało wyróżnienie nadane przez Klub Sportowa 

Polska i tytuł, Sportowa Gmina 2018”. Konkurs miał charakter ogólnopolski.                        

Wręczenie tytułów miało miejsce na uroczystej sportowej gali w siedzibie Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego w Warszawie z udziałem gwiazd polskiego sportu. 
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Miasto i Gmina Kańczuga – Samorząd otrzymał podziękowanie za współudział                           

w przygotowaniu Święta 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, Miasto i Gmina 

Kańczuga - Samorząd otrzymał podziękowanie z Zakładu Historii i Kultury Żydów                           

w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego za współorganizację X obchodów 

Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu. 

 

W ramach promocji Miasta i Gminy Kańczuga zrealizowano następujące działania: 

1. Zorganizowano konkurs na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową. Na konkurs wpłynęło 

ponad 200 prac. Elementem obligatoryjnym pracy miał być symbol lub miejsce 

charakterystyczne związane z naszym miastem i gminą. Nagrodzone kartki zostały rozesłane 

wśród władz samorządowych i kierowników i dyrektorów instytucji współpracujących. 

2. W dniu 7 maja 2018 r. gościliśmy na Hali Sportowej w Kańczudze dwukrotną złotą 

medalistkę igrzysk olimpijskich, trzykrotną mistrzynię świata oraz wielokrotną rekordzistkę 

świata w rzucie młotem Panią Anitę Włodarczyk. Lekkoatletka poprowadziła z dziećmi 

i młodzieżą szkolną z naszej gminy wyjątkową lekcję wychowania fizycznego. Mistrzyni 

opowiedziała o tym jak zdobywa się najwyższe podium i zachęcała wszystkich do spędzania 

aktywnie czasu wolnego poprzez sport i zajęcia ruchowe. Dzieci miały możliwość zadawania 

pytań i lepszego poznania sylwetki sportowca.                                          

W zajęciach wf wzięło udział 180 uczniów. Oprócz zajęć ruchowych rozwijających refleks, 

koordynację uczniowie mieli również okazję poznać technikę rzutu młotem.  

3. Wznowiono nakład pozycji książkowej związanej z kulturą i dziejami Miasta  

i Gminy Kańczuga pt., Kańczuga Miasto i Gmina. Dziedzictwo Kulturowe”.  

4. Opracowano materiał do wkładki w Informatorze turystycznym – Gazety Jarosławskiej, który 

miał na celu przybliżyć i zapoznać czytelników z ciekawymi turystycznie i gospodarczo 

miejscami w naszej gminie.  

5. Wykonano gadżety promocyjne oraz kalendarze na 2019 r., które zostały wręczone 

mieszkańców, gościom oraz dzieciom, jako upominki przy okazji turniejów, rozgrywek 

sportowych, spotkań i konkursów. Koszt wykonania gadżetów (smyczy, breloków, 

długopisów, opasek odblaskowych) oraz kalendarzy wyniósł  8.038,42 zł. 

 

 


